
Wedstrijdleiding
Scheidsrechter RASSCHAERT TIM(6)
Assistent 1 BEYENS DIMITRI(4)
Assistent 2 CRABBE RONY(3)

Speeldag 15 - 9/12
08-12-18 19:00 MICHELBEKE A VELZEKE A
08-12-18 19:30 BOEKEL A FC.KLUISBERGEN A
08-12-18 19:30 NAZARETH-EKE A ELENE-GROTENBERGE B
09-12-18 14:30 OUDENHOVE A BEVERE A
09-12-18 14:30 EINE A HOREBEKE
09-12-18 14:30 WORTEGEM ST.GORIKS
09-12-18 14:30 GAVERE-ASPER MAARKEDAL
09-12-18 15:00 SOTTEGEM B ZINGEM A

Matchbal
Het bestuur dankt de schenkers van de matchbal

Café Fazantenhof

Slagerij De Rycke

Cafetaria  
Sporthal Asper

Friekie
KFC Gavere-Asper - Maarkedal

Zondag
9 december

2018



Algemene rangschikking
Clubnaam W W G V + - S

1 WORTEGEM 14 11 1 2 28 13 15 34

2 OUDENHOVE A 14 10 1 3 28 19 9 31

3 GAVERE-ASPER 14 9 3 2 35 15 20 30

3 EINE A 14 9 3 2 32 16 16 30

5 ZINGEM A 14 8 4 2 37 16 21 28

6 MAARKEDAL 14 7 4 3 26 18 8 25

7 BEVERE A 14 7 1 6 38 27 11 22

8 HOREBEKE 14 6 2 6 21 24 -3 20

9 SOTTEGEM B 14 4 5 5 25 36 -11 17

10 FC.KLUISBERGEN A 14 5 1 8 24 27 -3 16

11 NAZARETH-EKE A 14 3 5 6 26 30 -4 14

11 ELENE-GROTENBERGE B 14 3 5 6 19 26 -7 14

13 VELZEKE A 14 3 3 8 21 33 -12 12

14 MICHELBEKE A 14 2 4 8 18 33 -15 10

15 ST.GORIKS 14 1 3 10 15 37 -22 6

16 BOEKEL A 14 1 1 12 14 37 -23 4

KFC Gavere-Asper - Horebeke
1-2

Pech en soms gebrek aan preciesheid bezorgen KFC 2de nederlaag

Gavere - Twee goals maken en de tegenstander één, en toch verliezen: een 
raadseltje voor kleine gasten, maar met een oplossing die zeer zuur smaakt 
in Gavere. Met een gemiste reuzenkans en een ongelukkige own-goal was de 
anti-held van de match, Robbe Dhondt, wel beslissend. Deze feiten kunnen 
we niet loochenen, maar we haasten ons erbij te zeggen dat hij gedurende 
de hele wedstrijd super gedreven speelde en de gevaarlijke Baert volledig uit 
de wedstrijd hield en dus alle eer van een goede wedstrijd verdiend, maar 
gewoon brute pech had. Met Sinterklaas in het vooruitzicht deelde KFC gul 
uit, een misverstand en een own goal voor Horebeke en zelf tweemaal de 
paal getroffen en andere dotten van kansen gemist. Will Tura zong het al in 
1964: “Dat zijn van die dingen die af en toe wel eens gebeuren!” Ook RC Genk  
verloor. Het kan de beste overkomen.

KFC had er nochtans goede moed 
in en zou wat graag de thuiskomst 
on the green green grass of home 
langs de Schelde vieren. Het begon  
echter slapjes. Een misverstand  
tussen stopper Vanderlinden en 
keeper De Groote bood Horebeke de 
0-1 op een schaaltje: De Moor trapte 
binnen (0-1, 15’). KFC reageerde 
met 75% balbezit, kansjes en  



