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Alain werd bedankt voor bewezen diensten en vervangen door Gregory Deraeve. Er stond een 6punten wedstrijd op het programma, verliezen was dus zeker niet aan de orde.
Beide ploegen begonnen zeer afwachtend aan de wedstrijd met slechts enkele schaarse kansen tot
gevolg in de 1ste helft. Michiel werd mooi vrijgespeeld, kwam alleen voor doel maar de bezoekende
doelman kon hem afstoppen. Enkel op stilstaande fasen kon men van enig gevaar spreken. Een vrije
schop van Tim belandde net naast. Mitchell schoot ook nog eens net over. De bezoekers was
hetzelfde lot beschoren, een mooi schot net over, een vrije schop gered door Matthias. Zo gingen we
de rust in met 0-0.

KVK in de aanval, Koen kopt over.
De toeschouwers waren nog niet goed buiten uit de kantine of de bezoekers waren aan zet. Riveira
(ex-KVK) dolde met Arno en deze moest een fout begaan in de backlijn. Logische strafschop tot
gevolg, omgezet door Laerenbergh (0-1, 46’). Een koude douche voor onze jongens. Onze mannen
moesten nu wel komen maar konden amper voor doelgevaar zorgen. Gelukkig was het bij de
bezoekers niet veel beter. Kaj was ondertussen ingekomen voor Arno, Marco voor Mitchell en Ruben
voor Sanjay. Een nieuwe poging van onze boys leidde tot een vrije schop, op een ideale plaats voor
een linkerpoot, en Mathias krulde de bal mooi in de linkerhoek en 1-1 (82’). Opluchting alom bij KVK.
Onze boys wilden nog wel maar er zat niet meer in vandaag. Billijk gelijkspel 1-1.
De negatieve spiraal lijkt gestopt. Een eerste lichtpuntje. Volgende week de bevestiging? en dan kan
de trein vertrokken zijn. Let’s hope!

KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Ardans Arno (52’ Knipping Kaj), Van Den
Meersch Mitchell (57’ Hertveldt Marco), Bellon Yves, Verhaeghe Koen, De Meersman Tim, Schamp
Mathias, Lepage Michiel, Aerts Sanjay (72’ Van Gucht Ruben), De Crick Joren.
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