Svelta Melsele - KVK Ninove : 3-0

10-02-2018

Onze nieuwe aanwinst Kevin Ntika startte op de bank.
KVK startte afwachtend en liet het initiatief aan de thuisploeg. Na 10 min toch enig gevaar van de
thuisploeg waarbij een voorzet van Penneman wordt weggehaald in corner. Op het kwartier kan Tim
dreigen maar zijn te zwakke kopbal gaat naast. Kenneth pakt zijn zoveelste geel. Even later wordt hij
vervangen door onze nieuwkomer, Kevin Ntika. Ook Hamza krijgt geel op het halfuur. We gaan rusten
met de 0-0 op het scorebord in een ondermaatse wedstrijd.

Kevin in duel met Stijn Vinck. Marco en Koen kijken toe.
Na rust hetzelfde spelbeeld. Op een hoekschop van Penneman kan Van Osselaer de bal afleggen en
Sinnaeve trapt de 1-0 binnen (52’). In de 58ste min komt Marco in voor Mathias. Van Osselaer krijgt
geel en geen strafschop in de 62ste min. In de 69ste min is er de 2-0 na een mooie actie van de
thuisploeg. Smet zet voor en met een hakje zet Penneman Van Damme goed vrij aan de 2de paal en
die kan simpel binnentikken. Aan de overzijde valt de bal van Koen op de lat. De aansluitingstreffer
komt er niet. In de 73ste min gaat Arno naar de kant voor Bjorn. Hamza trapt nog op de doelman en
een schot van Koen gaat voorlangs. Drie minuten voor affluiten trapt Hos de 3-0 op het bord, meteen
de eindstand.
Barslechte wedstrijd van onze mannen zonder veel inzet (transferperikelen?). Het zal veel beter
moeten willen we ons hachje nog redden in 3A !
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Ardans Arno (73’ Ketsman Bjorn), Van
Den Berghe Kenneth (26’ Ntika Kevin), Bellon Yves, Verhaeghe Koen, De Meersman Tim, Schamp
Mathias (58’ Hertveldt Marco), Lepage Michiel, De Crick Joren, Amazou Hamza.
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