
Wedstrijdleiding
Scheidsrechter ERIKÇI SEMIH(4)
Assistent 1 LAMBERTIN GUY(6)
Assistent 2 DE SUTTER MICHELLE(5)

Speeldag 23 - 17/02
16-02-19 19:00 MICHELBEKE A SOTTEGEM B
16-02-19 19:30 NAZARETH-EKE A ZINGEM A
16-02-19 19:30 BEVERE A HOREBEKE
17-02-19 15:00 GAVERE-ASPER WORTEGEM
17-02-19 15:00 OUDENHOVE A BOEKEL A
17-02-19 15:00 ELENE-GROTENBERGE B EINE A
17-02-19 15:00 MAARKEDAL FC.KLUISBERGEN A
17-02-19 15:00 VELZEKE A ST.GORIKS

Matchbal
Het bestuur dankt de schenkers van de matchbal

Dakwerken
De Rycke & zonen

Detemo Interieur

Friekie
KFC Gavere-Asper - Sparta Wortegem

Zondag
17 februari

2019



Algemene rangschikking
Clubnaam W W G V + - S

1 GAVERE-ASPER 22 17 3 2 60 23 37 54
2 EINE A 22 15 4 3 51 21 30 49

3 WORTEGEM 22 15 2 5 44 24 20 47

4 ZINGEM A 22 14 5 3 58 22 36 47

5 OUDENHOVE A 22 13 3 6 40 28 12 42

6 MAARKEDAL 22 9 6 7 33 31 2 33

7 BEVERE A 22 10 1 11 53 43 10 31

8 HOREBEKE 22 9 4 9 34 36 -2 31

9 ELENE-GROTENBERGE B 22 6 8 8 33 38 -5 26

10 VELZEKE A 22 7 4 11 33 44 -11 25

11 FC.KLUISBERGEN A 22 6 3 13 34 45 -11 21

12 SOTTEGEM B 22 4 8 10 34 54 -20 20

13 NAZARETH-EKE A 21 4 7 10 37 50 -13 19

14 BOEKEL A 22 5 2 15 30 53 -23 17

15 ST.GORIKS 22 4 5 13 28 56 -28 17

16 MICHELBEKE A 21 2 5 14 23 57 -34 11

KFC Gavere-Asper - KWIK Eine
3-1

KFC zet KWIK K.O. in de eerste helft van de topper  
tussen een en twee

Gavere - Afmaken!, had libero Robbe Dhondt geantwoord op onze vraag ‘En 
zondag?’. En zo geschiedde: KFC greep Eine van bij de aftrap naar de keel. 
Binnen het kwartier vierden de thuis spelende leiders een verdiende 2-0 
en vlak voor rust verzilverden ze een loepzuivere strafschop en 3-0. Van 
deze opdoffers kwam Eine niet echt meer recht, hoewel een eerredder het 
te diep inzakkend KFC nog soms deed ‘prutsen’. Er is een mooie stap gezet  
richting ‘ideale wereld’, zijnde een kampioenstitel, maar penningmeesters “Dimi 
& Antoine nv” herinneren eraan dat het geld van reeds verkochte vellen van niet 
geschoten beren niets waard is.
Al na drie minuten moest doelman Van Zeebroeck (Eine) een uiterste redding doen op een 
venijnig kopballetje van De Smet. De daaropvolgende hoekschop bereikte Jente Glorieus 
die de bal in hetzelfde hoekje plaatste, maar dit keer kon Van Zeebroeck er niet bij (1-0, 
4’). De thuisploeg zat op rozen en liet KWIK wat komen om vervolgens ongenadig toe te 
slaan. Jente Glorieus stak Timi De Smet knap door en die lobde de doelman haarfijn (14’, 
2-0). Ei zo na werd het drie nul toen Tim Vanderlinden maar nipt naast trapte op hoekschop. 
Eine was onmondig, want de thuisdoelman moest niets pakken in de eerste helft. De goed 
storende Ken Casieris werd knap op cruise door Cedric Buyck: toen Ken de 16 indraafde 
werd hij vanachter gehaakt. Dat was een schoolvoorbeeld van een strafschop. Timi De 
Smet bleef koel en nette zijn tweede van de dag (43’, 3-0).

Boeken dicht zou je denken, maar toen Van Santen begin 2de helft tegenscoorde door 
ongehinderd een verre center te mogen inkoppen (52’, 3-1), moest er toch gevoetbald 
worden. KFC voelde met de ellebogen dat een 2de tegengoal tot paniek zou leiden. 
Irritatie bij De Smet bracht hem geel op. Even later kapte hij zich mooi vrij en besloot 



met de buitenkant in de korte hoek, maar Van Zeebroek was attent. Eine probeerde wel, 
maar echte kansen kreeg het niet bij elkaar gevoetbald. KFC nam het tempo weg, met o.a. 
drie vervangingen (Ronse voor Vanderlinden, 60’; Belmans voor een licht gehavende De 
Vrieze(76’), die zijn eerste basisplaats kreeg vandaag, en Robin Duynslaegher voor Casieris 
(84’). Hoe Eine ook aandrong, KFC voetbalde het sober uit, met dank aan het no-nonsense 
verdedigend werk van Robbe Dhondt en Gauthier De Weirdt. De Temmerman hield het geel-
loos en wist met alles raad. 
Het was een eerder slordige tweede helft, die meteen een knipperlicht van  
waarschuwing is dat de titel nog lang niet kan gevierd worden ondanks de vier 
punten voorsprong op de tweede.

