FC Mariekerke - KVK Ninove : 1-1

21-01-2018

Vandaag stond er voor beide elftallen veel op het spel, verliezen was uit den boze. Nog beter was de 3 punten
pakken. En dat laatste was het doel van beide ploegen. Bij ons was Koen geschorst, Glenn en Kaj kwamen terug in
de ploeg.
De thuisploeg nam het initiatief en onze boys konden weinig weerwerk bieden in het eerste kwartier. Nadien kwam
KVK beter in de wedstrijd en er viel een goal uit het niets. De thuisdoelman had nog geen bal gezien toen Hamza in
de hoek 2 spelers in de wind zette en Mathias aanspeelde. Deze laatste deed met een subtiel hakje de bal afwijken
en we stonden op winst 0-1, (23’). Een bal van Hamza ging nog net voorlangs. Ook onze defensie diende attent te
blijven en zo gingen we met 0-1 de rust in.

In de tweede helft hetzelfde spelbeeld met de beste kansen voor KVK. Toen Marco kon aanleggen redde Mardulier
met een wereldsave de meubelen voor de thuisploeg. Enig tumult deed het potje overkoken bij Björn en hij mocht
zich gaan douchen na zijn 2de geel karton. Met 10 kon KVK niet echt meer uit de omknelling komen en een slecht
ontzette bal werd door Claessens in één tijd op de slof genomen en Matthias was gevloerd, 1-1 (66’). Hamza kon
nog eens alleen op doel afstevenen maar Laevaert (de beste man op het veld) bracht redding. Een loeier van
Hamza trof nog eens het zijnet. Ondertussen had Onana nog een dot van een kopkans, maar tot vreugde van de
KVK aanhang kopte hij over. Al bij al een billijke uitslag waar beide teams niet veel mee opschieten.
Nervositeit speelde onze mannen parten. Deze 4 op 6 moet een lichtpunt zijn richting redding. Volgende week moet
Grimbergen voor de bijl.
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Knipping Kai (41’ Van Den Berghe Kenneth), Ardans
Arno, Bellon Yves, De Meersman Tim (59’ Hertveldt Marco), Schamp Mathias, Lepage Michiel, De Crick Joren,
Ketsman Bjorn, Amazou Hamza.
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