KVK Ninove – VC Wingene : 0-2

17-03-2018

Jean-Pierre diende fel te timmeren aan zijn ploeg want er waren nogal wat sterkhouders afwezig.
Yves, Glenn, Tim en Hamza waren door blessure of schorsing niet inzetbaar. Een onuitgegeven
verdediging met Kevin als laatste man kreeg de vuurdoop.
De thuisploeg begon als naar gewoonte heel gretig aan de wedstrijd zonder veel gevaar te creëren en
de bezoekers namen een afwachtende houding aan. Balverlies van Bjorn leidde bijna tot een
achterstand maar Mathias kon de meubelen redden. Voor onze boys was het een paar keer net niet
want telkens zat er een voet of been van de bezoekers tussen. Koen kreeg een mooie kans maar zijn
schot was te zwak. Een knal van Arno werd gered door de bezoekende doelman. Op het halfuur een
koude douche voor onze jongens toen Wingene na een vrijschop van Brogniez de score kon openen
via een lob van Demaitre en 0-1 (33’). Zo gingen we ook rusten na een barkoude 1ste helft.
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Een bezoekend been verhinderd Koen te scoren.
Na de rust hetzelfde spelbeeld met een toch wel gevaarlijk Wingene via Brogniez maar Matthias
stond pal. Een goed gegroepeerd bezoekend elftal liet begaan maar sloeg een tweede maal toe via
de alomtegenwoordige Brogniez die drie man in de wind zette en Van Fleteren liet scoren en 0-2
(72’). KVK was nog één maal gevaarlijk toen een pas van Mathias door Mitchell naast getikt werd. De
score bleef ongewijzigd. Eindstand : 0-2.
Een gehavende thuisploeg was niet opgewassen tegen een uitgekookt Wingene dat hiermee zijn
titelambities nog niet opbergt. Wij moeten nog vijf finales spelen (en er enkele van winnen) om de klus
te klaren. Het kan nog maar het is vijf voor twaalf.
KVK Ninove : Goossens Matthias, Knipping Kaj, Ardans Arno, Van Den Berghe Kenneth, Verhaeghe
Koen, Schamp Mathias, Lepage Michiel, De Crick Joren, Ketsman Bjorn (86’ Willems Kane),
Hertveldt Marco (60’ Van Den Meersch Mitchell), Ntika Bondombe Kevin.
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