KVK Ninove – SCT Menen : 2-4

07-04-2018

Glenn en Yves waren terug van de partij, Joren en Arno begonnen op de bank.
KVK begon gretig en domineerde in het eerste halfuur. Een goal van Michiel werd afgekeurd wegens
handspel. Ondertussen hadden de bezoekers een dot van een kans gekregen via Lingier maar Kaj
kon nog net ontzetten. Een aanval van de VK resulteerde in een doelpunt via Glenn maar de
grensrechter zwaaide onterecht voor buitenspel. Jammer. Zo gingen we rusten met een brilscore. 0-0.
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Doelpunt van Michiel afgekeurd wegens handspel.
De eerste kans in de tweede helft was voor de VK maar Koen mikte voorlangs. De 1-0 kwam er dan
toch via een strafschop van Yves na handspel van een bezoeker (54’). Menen schoot nu wakker en
Demets mocht vrij de 1-1 netten met een loeier in de bovenhoek (58’). De bezoekers drukten door en
Cardon kon de 1-2 op het bord zetten na balverlies van Koen (65’). Een nieuwe aanval van Menen
bezorgde hen een vrije schop. Gallo knalde de 1-3 op het bord via binnenkant paal (73’). Lichte hoop
bij de thuisploeg toen Koen een voorzet van Yves mooi binnenkopte en 2-3 (80’). Toen Cardon zijn
tweede van de avond lukte, na balverlies van Tim, was de wedstrijd gespeeld, 2-4 (85’), meteen de
eindstand. Menen toonde zich de beste ploeg van de reeks en zal niet ver van de titel komen.
Onze mannen speelden niet slecht maar teveel balverlies leidde tot deze nederlaag. In de volgende 3
wedstrijden zal er nog een klein mirakel dienen te gebeuren om ons vel te kunnen redden.
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Knipping Kaj, Van Den Berghe Kenneth
(69’ De Meersman Tim), Bellon Yves, Verhaeghe Koen, Schamp Mathias, Lepage Michiel, Ketsman
Bjorn (69’ De Crick Joren), Hertveldt Marco (75’ Ardans Arno), Amazou Hamza.
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