KE Wervik - KVK Ninove : 2-1

07-10-2017

Onze mannen hadden iets recht te zetten na de bekeruitschakeling enige tijd terug.
De thuisploeg nam echter van meet af aan het initiatief en liet KVK niet echt in de wedstrijd komen.
Een steriele pot voetbal in de regen en een haast oncontroleerbare bal bracht weinig spektakel. Kai
pakte geel (19’). Toch konden er voor rust enkele gevaarlijke acties genoteerd worden langs
weerszijden maar het was telkens “net niet”. Joren pakte nog geel voor de rust en moet volgende
week thuisblijven. Zo gingen we ons warmen met een 0-0 ruststand.

Gertjan in duel.
Weinig beterschap na de pauze. Tim liet zich vallen in de backlijn en kreeg geel wegens een
vermeende schwalbe. Wervik werd nu wel echt gevaarlijk op de snelle tegenaanval, telkens via
Bouchart, trouwens de beste man op het veld. Matthias moest al zijn kunnen tonen om hem van de
openingstreffer te houden. Het was echter maar uitstel want bij een volgende actie rolde diezelfde
Bouchart in zijn ééntje onze verdediging op en duwde hij mooi de 1-0 tegen de touwen (53’). KVK kon
hier weinig tegenover stellen en de thuisploeg ging op zoek naar de 2-0 maar Matthias was onze
beste man en pakte wat moest. Twee keer brachten lat en paal eveneens redding voor ons. Alain
bracht een dubbele wissel met Arno en Kenneth voor Kai en Tim. Het nieuwe bloed zorgde voor meer
aanvallende impulsen. Een voorzet van Gertjan kon de thuisdoelman niet klemmen maar niemand
gevolgd om binnen te duwen. Een kopstoot van Koen verdiende beter (74’) maar de thuisportier was
ook een klasbak en ranselde de bal uit doel. De malaise was compleet bij onze boys toen een
vrijschop knullig weggeven werd aan de thuisploeg. Niet te doen. En toen kwam het moment van
Koen wanneer hij onverwachts de 1-1 tegen de touwen prikte (83’). De vreugde was echter van korte
duur want Wervik zocht de winning goal en wij waren niet bekwaam om het gelijkspel te vrijwaren. Zo
nette Populier de 2-1 (88’) en was voor ons het kalf verdronken. Al bij al een verdiende overwinning
voor de thuisploeg.
We wisten dat het moeilijk ging worden en hadden op meer gehoopt, maar voetbal is een raar
spelletje. Volgende week moeten we aan de bak tegen de leider, Eppegem. Kop op mannen, we
gaan ervoor.

KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Knipping Kai (57’ Ardans Arno), Bellon
Yves, Kazi Youcef (72’ Van Den Meersch Mitchell), Verhaeghe Koen, De Meersman Tim (57’ Van
Den Berghe Kenneth), Schamp Mathias, Martens Gertjan, De Crick Joren, Ketsman Bjorn.
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