
Zondag 22 augustus 2021, KVK Westhoek – K. Diegem Sport 1 – 4  
 
Streng verdict en einde bekeravontuur voor KVK. 
 
KVK deed het tot nu toe voortreffelijk in de Croky Cup. Nadat KSCE Mariakerke (2e 
ronde) en SK Pepingen-Halle (3e ronde) eerder de aftocht moesten blazen, wordt 
vandaag K. Diegem Sport, uit het noorden van de Brusselse Rand, verwelkomd in het 
Crackstadion. Het zou wel eens een bitsige strijd kunnen worden tussen twee clubs uit 
de tweede klasse - amateurs. KVK droomde heimelijk van de volgende ronde in deze 
bekercompetitie, maar was die vijfde uitdaging toch niet teveel gevraagd?   
 
Eerste helft. Een heel evenwichtige eerste helft met een gelijke stand aan de rust, 1 
– 1, waarmee iedereen tevreden was. Op aangeven van J. Cremers, die zijn belager 
opzij liet en de 16-zone infiltreerde, deed O. Luckx een goede balcontrole en liet de 
geboden kans niet liggen om het leer tegen de netten te duwen, 1 – 0 (8’). Een knappe 
actie en een fijn doelpunt. De bezoekers leken onwetend over de buitenspelval, want 
ze bezondigden zich nog voor het halfuur wel een vijftal keer tegen deze belangrijke 
voetbalregel. Op voorzet van A. Frix, kopte A. Barkellil eerst op de doellat, maar Y. 
Egerikx trapte de rebound vlot in het doel, 1 – 1 (26’). Een schot van J. Cremers 
belandde in de handen van de Diegem - doelman, D. Michiels (36’). En aan de 
overkant kreeg Y. Egerickx de bal onvoldoende onder controle en besloot van dichtbij 
op KVK - doelman, M. Coffyn (40’).     
 
Tweede helft. De bezoekers drukten aanvankelijk, maar de KVK - defensie bleef 
overeind. Een onverwacht afstandsschot (25 meter) van D. Deflem vloog tussen paal 
en keeper in het doel, 1 – 2 (58’). Het tij keerde. De bezoekers putten moed uit deze 
voorsprong, terwijl KVK de pedalen verloor. Een voorzetschot van S. Dragos belandde 
nipt over de doellat op het net (65’). Diegem Sport voerde de druk op. A. Barkellil’s 
kanonschot trof de vuisten van doelman M. Coffyn en Y. Egerickx vuurde de rebound 
naast de verste paal (69’). D. Deflem zette voor tot bij de ingevallen S. Ndione aan de 
tweede paal die het leer over zijn been buiten zag vliegen (72’). De bezoekers bonden 
de veters wat strakker aan en er volgden nog 2 doelpunten. S. Ndione dreef langs de 
zijlijn op met de bal aan de voet, zond centraal in op A. Barkellil die in één tijd het leer 
in het KVK - doel vlamde, 1 – 3 (74’). De veer bij de eigen ploeg was nu volledig 
gebroken. V. Mahieu trok aan de noodrem en haalde de vlugge D. Deflem onderuit in 
de 16 meter - zone. Het slachtoffer nam de opdracht voor zijn rekening en zette de 
penalty onhoudbaar om, 1 – 4 (80’). Het is een zwaar verdict, KVK maar het 
bekeravontuur is onvermijdelijk voorbij. De eigen ploeg deed het behoorlijk, maar kan 
niet verbergen dat er nog wat werk in het vooruitzicht is om de komende competitie 
met een gerust gemoed aan te vatten. Ciao.    
 
KVK - opstelling: M. Coffyn, S. De Deygere, V. Mahieu, J. Robaeys (80’ L. 
Verschaete), S. Himpe, O. Diakho (61’ J. Degels), J. Cremers, O. Luckx (70’ S. 
Gantois), Y. Dewilde, K. Chateau (70’ M. Dejonghe), L. Simoens, Y. Colley, J. Degels, 
J.B. Devolder, J. Wydoodt, M. Dejonghe, S. Gantois, L. Verschaete.  
 
 
 


