
Wedstrijdleiding
Scheidsrechter DE KETELAERE ANDY(4)
Assistent 1 DE SCHRYVER PETER(5)
Assistent 2 VAN DEN BERGE EDDY(4)

Speeldag 13 - 25/11
24-11-18 18:30 NAZARETH-EKE A MAARKEDAL
24-11-18 19:00 MICHELBEKE A BEVERE A
24-11-18 19:30 BOEKEL A ZINGEM A
25-11-18 14:30 OUDENHOVE A FC.KLUISBERGEN A
25-11-18 14:30 EINE A ST.GORIKS
25-11-18 14:30 GAVERE-ASPER HOREBEKE
25-11-18 14:30 WORTEGEM SOTTEGEM B
25-11-18 14:30 ELENE-GROTENBERGE B VELZEKE A

Matchbal
Het bestuur dankt de schenkers van de matchbal
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Algemene rangschikking
Clubnaam W W G V + - S

1 WORTEGEM 12 10 1 1 26 11 15 31

2 GAVERE-ASPER 12 8 3 1 31 11 20 27

3 OUDENHOVE A 12 8 1 3 25 18 7 25

4 EINE A 12 7 3 2 25 13 12 24

5 ZINGEM A 12 6 4 2 30 15 15 22

6 MAARKEDAL 12 6 3 3 20 15 5 21

7 BEVERE A 12 6 1 5 32 23 9 19

8 HOREBEKE 12 5 2 5 19 22 -3 17

9 FC.KLUISBERGEN A 12 5 1 6 22 23 -1 16

10 SOTTEGEM B 12 4 4 4 22 31 -9 16

11 VELZEKE A 12 3 3 6 19 25 -6 12

12 NAZARETH-EKE A 12 2 4 6 19 27 -8 10

12 MICHELBEKE A 12 2 4 6 15 24 -9 10

12 ELENE-GROTENBERGE B 12 2 4 6 14 23 -9 10

15 BOEKEL A 12 1 1 10 12 29 -17 4

16 ST.GORIKS 12 0 3 9 10 31 -21 3

KFC Gavere-Asper - St. Goriks
3-2

Zondagavondvoetbal in Gavere (Semmerzake)  
niet altijd optimaal !

Semmerzake - De wedstrijd begon onder een minder goed gesternte; eerst en 
vooral omdat de bezoekers niet bereid waren op vrijdag of zaterdag spelen, 
men heeft lang moeten wachten om een geschikte dag en uur te bepalen, en 
dan nog op zondagavond na de jaarlijkse cross in “Gavere bos”.
De wedstrijd begon later, ref. Simon Habonimana daagde niet op tijd op en dank zij 

de ref van de namiddagwedstrijd 
van SV Melsen in Semmerzake. 
Dhr. Albert Glor, kon de wedstrijd 
starten.
Het eerste applaus kwam er 
al tijdens de eerste minuut, de 
thuisploeg start furieus, Simon 
Ronse lepelt de bal tot bij Jente 
Glorieus die de bal binnentikt: 
1-0.
Het tweede applaus is voor  
scheidsrechter Glor die na 8  
minuten zijn plaats afstaat 
aan de oorspronkelijk aanged-
uide ref, dhr. Simon Habonima-
na. Het voor dit uur vrij talrijk  



opgekomen publiek dankt hem van harte met een verdiend applaus.
Wat iedereen verwachtte, namelijk een walk-over van de thuisploeg, kwam er niet. KFC 
had meer balbezit maar besloot onoordeelkundig de geboden kansen, wij  sommeren 
even: Ken Casieris nipt naast, Jeffrey Van De Sype voorlangs, Robin Duynslaegher 
besluit op de doelman en ga zo maar door ! Het middenveld met Ken Casieris, Robin 
Van Cauwenbergh en vooral Simon Ronse trachtten de bakens te verzetten, maar daar 
bleef het bij. De bezoekers ondergaan en lonken op de tegenaanval.
Net vóor de koffie incasseert Robbe Dhondt geel

Rust 1-0.

De ongewijzigde elftallen starten en vooral de bezoekers belagen het front aan de 
Schokkaert, thuisdoelman De Groote moet onmiddellijk redding brengen, een lichte 
aarzeling van Robbe Dhondt brengt bezoeker Jen Van Den Berghe in stelling die op de 
KFC doelman besluit. Onmiddellijk daarna besluit Simon Ronse een vrijschop over en 
dat herhaalt hij nog een paar keer ! De bezoekers eisen hun deel van de koek en komen 
gevaarlijker opzetten, Gauthier De Weirdt redt met de voet. Onmiddellijk daarna komt 
de 2-0 op het bord, een magistrale voorzet van Jonathan Moreels belandt bij Timi 
De Smet die de bezoekende doelman geen schijn van een kans laat. Deze actie geeft 
Moreels blijkbaar vleugels en hij loopt verschillende malen lekker zijn linkerlijntje af!
Twee bezoekende vrijschoppen worden door Boelie buiten getikt, en wat niemand had 
gedacht kwam er wel, een paar aarzelingen in de KFC verdediging en de bezoekers 
komen terug in de match. Robin Van Hamme scoort de 2-1.
Rond de 75e minuut maakt Jente Glorieus zijn tweede doelpunt (3-1) en onmiddel-
lijk daarna wordt het 3-2 door Korneel Merchiers. En ten laatste moet doelman de 
Groote nog maar eens de meubelen redden, eerst een corner afblokken en  vervolgens 
met een schitterende redding.
Vervangingen van de thuisploeg: Jan Temmerman, Jules Cremers en Jonas Devriendt 
komen in de plaats van Timi De Smet, Simon Ronse en Robin Duynslaegher, het bewijs 
dat er een sterke basis is in het KFC elftal.