De ploeg: De Groote, Van De Sype, De Weirdt, Dhondt, De Vrieze (76’ Belmans), De Temmerman, 
De Smet, Vanderlinden (Ronse, 60’), Glorieus, Casieris (84’ Duynslaegher), Buyck, De Vrieze 
Dieter.  

WIK Boekel - KFC Gavere-Asper
2-4

KFC met twee gezichten en een wervelende tweede helft
Boekel - “Wanneer gaan we beginnen voetballen?” vroeg trainer Tom Lodens tij-
dens de rust. Nú, zeiden de KFC’ers in koor. En in een kwartier na de rust zetten 
ze een scheve situatie van 2-0 achter recht tot 2-2, waarna ze van het resterende 
half uur gebruikt maakten om erop en erover te gaan, 2-4. ’t Zijn de schoonste om 
te winnen. Het belevingsgehalte ligt hoog op die manier: spanning, nervositeit, 
opluchting, uitgelatenheid en met een goed gevoel naar huis: wat wil een mens 
meer van een sportwedstrijd?
KFC was op achterstand gekomen door twee foutjes in de verdediging en een uiterst wilsk-
rachtig Boekel  - het heet nu eenmaal WILLEN is kunnen. WIK liep alles dicht op een hard-
nekkige manier zodat de kansen voor de leiders ook schaars waren in de eerste helft. Aan 
de 10de minuut onderschepte Stef Vanderhauwaert een matig uitverdedigende pass, 
stormde links door en nam De Groote te grazen met een grondscherende gekruiste schuiver 
(1-0, 10’). KFC reageerde met een schot op de paal van Simon Ronse en ook Niels Belmans 
kon de rebound net niet binnentikken (12’). Een verre vrije trap van links op de middellijn 
werd door dezelfde Vanderhauwaert prompt ingekopt (2-0, 20’) en de koude douche voor 
de leiders was compleet. 
De thuisploeg, die elke puntje kan gebruiken in de degradatiestrijd, rook punten en verdub-
belde de inspanning, maar al vanaf het half uur staken de leiders een tandje bij o.l.v. van 
(een alweer geelloze) De Temmerman en Dhont, die alomtegenwoordig waren. Simon Ronse 
borstelde een heerlijke vrije trap in de kruising maar doelman Kim Van Den Berghe had een 
wondersave in huis en tipte met zijn Godshand de bal uit de rechterwinkelhaak. (39’). Niels 
Belmans kopte een keer net naast en een tweede keer op de reddende doelman, die ook nog 
een schot van Cé Buyck keerde.

De heropstanding was dus al van voor de rust ingezet en ging door na de rustvraag: 
wanneer gaan we beginnen voetballen? De trainer gooide er een extra aanvaller in voor 
een verdediger: Robin Diuynslaegher i.p.v. Gauthier De Weirdt, en met een driemans-
defensie verder. De intenties waren klaar, ze nu nog uitvoeren, was de boodschap. Dat 
lukte, eerst nog zonder succes, later mét. 46’: Buyck kopte een goed aangesneden vri-
je trap van de heroptredende Louis Cremers tegen de paal en even later miste Jente 
Glorieus een reuzenkans. Het was dan toch Simon Ronse die de ban brak met een 
knappe vrijschop die rechtstreeks binnenging (2-1, 55’). KFC zette nu nog meer druk, 
op hoekschop trof Simon Ronse de paal en in de rebound dwong een aandringen-
de Buyck de Boekelse defensie tot een own goal (2-2, 60’), een ommekeer op twee  
minuten tijd. Nog een half uur kreeg KFC om erover te gaan. 
Het bleef éénrichtingsvoetbal: Ken Casieris schoot een volley voorlangs, Van De Sijpe 
zonderde Duynslaegher alleen voor de keeper af, maar die haalde de knal van Rob-



