KSKL Ternat heeft gisteren voor een vijfde maal op rij gewonnen waardoor het
momenteel alleen eerste staat in Tweede Provinciale.
KSKL Ternat - Kester Gooik = 4 - 1
KSKL Ternat kwam in tegenstelling tot de vorige wedstrijden slap uit de
kleedkamer waardoor Gooik het meeste balbezit had. Dit leverde één kans op
voor de gastheren maar Alexis Sakalis kende hier weinig moeite mee. Ternat
werd door deze fase wel wakker geschud en vanaf dan was het balbezit alsook
de kansen voor de thuisploeg. Vrij snel kreeg Ternat een grote kans maar deze
werd nipt naast getrapt. Niet getreurd want 5 minuten later was er een mooie
combinatie Dennis Vdpttn - Axl Vermr waarna Bert Sleewaegen de bal in doel
verlengde. Men bleef Gooik goed vastzetten en zo kon Ternat verdiend gaan
rusten met 1-0.
In de tweede helft bleef Ternat domineren/combineren en na goed 10 minuten
spelen stakGlenn Cleemput de bal uitstekend tot bij Vila Phepsavath die er
gemakkelijk 2-0 van kon maken. Wedstrijd gespeeld dacht men dan want Gooik
lag volledig in de touwen. Door een fout bij Ternat kon Gooik er echter 2-1 van
maken en geloofden ze terug in hun kansen. Ternat had het toen 10 minuten
moeilijk, met ook één kans voor Gooik, maar herstelde nadien het evenwicht.
In de slotfase nam Ternat terug de bovenhand en na goed doorkoppen van Bert
Sleewaegen kwam de bal bij Jarno Bernau terecht die op de keeper besloot. Die
kon de bal echter niet klemmen waardoor Dennis Vdpttn er als de kippen bij
was om er 3-1 van te maken. Enkele minuten later kon Lucas Verbelen er na
een goed genomen hoekschop van Glenn Cleemput 4-1 van maken waardoor
de verdiende overwinning een feit was!
KSKL Ternat blijft zo als enige ploeg in P2 ongeslagen en zet een reeks van
15/15 neer, Dikke Proficiat.
Volgende week zaterdag wacht de verplaatsing naar Teralfene,

supporters op post !

