KVK Ninove – KSK Vlamertinge : 2-2

09-12-2017

Vandaag gingen we er van uit dat we de 3 punten moesten kunnen thuishouden. Kenneth stond aan
de aftrap en Marco startte op de bank. Sanjay was geel geschorst. Enkel de “die-hards” hadden
blijkbaar de koude getrotseerd om af te zakken naar De Kloppers.
Onze mannen hadden er zin in en wilden zo snel mogelijk de bezoekers op achterstand plaatsen.
Een lichte fout in de strafschopzone werd door de scheids bestraft met de zwaarste sanctie, Yves
zette de elfmeter feilloos om en 1-0 (7’). Een laat sinterklaasgeschenk. Halfweg de 1ste helft ging een
bezoeker met de bal aan de haal, deze werd gevloerd in de backlijn en terechte strafschop voor
Vlamertinge. Wille liet de kans niet liggen en 1-1 (25’). KVK wilde de bakens verzetten maar een
attente bezoekende doelman liet zich niet verrassen. Zo gingen we rusten met 1-1.

Koen heeft zojuist de 2-1 binnengekopt.
Na rust toverde KVK enkele mooie acties op het kunstgras en een mooie voorzet van Mathias werd
aan de 2de paal binnengekopt door Koen en 2-1 (56’). Vlamertinge was niet van slag en ging op zoek
naar de gelijkmaker. Toen een flagrant buitenspel door de grensrechter genegeerd werd en de
daaruit volgende fout in de backlijn de bezoekers een strafschop opleverde was het hek van de dam !
Op de koop toe kreeg Kaj voor zijn overtreding onmiddellijk rood daar waar het reglement bij
strafschop enkel een gele kaart voorschrijft. De tot dan goed leidende ref was de pedalen kwijt.
Deman verzilverde de penalty en 2-2 (62’). KVK moest nog een halfuur met 10 verder! Toch kwamen
we nog dicht bij de 3-2 maar de stand wijzigde niet meer.
Ontgoocheling alom in het groen-zwarte kamp. 3 gelijke spelen helpen ons niet vooruit. Versterking
dringt zich op tijdens de winterstop.
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Knipping Kaj, Ardans Arno, Van Den
Berghe Kenneth (67’ Van Gucht Ruben), Bellon Yves, Verhaeghe Koen, De Meersman Tim, Schamp
Mathias, Lepage Michiel (81’ Hertveldt Marco), De Crick Joren.
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