kansen: minuut 18 miste de kopbal van De Smet kracht zodat doelman Bauters kon 
redden, hetzelfde met een schot van Ronse (30’). Intussen had de bedrijvige Baert 
(H) geel gekregen. 37’: een lage voorzet van Ronse, werd van dicht door De Smet 
op Bauters besloten, Ronse knalde goed uit de draai, Bauters plat. Tijd voor vijf fuck- 
minuten voor Robbe Dhondt. Op minuut 41 mist hij echt een inlegger en amper twee 
minuten later verwerkt hij een eerder ongevaarlijke voorzet in eigen doel (43’, 0-2). 
KFC schakelde een versnelling hoger en een mooie ‘flanke’ van Simon Ronse werd 
klassiek mooi ingekopt door Timi De Smet (45’) op een cruciaal moment vlak voor 
rusten.
Zo werd de 2de helft nog zeer de moeite. Onder impuls van Buyck, De Temmerman en 
Glorieus toog KFC onverdroten ten aanval. Louis Cremers trof het zijnet. Aan het uur 
werd rechtsback Jeffrey Van De Sijpe taktisch gewisseld voor een extra aanvaller Robin 
Duynslagher. Voor Horebeke was het pompen of verzuipen, het incasseerde drie gele 
kaarten op rij. Ervaren spelers als De Temmerman en Bettens, retour met Horebeke op 
KFC, smeerden elkaar geel aan. Waarvoor ervaring (niet) goed is. De Smet besluit over 
na samenspel met Buyck, Glorieus knalt een volley in de handen van Bauters. 
Uiteindelijk lijkt De Smet toch raak te treffen van heel dicht, maar hoe de bal via 
binnenkant paal na geharrewar toch uit doel caprioleerde drijft de KFC-aanhang 
tot wanhoop (65’). En het blijft uiteraard opletten op tegenstoot: Boullie moet nog  
zweven op de enige mooie poging van Baert. Cedric Buyck probeert van ver, maar zijn 
prachtige knal wordt door Bauters van onder de lat getipt. Op voorzet van de voor De 
Temmerman ingevallen Jules Cremers kopt Jente Glorieus nipt naast. Van een hele  
serie hoekschoppen, die soms beter getrapt hadden kunnen worden, wist Jente  
Glorieus er twee gevaarlijk te maken: een nipt over en een tegen de paal. Het mocht 
niet zijn. 

Black Sunday.Maar we hadden het gezegd: KFC had het al drie wedstrijden 
nipt over de streep getrokken, een vierde keer lukte niet. Het moet beter,  
preciezer in de voet en dame fortuna keert dan vanzelf terug. Bladzijde om en 
er opnieuw tegenaan zaterdagavond tegen en in Bevere.

De Groote, Van De Sype (60’ Duynslaegher R.), Dhondt, Vanderlinden, Cremers L., De Temmer-
man (76’ J. Cremers), Ronse (88’ De Vrient), Buyck, Glorieus, Casieris, De Smet, Duynslaegher S.  

Bevere - KFC Gavere-Asper
2-3

Nipt en moeizaam maar uiteindelijk niet onverdiend
Bevere - Vinnig betwiste match met grillig scoreverloop op een fijn veld onder 
de motregen. 
KFC voetbalt een eerste kans bij elkaar als De Smet goed inloopt op voorzet van 
Duynslaegher, maar de keeper glijdt speler en bal buiten. Sparta antwoordt met een 
mooie pas van Simon De Temmerman naar Dylan De Poortere, die echter nipt wordt 
afgeblokt. De thuisploeg krijgt via Waelkens een sinterklaasgeschenk na KFC-balver-
lies, maar doelman De Groote redt. Robin Duynslaegher vindt dan opnieuw Timi De 
Smet, die de scherpe voorzet mooi binnentikt (0-1, 22’). De bezoekende vreugde was 
echter van korte duur, KFC zakte in, gaf een vrijschop weg, die in eerste instantie op 
de muur werd geknald, maar in de herneming haalde Faysal El Gouch snoeihard uit 
in één tijd, de bal verdween in de linkerbenedenhoek (1-1, 24’). Een bedrijvige Van 
De Sijpe (KFC) rukte geregeld mee op, maar men liet zijn voorzetten onbenut. Even 
voorbij het halfuur ging De Poortere (B) zijn lijn af en bediende Waelkens die kalm 
binnenlegde (2-1, 31’). KFC stond met beide voeten op de grond. Te gemakkelijk ging 
een voorsprong verloren.



KFC begon na de rust beter te voetballen, Buyck en De Temmerman kregen meer 
greep op het middenveld. Na 5’ 
verscheen Jente Glorieus alleen 
voor de goal, maar de Spartaanse 
doelman hield een gemaakte goal 
uit zijn doel. Even later nam Louis 
Cremers een hoekschop die met de 
weinige wind die er was in het dak 
van het doel verdween, een eerder 
lucky gelijkmaker (52’ 2-2). Aan 
het uur mocht dezelfde Cremers 
vanop dezelfde hoek een vrijschop 
nemen: hij schoot hem laag in de 
verste hoek (2-3, 60’). Sparta  
Bevere stond plots achter en toog 
ten aanval. Waelkens miste van 
dicht. Robbe Dhondt en Louis 
Cremers incasseerden geel, want 
het was alle ‘hands’ aan dek. Het 

spel verruwde en o.a. Buyck werd hard aangepakt. Tim Vanderlinden verving hem (70’) 
en even later kwam Casieris in voor Duynslaegher, dat was een goede injectie. Casieris 
dribbelde knap tot de achterlijn, legde haarfijn terug op Timi De Smet, maar die besloot 
op de doelman (75’), dat was de kans om de match te killen. Van Cauwenberghe  
verving Simon Ronse en KFC voetbalde de laatste vijf minuten rustig uit.

De ploeg: De Groote, Cremers,  De Weirdt, Dhondt, Van De Sijpe, De Temmerman, Buyck (70’ 
Vanderlinden), Duynslaegher R. (74’ Casieris), Ronse (Van Cauwenbergh), Glorieus, De Smet, 
Duynslaegher S.


