KSKL Ternat - Tervuren Duisburg 6-0
KSKL Ternat heeft zich na een matige 3/9 goed herpakt door Tervuren
Duisburg met 6-0 naar huis te sturen. Zo staat KSKL Ternat,na de heen ronde,
op de derde plaats op 2 punten van leider Boka. Het blijft ongemeend
spannend.
KSKL Ternat startte uitstekend met veel druk naar voor. Net zoals in de
voorgaande wedstrijden was het balbezit voor KSKL Ternat maar het verschil
was dat de laatste pas er nu wel uitkwam en men zo tot kansen kwam.
Tervuren wist niet waar eerst te lopen en na 9 minuten was het al raak; de
heroptredende Vila Phepsavath zette zich goed door op de linkerflank,
perfecte voorzet richting de tweede paal waar Axl Vermr zijn verjaardag wat
meer glans gaf door de 1-0 binnen te koppen. Ternat bleef doordrukken en
vrij snel volgde de 2-0 door de volledig vrijstaande Bert Sleewaegen. Ternat
nam nu even de voet van het gaspedaal maar bleef wel controle houden. Net
voor rust was er wat geharrewar voor het doel van Tervuren, de bal kwam
voor de voeten van Dennis Vdpttn en die fusilleerde de doelman 3-0 en
rusten.
KSKL Ternat leerde uit zijn fouten en kwam nu wel scherp uit de startblokken
in de tweede helft. Na een mooie actie van Ternat kwam de bal bij Bert
Sleewaegen die de bal goed voorzette richting Dennis Vdpttn die zijn tweede
van de middag maakte 4-0. Ternat bleef doordrukken en na balrecuperatie op
het middenveld werd Axl Vermr aangespeeld die Dennis Vdpttn in het
straatje stuurde. Zo was zijn hattrick een feit 5-0. Nog was het niet gedaan
want na een actie van Dennis Vdpttn diende Bert Sleewaegen de bal maar in
het lege doel te deponeren 6-0! Nadien hield Ternat het goed gesloten en was
de over verdiende zege een feit.
Mooi resultaat tegen een ploeg die samen met Ternat op de derde plaats
stond. Volgende week is er nog de bekerwedstrijd tegen Chastre.
Er zal een bus beschikbaar zijn voor spelers en supporters prijs per persoon
8€ te betalen ter plaatse.
De Bus vertrekt op het markplein van Ternat stipt!!! Om 12 uur.

Supporters op post!!!!!

