KVK Ninove – Jong Lede : 5-2

03-03-2018

Marco begon in de basis, Tim was geblesseerd, Kevin begon op de bank.
Onze mannen hadden er zin in want reeds in de eerste minuut stuurde Hamza Michiel het straatje in
maar hij besloot op de doelman. De toon was gezet en wat volgde was iets wat we de laatste
maanden niet meer gezien hadden, een echt spektakelstuk! Onze mannen hadden duidelijk
vertrouwen getankt na de opsteker in Eppegem. Mathias was vanavond onhoudbaar en stuurde een
voorzet richting Koen die met een pegel in de winkelhaak de 1-0 (9’) op het bord zette. Op het
kwartier werd een voorzet van Mathias doorgekopt door Hamza tot bij Michiel en de 2-0 (14’) was een
feit. De bezoekers speelden vlot mee en waren af en toe gevaarlijk. Zo kwam de 2-1 (26’) op het bord
toen VDBossche Nelis de diepte injoeg en Matthias kansloos liet. Onze boys waren echter niet onder
de indruk en voetbalden er vrolijk op los. Enkele minuten later een één-twee Hamza-Mathias Hamza
en Hamza nette de 3-1 (29’). Een ontketende thuisploeg speelde de bezoekers bij momenten van het
kastje naar de muur en Mathias bleek ongrijpbaar. Een volgende voorzet van Mathias over Michiel tot
bij Koen en de bordjes wezen de 4-1 (36’) aan. Net voor de koffie kregen de bezoekers nog een dot
van een kans maar een kopstoot na corner ging nipt over. Ruststand : 4-1.
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Hamza in duel met Van Den Bossche, Koen volgt attent.
Na de koffie ging KVK op zijn elan door en een mooi schot van Marco (50’) ging net naast. De
bezoekers moesten nu komen en deden dat ook zodat er enkele hete standjes voor ons doel dienden
geblust te worden. Lede flirtte met de 4-2 maar kon niet besluiten. KVK kreeg enkele mooie kansen
op de tegenaanval maar vergat af te werken. Zo bleef dat sprankeltje hoop voor Lede en
Meersschaut lukte dan toch de 4-2 (82’). De bezoekers gaven nu vol gas maar onze verdediging
stond pal en Matthias heerste in zijn doelgebied. Op enkele minuten van het einde besloot Mathias
om de stekker uit te trekken voor de bezoekers door met een mooie plaatsbal de 5-2 (88’) eindstand
op het bord te zetten. Zonder afbreuk te doen aan de prachtige ploegprestatie was Mathias vandaag
outstanding.
Onze mannen hebben duidelijk terug aan vertrouwen gewonnen. De combinaties die op de mat
getoverd werden hebben we dit seizoen nog niet gezien. We zitten hopelijk in de goede flow om nog
een mooie derde periode te spelen en het degradatiespook te verjagen. Proficiat aan spelers,
trainers, begeleiders. Er staat terug een ploeg op het veld !
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Ardans Arno, Bellon Yves (89’ Arys
Cedric), Verhaeghe Koen, Schamp Mathias, Lepage Michiel (81’ Van Den Meersch Mitchell), De
Crick Joren, Ketsman Bjorn, Amazou Hamza, Hertveldt Marco (77’ Ntika Bondombe Kevin).

TC