in mirakuleus uit zijn doel en uit een geharrewar kon Buyck net niet scoren. Ondanks 
de meewind zette Boekel daar weinig tegenover: Florian Verhoie knalde in het zijnet, 
maar voor de rest was het pompen of verzuipen waarbij Boekel zes of zeven gele kaar-
ten nodig had om overeind te blijven. Het mocht niet baten. Een combinatie Jente Glo-
rieus en Simon Ronse werd door een van zeer ver inlopende Ken Casieris tegen de net-
ten gewerkt, zijn zesde van het seizoen (2-3, 79’). Simon Ronse bleef bommen in de  
zestien droppen en KFC bleef de kansen opstapelen. Van De Sijpe stuurde  
Duynslaegher diep, die haalde de bal perfect uit de lucht: zijn prachtknal werd gered 
door keeper Van Den Berghe, de derde gemaakte goal die hij tegenhield. Tijd voor ver-
vangingen: Jasper Van Schoorisse voor de moegestreden Ronse (85’) en Vital de 
Vrieze voor Belmans (89’). Van Schoorisse was er alweer als de kippen bij om met  
quasi zijn eerste balcontact een afvallende bal in te knallen (88’ 2-4) en zo de zege veilig 
te stellen. 
Alweer een belangrijke stap richting ideale (voetbal)wereld en we weten wat dat 
wil zeggen. Door de stunt van Velzeke op Zingem is de positie van KFC weer iets 
rianter. Maar we weten allemaal: hoogmoed komt voor de val. Zondag tegen voor-
malig leider en eerste periodekampioen Wortegem wordt een test!

De Groote, Van De Sype, De Weirdt (46’ Robin Duynslaegher), Cremers, De Temmerman, Ronse 
(85’ Van Schoorisse), Buyck, Glorieus, Casieris, Belmans (89’ De Vrieze), S. Duynslaegher.  

KFC in zee met nieuwe T1 Koen Vanden Houten
Life begins at 40 en precies op die leeftijd begint Koen Vanden Houten aan 

een nieuw sportief hoofdstuk in zijn leven: hij komt van 
KSV Sottegem en zal het trainerschap overnemen bij KFC  
Gavere-Asper. Koen is een geboren en getogen Geraardsbergenaar, 
die ook in die stad bij de sportdienst werkzaam is als sportpromo-
tor. Hij woont in Lierde, tussen Geraardsbergen en Brakel. Hij heeft 
zelf gevoetbald bij Eendracht Moerbeke in 2de en 3de provinciale. 
Hij begon daar te voetballen als 7-jarige en beëindigde daar ook 
zijn carrière op 30-jarige leeftijd: bijna een kwarteeuw rond maken 
bij dezelfde ploeg is tegenwoordig een zeldzaamheid en getuigt 
van inzet en liefde voor de vereniging waarvan je lid bent, nog een 
echte clubspeler dus. Kleine blessures noopten hem tot een eerder 
vroeg stoppen met het actieve voetbal. 

Het voetbal liet echter Koen niet los en evenmin liet Koen het voetbal los: hij was 
eerst 13 jaar jeugdtrainer bij KSV Sottegem, vervolgens werd hij 5 jaar T2 bij  
Sottegem in combinatie met jeugdtrainerschap en 3 jaar geleden werd hij T1 van de 
eerste ploeg. Al meteen kon hij de promotie van 2de naar 1ste provinciale afdwingen door  
kampioen te spelen, maar vorig jaar viel het wat tegen. Sottegem moest met nochtans 
33 punten sportief terug naar 2de provinciale, maar door Voorde over te nemen kon het 
in 1ste provinciale blijven. Daar vallen dit jaar de resultaten wat tegen. Koen wil daarbij 
het beste en de eer aan zichzelf houden: daarom nam hij ontslag. Hij kreeg intussen  
contact met KFC Gavere-Asper dat op zoek was naar een nieuwe trainer en het  
klikte met het bestuur. Koen: “Ja, ik ken de ploeg wel, we hebben een aantal keren  
tegen elkaar gespeeld in 2de, o.a. toen Bert Dhont trainer was. Gavere-Asper was voor 
ons altijd een moeilijke tegenstander tegen wie we vaak de duimen moesten leggen.  
Daarom ook dat de club mij aantrekt.” 
Plannen met KFC? Koen: “Wel, ik hoop dat KFC kampioen speelt of toch promoveert. 
Dan willen we in het eerste jaar 2de provinciale verkennen en een rustig seizoen  
doormaken om vervolgens door te groeien naar een topvijfploeg in 2de provinciale. 
Mocht KFC niet stijgen, dan is het uiteraard de bedoeling een ambitieuze titelkandidaat 
te zijn in 3de provinciale.” 
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via info@kfcgavereasper.be   •  
telefonisch via  09/384 37 37   •  
bij onze leden   •  
in onze kantine te Asper en Gavere   •  

Kaarten te koop:  

8€ (<12 jaar)Voor kinderen

16€met groentjesRibbetjes

16€met groentjesKip aan ‘t spit

~ Sportdreef Gavere - vanaf 11u30 ~

zondag 24 maart 2019

~ Sportdreef Gavere - vanaf 18u30 ~

zaterdag 23 maart 2019

KIP & RIBFESTIJN
nodigt u uit naar haar 

KFC GAVERE-ASPER vzw

Geserveerd met frietjes!


