FC Eppegem - KVK Ninove : 1-3

25-02-2018

Arno was geel geschorst, Tim geblesseerd, Bjorn kwam terug in de basis. Prachtige grasmat, een
mooi zonnetje maar ijskoud. Dit kon een leuke namiddag worden.
KVK begon zowaar met een achterstand aan de wedstrijd want na 40 sec stond het 1-0 voor de
thuisploeg. KVK was echter niet van slag en speelde vlot mee met de leider. Een schot van Mathias
was de voorbode voor meer. En zo gebeurde, KVK trok naar voor, de bal kwam bij Michiel en een
loeier vertrok richting Eppegem-doel, binnenkant paal en de thuisportier kansloos, 1-1 (12’). Prachtig
doelpunt! Ondertussen had Glenn geel gekregen voor een fout op hemzelf door een thuisspeler, een
scheidsrechterlijke dwaling! Schuchtere pogingen van de bleke leider werden vakkundig in de kiem
gesmoord door onze achterhoede en een attente Matthias. KVK was zeker de evenknie van de leider
en rook zijn kans. Op het halfuur zat Michiel goed tussen een laterale pass in de thuisdefensie en hij
aarzelde niet. De bal verdween mooi in de linkerbenedenhoek naast een grabbelende doelman, 1-2
(35’). De thuisploeg probeerde de bakens te verzetten maar KVK hield stand zodat we met 1-2 ons
gingen warmen in de kantine.
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Eppegem had het niet onder de markt met onze boys!
De tweede helft bracht hetzelfde spelbeeld als de eerste met meer balbezit voor de thuisploeg zonder
echt gevaarlijk te zijn. De thuisdefensie had het niet onder de markt met Hamza, een ware kwelduivel.
Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg zorgde hij voor het 3de doelpunt van de VK na mooi
samenspel met Mathias & Co, 1-3 (76’). Alle hens aan dek bij de thuisploeg maar de beste kans was
nog voor ons in de 88ste min maar zonder resultaat. Eindstand : 1-3.
Oververdiende zege van onze boys. Met deze ingesteldheid en goeie organisatie is er nog veel
mogelijk. Proficiat mannen!

KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Van Den Berghe Kenneth, Bellon Yves,
Verhaeghe Koen, Schamp Mathias, Lepage Michiel, De Crick Joren, Ketsman Bjorn, Amazou Hamza,
Ntika Bondombe Kevin (31’ Hertveldt Marco).
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