Einduitslag 3-2 na een faire wedstrijd met slechts één gele kaart – KFC hand-
haaft zich op de tweede plaats in de rangschikking.

KFC Gavere-Asper: Jeremiah De Groote, Jeffrey Van De Sype, Gauthier De Weirdt, Robbe Dhondt, 
Jonathan Moreels, Robin Van Cauwenbergh, Simon Ronse, Robin Duynslaegher, Jente Glorieus, 
Ken Casieris, Timi De Smet , Jan De Temmerman, Jules Cremers, Jonas De Vriendt, Seppe Duyns-
laegher.  

FC Kluisbergen - KFC Gavere-Asper
2-4

Uiteindelijk kreeg wie het meest probeerde te voetballen  
toch nog de punten ...

Ruien - Een ijzig windje woei nijdig over het veld in Ruien, wat samen met 
een zeer hobbelige grasmat het voetballen op een kille zaterdagavond in  
november niet makkelijk maakte. Gelukkig zorgde een kleine maar luid- 
ruchtige spionkop vooral bestaande uit (ex-)medespelers Robbe Dhondt, 
Jules Creemers, Tim Vanderlinden en Thomas Rasschaert voor warmte en  
animo. De oranje-blauwe thuisploeg verkocht haar vel duur, kwam zelfs  
terecht op voorsprong voor de rust, maar moest zich in het slotkwartier toch 
gewonnen geven voor de betere (intenties tot) combinatievoetbal van de 
bezoekers.



KFC startte goed met een kans voor Jente Glorieus en Ken Casieris die al na 6’ 
een botsende bal over doelman Vercauteren lobde (6’, 0-1). KFC dacht aan rustig  

controlevoetbal, maar de fel opzittende 
Ruienaars scoorden op tegenaanval via 
de snelle Kenny De Meyere de gelijk-
maker: schuin rechts laag alleen voor de  
doelman in de hoek schuiven (1-1, 15’). 
Even later werkte de Gaverasperse  
defensie de bal niet kordaat genoeg weg   
Secember schoot de afvallende bal in 
een tijd laag in de linkerbenedenhoek, een  
zondagsschot op zaterdagavond (2-1, 
23’). Dat was niet eens onverdiend, want 
KFC gaf de controle uit handen aan een 
fysiek sterk opzittende thuisploeg. 
KFC had wel nog de mooiste aanval in 
huis: Duynslaegher kopte door naar de 
hoek en Casieris’s fijne center werd door 

Timi De Smet vlak in de armen van Vercauteren gekopt. Rust 2-1.

KFC stak na de rust een tandje bij en toen ook de oranje-blauwe defensie eens niet 
stevig ontzette nam De Smet de bal van dicht vol op de slof en zette de netten bol 
(2-2, 55’). Dat was hoopgevend, maar FC Kluisbergen streed voor wat het waard 
was en de gevaarlijke De Meyere lag steeds op vinkenslag, maar KFC bleek nu wel  
gewaarschuwd. Voorbij het uur verving Ronse Duynslaegher, maar de match bleef 
evenwichtig op en neer gaan. De Weirdt kreeg geel. KFC stak nu wel gaandeweg de 
betere combinaties in elkaar: een knappe 1-2 tussen Jente Glorieus en Louis Cremers 
werd door laatstgenoemde op de doelman geknald en een kwartier voor tijd kapte 
Jente Glorieus zich mooi vrij en knalde, maar doelman Vercauteren pareerde zeer 
knap. Wie scoorde, zou winnen, dat was duidelijk. Zelfde Jente Glorieus, hard werkend 
in de spits, behield even voor tijd het overzicht toen hij knap aflegde op Simon Ronse, 
die tikte ongeveer binnen, maar alsnog op een verdediger, die zich in het leer verslikte 
en er onhandig en ongelukkig mee binnenliep (86’, 2-3). Kluisbergen ontketende nog 
een slotoffensiefje, onderbroken door twee KFC-vervangingen: Van Cauwenberg en De 
Vrient i.p.v. Glorieus en Casieris (89’, 90’). Tussendoor moest Boullie nog eens sterk 
plat, maar op tegenaanval lobde de ingevallen De Vrient mooi de ver uitgekomen 
doelman en boeken dicht (90+3’, 2-4). 

Al bij al alweer een fel bevochten zege, moeilijker dan de score aangeeft, maar 
waarbij kwaliteit uiteindelijk bovendrijft. Het is misschien toch een beetje 
met vuur spelen in omstandigheden die vaak ondankbaar zijn.

De ploeg: De Groote, Van De Sype, De Temmerman, De Weirdt (een hecht trio in het hart van de 
ploeg), Cremers L., Duynslaegher R. (Ronse, 63’), Buyck, Glorieus, Casieris (89’ 904 Van Cauwen-
berg, De Vrient), De Smet; Duynslaegher S.




