KVK Ninove – Avanti Stekene : 3-0

13-01-2018

Glenn en Kaj waren geel geschorst. Onze nieuwe spits Hamza Amazou stond aan de aftrap. JeanPierre Vande Velde zat op de bank als nieuwe coach.
Het was zowat een wedstrijd “van moeten winnen”. De druk was dus groot op onze boys. Onze
mannen dwongen de bezoekers van meet af aan op hun eigen helft terug zonder echt gevaarlijk te
zijn de eerste 10 minuten. Stekene keek de kat uit de boom en kwam amper in onze backlijn. Op het
kwartier moest de bezoekende goalie al zij kunnen tonen op een poging van Mathias. Michiel
dribbelde 2 tegenstanders en bood Koen de perfecte assist aan en 1-0 (17’). KVK zette door en toen
Hamza alleen voor doel kwam zagen wij de 2-0 al op het bord maar de doelman bracht redding. Een
voorzet van Hamza werd in één tijd op de slof genomen door Tim maar zijn schot vloog rakelings
over. Zo gingen we rusten met een 1-0 tussenstand.

Mathias trapt vrijschop binnen en 2-0.
Na rust kwam Stekene even opzetten zodat de spanning aanwezig bleef gezien de nipte voorsprong.
KVK moest even terugplooien maar de trainer stuurde zijn mannen vooruit. Op een snelle
tegenaanval werd Koen afgeremd op de rand van de backlijn. De scheids legde terecht de bal er net
buiten maar dit was geen probleem voor Mathias. Met een heerlijke krul door de muur plaatste hij de
bal in de linkerbenedenhoek en de bezoekende doelman was geklopt, 2-0 (73’). Een heuse ontlading
voor spelers, trainers en supporters. De bezoekers hun eerste kans (80’) werd door Zarzour over
geknald. Een schot van Koen werd door de bezoekende goalie (die de schade voor Stekene kon
beperken) gelost en Michiel was er als de kippen bij om de 3-0 (90’) eindstand op het bord te
schieten.
Een mooie prestatie van onze boys die om bevestiging vraagt volgende week op Mariekerke. Hamza
woog zwaar op de bezoekende verdediging zodat zijn medespelers meer ruimte kregen. De eerste
“clean sheet” van het seizoen voor onze doelman, die zal ook gelukkig geweest zijn. Onze
verdediging gaf geen krimp. Positief nieuws dus!
KVK Ninove : Goossens Matthias, Amazou Hamza (90’ Van Den Meersch Mitchell), Ardans Arno,
Bellon Yves, Verhaeghe Koen, De Meersman Tim, Schamp Mathias (86’ Hertveldt Marco), Lepage
Michiel, Aerts Sanjay (49’ Van Den Berghe Kenneth), De Crick Joren, Ketsman Bjorn.
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