Merelbeke - KVK Ninove : 1-1

03-12-2017

Het zou geen makkelijke wedstrijd worden op het klein, ondergesneewd terrein.
Onze boys namen meteen de wedstrijd in handen, Mathias verstuurde een mooie voorzet die Marco net niet kon
binnentikken. Glenn sneed door de thuisverdediging maar kon net niet afwerken. KVK versierde zo nog een paar
kansen die er normaal binnenvliegen maar als je onderaan geklasseerd staat lukt dat telkens net niet. Op het halfuur
werd de thuisploeg dan toch wakker wat resulteerde in ook 2 mooie aanvallen die beter verdienden. Net voor de
koffie kon Michiel ons dan toch op voorsprong (42’) schieten nadat hij de rebound van een mooi schot van Mathias
binnenschoot. Niet eens onverdiend. Rust : 0-1.

Koen en Mitchel op het besneeuwde veld.
De tweede helft was pas begonnen toen Mathias de kans kreeg om ons op 0-2 te schieten maar een thuisverdediger
haalde de bal nog van de lijn. Brute pech zo niet was de wedstrijd gespeeld. Dit was het sein voor Merelbeke om alle
registers open te trekken. Matthias stond echter secuur te keepen en kon Saidy, Zwart en Blanckaert van de
gelijkmaker houden. Een bal scheerde ook nog eens de deklat zodat we niet mochten mopperen. De 1-1 hing echter
in de lucht want de thuisploeg gaf niet af en bij onze boys was alle brandstof opgebruikt. Toen iedereen dacht dat we
de 3 punten toch gingen meenemen naar Ninove sneed Zwart door onze defensie en deponeerde hij de bal in de
rechterbenedenhoek (90’). Weg 3 punten! De thuisploeg dacht dat het nog kon maar de scheids liet niet overspelen
en floot af. Hevig protest van Merelbeke en ontgoochelde bezoekers! Eindstand : 1-1.
Jean-Pierre Vande Velde was een aandachtig toeschouwer, neemt hij deze week al het roer in handen ?
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Knipping Kaj, Bellon Yves, Verhaeghe Koen, De
Meersman Tim, Schamp Mathias (82’ Ardans Arno), Lepage Michiel, Aerts Sanjay, De Crick Joren, Hertveldt Marco
(72’ Van Den Meersch Mitchell)
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