KVK Ninove – KSC Grimbergen : 2-1

27-01-2018

Vandaag stond de wedstrijd in het teken van “niet verliezen”, beter nog was “winnen”, voor beide
teams. Björn was geschorst.
De bezoekers kwamen het eerst opzetten via Weydisch maar Matthias was bij de zaak. KVK kon
hiertegenover enkele pogingen stellen van Mathias en Koen. Een schot van Hamza ging nog net
naast. Het was duidelijk dat bij beide ploegen de schrik om een treffer te slikken er duidelijk in zat.
Zo gingen we de rust in met 0-0.

Michiel in actie, Tim kijkt gespannen toe.
KVK nam na rust het heft in handen en ging op zoek naar een goaltje. Hamza zette zich door en kon
met een mooie krul in de winkelhaak de thuisploeg op voorsprong brengen (58’, 1-0). De bezoekers
moesten nu wel komen en enkele minuten later kon KVK met een rake counter (wel met een
onbestrafte duw in de actie van onze boys) de score uitdiepen tot 2-0 (61’): Koen bediende Mathias,
deze knalde op de bezoekende doelman maar Koen kon de rebound binnentikken. Nadien ontbond
Mathias nog eens al zijn duivels, duwde de bal tot bij Koen die op zijn beurt Hamza bediende maar
deze schoot de wenkende kans onbesuisd over. Toen een vrijschop van de bezoekers (Williot) via
de muur in doel verdween (82’, 2-1) was het nog tien minuten bibberen voor onze boys. Grimbergen
versierde hoekschop na hoekschop maar Matthias liet niets meer passeren. Bij een snelle actie van
Mathias liep het fout toen hij verkrampt neerging. Hopelijk valt de blessure nog mee. Opluchting
alom na het laatste fluitsignaal. Zo liep een spannend kijkstuk nog goed af voor KVK.
Operatie “redding” is goed bezig. Doe zo voort mannen!
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Ardans Arno, Van Den Berghe Kenneth
Bellon Yves, Verhaeghe Koen, De Meersman Tim (90+1’ Van Den Meersch Mitchell), Schamp
Mathias (90’ Hertveldt Marco), Lepage Michiel, De Crick Joren, Amazou Hamza.
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