
Wedstrijdleiding
Scheidsrechter JOORIS YVAN(4)
Assistent 1 VANDEPUTTE CHRISTIAN(2)
Assistent 2 DE SCHRYVER PETER(5)

Speeldag 18 - 13/01
12-01-19 19:30 ZINGEM A FC.KLUISBERGEN A
12-01-19 19:30 BOEKEL A MAARKEDAL
13-01-19 14:30 OUDENHOVE A NAZARETH-EKE A
13-01-19 14:30 GAVERE-ASPER MICHELBEKE A
13-01-19 14:30 ST.GORIKS ELENE-GROTENBERGE B
13-01-19 14:30 EINE A VELZEKE A
13-01-19 14:30 WORTEGEM BEVERE A
13-01-19 15:00 SOTTEGEM B HOREBEKE

Matchbal
Het bestuur dankt de schenkers van de matchbal

Carrosserie Lasseel

Tennisclub For Ever

Friekie
KFC Gavere-Asper - Michelbeke

Zondag
13 januari

2019



Algemene rangschikking
Clubnaam W W G V + - S

1 GAVERE-ASPER 17 12 3 2 44 18 26 39
2 WORTEGEM 17 12 2 3 36 19 17 38

3 EINE A 17 11 4 2 35 16 19 37

4 OUDENHOVE A 17 11 2 4 30 21 9 35

5 ZINGEM A 17 10 5 2 45 19 26 35

6 MAARKEDAL 17 7 6 4 26 20 6 27

7 HOREBEKE 17 8 2 7 26 27 -1 26

8 BEVERE A 17 7 1 9 40 33 7 22

9 ELENE-GROTENBERGE B 17 5 6 6 29 30 -1 21

10 FC.KLUISBERGEN A 17 5 3 9 28 33 -5 18

11 SOTTEGEM B 17 4 6 7 28 42 -14 18

12 VELZEKE A 17 4 4 9 24 37 -13 16

13 NAZARETH-EKE A 16 3 5 8 30 38 -8 14

14 MICHELBEKE A 16 2 5 9 20 39 -19 11

15 BOEKEL A 17 3 1 13 20 41 -21 10

16 ST.GORIKS 17 2 3 12 20 48 -28 9

KFC Gavere-Asper - Velzeke
3-1

Je moet het kunnen, niet super spelen maar toch winnen:  
‘Krakende karren lopen misschien nog het verst.’

Gavere - Een bewolkte decemberdag liet slechts licht toe tot 16 uur en een 
beetje. KFC had àl die tijd en een dosis geluk nodig om de drie punten aan de 
Schelde te houden. Het speelde een eerder tamme eerste helft – het zou wel 
gaan tegen de quasi rode lantaarn – maar had een parel van een tegendoel-
punt en twee instant vervangingen nodig om wakker te schieten. Het werd 
uiteindelijk een degelijke 3-1, maar het zal vinniger en met meer overtuiging 
moeten om te blijven meedoen voor de prijzen.

Velzeke Sp. slaagde erin om KFC 
Gavere-Asper ver van zijn doel 
en kansen te houden in de eerste 
helft. KFC drong wel aan, maar de  
kansen waren klein en schaars. Si-
mon Ronse was wel actief met 
schot(jes) en voorzet, maar Tim  
Vanderlinden streelde de bal i.p.v. 
fors in te koppen (23’). 
Jente Glorieus had een Arjan  
Robben-dribbel goed nagedaan  
vanop links naar binnen, maar zijn 
afwerking ging nipt naast. Ook 
een volley van Van De Sijpe was  



eenzelfde lot beschoren. Velzeke deed echter ook mee: Vandercasseyen-Smarandoiu 
werd alleen gelaten op rechts en zijn schot naar de verste hoek werd door de thuisdoel-
man oordeelkundig gepareerd. Een mooie actie van Robin Duynslaegher vanop links 
bereikte Tim Vanderlinden, maar die werd in extremis afgeblokt. 0-0 aan de rust, en 
meer dash was nodig.

Dat was blijkbaar doorgedrongen aan de rust en via een paar hoekschoppen  
verhoogde KFC de druk. Robbe Dhondt zowel als Timi De Smet missen in een  
geweldige scrimmage de nochtans dichtbije weg naar doel. En wat gebeurt? Als je 
zelf niet verzilvert, krijg je het deksel op de neus: een minder ontzetten valt in de  
voeten van de alleenstaande Bram Vanden Hautte en die knalt enig mooie volley in de  
winkelhaak (0-1, 70’). KFC en zijn bank schieten wakker: Ken Casieris en Niels  
Belmans vervangen een gekwetste Buyck en De Smet en even later komt Louis Cremers 
in voor Robin Duynslaegher. Paukenslag van de vervangingen: Op vrijschop van  
‘geluksbrenger’ Louis Cremers knalt Jente Glorieus  in een warrige situatie tegen 
doelman D’Hondt en die tegen een verdediger schopt waarna de bal via het bovenste 
deel van de doelpaal in de netten caramboleert (1-1, 74’). De match keert en op een 
doorsteek ontsnapt de aalvlugge Niels Belmans, die getoucheerd wordt door de doel-
man. Penalty. Simon Ronse houdt het hoofd koel en de bal in doel (80’ 2-1). Het is 
niet gedaan, middenveldman Jan De Temmerman houdt KFC samen in deze periode, 
maar Velzeke gaat resoluut voor een punt: Heyndrickx knalt op de immer pal staande 
Boullie (83’). KFC probeert de boeken dicht te doen en de vinnige Casieris besluit op 
de doelman. Uiteindelijk forceert dezelfde Ken Casieris een afgeweerd schot dat via 
Vanderlinden in de voeten van Simon Ronse belandt en die zet de kroon op 2018: 
3-1 (89’). 

