KVK Ninove – KE Wervik: 2-2

17-02-2018

Enige opdracht vanavond : de drie punten thuishouden. En nadien carnaval vieren.
Het eerste kwartier viel er weinig te noteren in deze carnavalsmatch. Op één van de weinige
tegenstoten van Wervik, randje buitenspel, kon de aalvlugge Bouchart zich doorzetten en mooi
overhoeks onder Matthias de 0-1 (16’) binnenschuiven. KVK moest nu wel fors reageren en op een
mooie doorsteekpas van Mathias kon Glenn de bal niet echt meer controleren en zo verdween zijn
schot overhaast naast (22’). Mathias leverde een gave voorzet af maar de bezoekende goalie pakt
(28’). Koen probeerde het tij te doen keren maar hij strandde twee keer op de doelman. Zo gingen
we met 0-1 de rust in.

Glenn in duel. Tim en Kevin volgen aandachtig.
Onze boys kozen resoluut voor de aanval na de koffie. Een mooie actie van op rechts, voorzet
Mathias en Glenn duwde de verdiende gelijkmaker binnen en 1-1 (50’). KVK kreeg een boost en
ging op zoek naar meer. Een mooie actie over Yves leverde niets op. Matthias moest zich reppen
op een schot van Vandeputte (60’). Michiel zette een mooie één-twee op met Hamza en rondde
heerlijk af en 2-1 (62’). Wervik moest nu iets proberen al bleef het gevaar uit voor onze kooi. Tot een
overhaaste vrijschop van de thuisploeg tot onnodig balverlies leed en Vandeputte op de snelle
tegenaanval Matthias kon vloeren met een bal net onder de lat en 2-2 (77’). Een koude douche voor
onze jongens. Ze bleven er voor gaan en op luttele seconden van het einde schoof Hamza de 3-2,
na een mooie voorzet van Yves net naast. Zo bleef het bij 2-2.
Onze mannen streden voor wat ze waard waren en verdienden de zege maar dat is voetbal, enkel
de goals tellen. Als er zo verder gewerkt wordt moet het toch eens in ons voordeel keren. Nog 9
wedstrijden alles geven mannen!
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Ardans Arno, Bellon Yves, Verhaeghe
Koen, De Meersman Tim (35’ Van Den Berghe Kenneth), Schamp Mathias, Lepage Michiel, De
Crick Joren, Amazou Hamza, Ntika Bondombe Kevin.
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