
Vrijdag 23 juli 2021, KVK – Club NXT 3 – 2 
Bekoorlijk oefenduel 
 
Club NXT reisde naar het Crackstadion af met een lijst van 17 spelers en liefst 11 
onder hen waren geboren in het jaar 2005. De scholieren boden technisch knap 
weerwerk tegen de eigen ploeg die uiteindelijk aan het langste eind trok.  
 
Eerste helft. De snelle A. Babacan spurtte door op links en bediende K. Vanrafelghem 
aan de tweede paal die kapte met rechts en met links de openingstreffer tegen de 
netten keilde, 0 – 1 (3’). Op het kwartier antwoordde KVK met een vrije trap van J. 
Robaeys die het leer rond de muur krulde. Het leer vloog via de verste paal in de 
benedenhoek van het NXT-doel, 1 – 1 (15’). O. Lucks profiteerde van een misser in de 
Club-defensie, spurtte zijn belager voorbij, maar trapte vanuit een scherpe hoek, 
rakelings naast de verste paal (19’). Kort na de drankpauze trapte Y. Dewilde op de 
vallende NXT-doelman, M. Standaert (24’). KVK domineerde. Een pegel van S. Himpe 
vanop 30 meter dwong de club-doelman tot een behendige parade (28’). Nog kansen 
van J. Cremers en O. Lucks gingen verloren. KVK vergrootte haar voorsprong toen O. 
Diakho, op voorzet van L. Simoens, met de bal in doel liep, 2 – 1 (44’). En in de 
slotminuut van de eerste helft kreeg opnieuw O. Diakho het leer toegespeeld aan de 
rand van de 16-zone. Hij schoof de bal rustig naast de doelman in de verste hoek van 
het Club-doel, 3 – 1 (45’). 
 
De tweede helft was een flauw afkooksel van de eerste. De spurtende J. Devolder 
bediende centraal de vrijstaande O. Diakho die alleen voor doel kwam. M. Standaert  
grabbelde de bal uit de voeten van de aarzelende KVK-spits en weg was de kans (63’). 
Sensatie op een kwartier voor affluiten, toen F. Soenens een schot vanaf de middenlijn, 
een reuzenlobbal lanceerde naar het vijandige doel. Club-doelman, M. Standaert had 
alle moeite van de wereld om de bal achterwaarts over de doellat te slaan (74’). K. 
Sabbe kreeg een vlug genomen vrije trap in zijn bezit en devieerde de bal in één tijd 
voorbij de KVK-doelman, 3 – 2 (84).   
 
Sportieve oefenpartij met een goede eerste helft, af en toe pittige spelfases, technisch 
goed onderlegde bezoekers en met een eigen ploeg die al kon getuigen van degelijk 
voorbereidend werk. Ciao.     
 
 