KFC heeft er opnieuw moeten voor strijden: de kar piept en kraakt, maar rijdt! 
Tot op de receptie en later met nieuwe adem voor de eindrace.

De ploeg: De Groote, Van De Sijpe, Dhondt, De Weirdt, Buyck (Casieris 71’), De Temmerman, 
Ronse, Vanderlinden, Glorieus, Duynslaegher R. (Cremers, 73’), De Smet (71’ Belmans), Duyns-
laegher S.  

Nazareth - KFC Gavere-Asper
2-4

Gouden driepunter in laatste derbyhalfuur met 10 man
Nazareth - Raar maar waar: KFC besliste de eerder evenwichtige partij met 

twee treffers in het laatste halfuur 
met 10 toen Jan De Temmerman zijn 
“tigste” geel kreeg, waarvan 2 in 
deze match. Hij heerste nochtans in 
het middenveld, maar de ingekomen 
spelers waren 100 % efficiënt voor 
KFC en bogen de match om.

KFC kwam best uit de startblokken met 
een schuin schot van Simon Ronse, 
goed gepareerd door thuisdoelman  
Niemegeers. (5’). Ken Casieris dribbel-
de vaardig, maar Simon Ronse besloot 
zijn mooie voorzet te wijd, nochtans een  
prima kans. Nazareth-Eke nam  



vervolgens het initiatief over. Een eerste open kans, een achteruitlegger vond Michiel 
De Clercq alleen voor doel, maar de bezoekende goallie ‘Boullie’ De Groote, maakte 
zich extra groot en veegde met de voet alsnog de gemaakte goal van De Clercq van de 
lijn. Het was uitstel, want op de volgende hoekschop kopte Laurent De Meulenaere 
meteen raak (0-1, 17’). Lang duurde plaatselijke vreugde niet, want na een gemiste 
voorzet van Ronse, borstelde Louis Cremers een vrije trap mooi voor doel waar Cedric 
Buyck de bal profijtig binnenstreelde (1-1, 22’). Van De Sijpe voetbalde zichzelf een 
kans bij elkaar, maar vergat op tijd af te drukken. Het spel golfde vinnig op en neer, de 
thuisploeg iets directer, de bezoekers met iets meer voetballend vermogen, maar werk-
kracht, o.m. veel van Niels Belmans, bleef hard nodig. De bezoekende doelman moest 
nog eens gevat uitkomen voor De Clercq, maar redde de meubelen. Rust: terecht 1-1.

KFC begon fris aan de 2de helft. Op een voorzet was de thuisdoelman niet klemvast 
en Tim Vanderlinden lobde de botsende bal knap over de doelman (1-2, 55’). Een 
opsteker gevolgd door een domper: vier minuten later incasseerde De Temmerman een 
tweede geel . Een dik half uur met 10 tegen 11 stond KFC te wachten. Tot overmaat 
van ramp en thuisvreugde kon kapitein Naim Lampe scoren toen hij de rebound van 
De Meulenaeres kopbal tegen de lat, binnenknalde (2-2, 62’). KFC moest terug, maar 
dan deed coach Lodens een paar succesvolle wissels: eerst De Smet en Van Schoorisse 
voor Belmans en Ronse, met een eerste snel uitgevoerd schot van Van Schoorisse op 
de doelman. Voor de laatste tien minuten gooide Lodens er nog een aaanvaller in, 
Robin Duynslaegher, die bij zijn eerste balcontact, een afvallende bal haarfijn in de 
verste hoek plaatste en meteen scoorde (81’ 2-3). KFC dreigde verder met De Smet, 
voorzet buitenkant voet, en kon met rustig voetbalspel de gejaagd acterend thuis-
ploeg, die te gretig de numerieke meerderheid wou benutten, neutraliseren. Op een 
counter bekroonde die andere invaller, Jasper Van Schoorisse, zijn mooie invalbeurt 
met een heerlijke schuiver in de hoek (2-4, 88’). 

KFC schreef een verrassende wending aan wat een rampscenario leek. Het 
enthousiasme was groot, ook van pure opluchting. Een “zet-hem-op” voor het 
nieuwe jaar.

De ploeg: De Groote, Van De Sype, Tim Vanderlinden, Robbe Dhondt, Cremers, De Temmerman 
(tot 59’), Belmans (64’ De Smet), Buyck, Glorieus ((80’ Duynslaeher), Casieris, Ronse (75’ Van 
Schoorisse), Benoot.


