Avenir Lembeek - KSKL Ternat 1 - 3
KSKL Ternat wint zijn derde match op rij en blijft alleen aan de leiding in tweede
provinciale!
Lembeek en Ternat begonnen gezapig aan de wedstrijd. Het was moeilijk voetballen
op het slechte veld en door de vele overtredingen kwam er geen tempo in de
wedstrijd. KSKL Ternat hield wel voortdurend balbezit zonder echt gevaarlijk te zijn.
Lembeek hanteerde veelal de lange bal en werd daarbij geholpen door de wind. Ze
kwamen ook ongelukkig op voorsprong waardoor Ternat de bakens diende te
verzetten. Dit was voor KSKL Ternat het signaal om de partij definitief in handen te
nemen en vrij snel kon men op gelijke hoogte klimmen. Na goed combineren kwam
de bal bij Axl Vermr terecht die de bal goed voorzette naar Lucas Verbelen die de bal
hard in doel kopte; 1-1. Ternat hield de partij in handen maar moest tevreden zijn
met een 1-1 stand aan de rust.
Bij het begin van de tweede helft kreeg Ternat een terechte strafschop nadat Bert
Sleewaegen werd gehaakt in de zestienmeter. Bert Sleewaegen zette zichzelf achter
de bal en maakte er 1-2 van. Avenir Lembeek kreeg nog een paar kansen maar was te
onmachtig om zich terug in de partij te knokken. KSKL Ternat kon er na een mooie
tegenaanval zelfs 1-3 van maken; Dennis Vdpttn zette zich goed door op de
rechterflank en zag de volledig vrijstaande Glenn Cleemput staan die de bal mooi
overhoeks in doel trapte. Nadien kreeg KSKL Ternat nog een paar kansen om er 1-4
van te maken maar de 1-3 bleef op het bord staan.
KSKL Ternat pakt zo 28/35 en heeft drie punten voorsprong op eerste achtervolger
Meise.
Volgende week zaterdag is er de wedstrijd tegen de buren van Dilbeek AFTRAP OM
20 UUR.
Supporters op post !!

