RFC Wetteren - KVK Ninove : 2-1

10-03-2018

Glenn was geblesseerd, Kenneth kwam terug uit schorsing, Tim startte op de bank.
De thuisploeg begon met aanvallende intenties. Onze boys lieten zich ook niet onbetuigd en een eerste schot
van Marco werd afgeblokt (2’). Een buitenspel doelpunt van de thuisploeg werd terecht afgekeurd. Op het
kwartier waaide een verloren bal alsnog over de cornerlijn ipv over de zijlijn met desastreuse gevolgen. De
hoekschop wordt door zowat iedereen gemist en De Guchteneire hoeft maar binnen te tikken en 1-0 (15’). Een
duik van Balaj werd terecht niet aanzien als een strafschop. KVK kwam beter in de match en schoten van
Michiel en Koen verdienden beter. Dan vond Arno zijn moment gekomen, hij slalomde door de Wetterse
defensie en knalde op doel. Een onhoudbare bal voor de doelman die in de voeten van Koen terecht kwam en
die kon zowat de gemakkelijkste goal uit zijn carrière binnentikken en 1-1 (33’). Baert kwam nog alleen voor
Matthias maar die keerde het onheil. Zo gingen we de rust in met een logische 1-1.
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Joren aan de bal, Kenneth, Bjorn en Michiel volgen.
De tweede helft begon als een kopie van de eerste. Koen verstuurde een loeier die Verhoeven mooi pareerde.
De thuisploeg wou meer en bestookte gedurende 20 min ons doel. Een aangeschoten bal op de arm van Joren
zorgde onterecht voor consternatie bij de thuisploeg. Toen Ringoet enkele minuten later in een onschuldig duel
zich liet vallen in de 16 liet de scheids zich vangen en floot voor strafschop, een compensatiestrafschop
noemen ze dat. Van Peteghem zette deze feilloos om en 2-1 (67’). De reactie van onze boys mocht er zijn en
ze gingen op zoek naar de gelijkmaker maar een kopstoot van Bjorn was te zwak. De thuisploeg probeerde
enkel nog met de lange bal de counter te spelen en liet KVK komen. Veel gevaar werd er niet meer genoteerd.
Zo bleef de stand ongewijzigd. Eindstand : 2-1.
Wetteren had misschien wel de bovenhand in het spel maar we konden zeker aanspraak maken op een punt.
De scheids besliste er echter anders over. Niet getreurd, met deze ingesteldheid moeten we van niemand
schrik hebben.
KVK Ninove : Goossens Matthias, Ardans Arno (79’ Knipping Kaj), Van Den Berghe Kenneth, Bellon Yves,
Verhaeghe Koen (73’ De Meersman Tim), Schamp Mathias, Lepage Michiel, De Crick Joren, Ketsman Bjorn,
Hertveldt Marco (73’ Ntika Bondombe Kevin), Amazou Hamza.
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