
Wedstrijdleiding
Scheidsrechter VAN HOOLAND VINCENT(4)
Assistent 1 VAN CAENEGEM KOEN(5)
Assistent 2 VAN DE MAELE ERIC(7)

Speeldag 25 - 10/03
09-03-19 19:00 MICHELBEKE A ST.GORIKS
09-03-19 19:30 NAZARETH-EKE A FC.KLUISBERGEN A
10-03-19 15:00 VELZEKE A HOREBEKE
10-03-19 15:00 GAVERE-ASPER ZINGEM A
10-03-19 15:00 MAARKEDAL BEVERE A
10-03-19 15:00 OUDENHOVE A SOTTEGEM B
10-03-19 15:00 ELENE-GROTENBERGE B BOEKEL A
10-03-19 16:00 EINE A WORTEGEM

Matchbal
Het bestuur dankt de schenkers van de matchbal

Thuisverpleging Precura
Fietsen Vandeputte

Garage Adelin

Friekie
KFC Gavere-Asper - KSK Zingem

Zondag
10 maart

2019



Algemene rangschikking
Clubnaam W W G V + - S

1 GAVERE-ASPER 24 18 4 2 66 28 38 58
2 ZINGEM A 24 16 5 3 63 23 40 53

2 EINE A 24 16 5 3 62 25 37 53

4 WORTEGEM 24 16 3 5 49 28 21 51

5 OUDENHOVE A 24 14 3 7 43 31 12 45

6 MAARKEDAL 24 10 7 7 36 32 4 37

7 BEVERE A 24 11 1 12 54 45 9 34

8 HOREBEKE 24 10 4 10 36 38 -2 34

9 VELZEKE A 24 8 4 12 36 47 -11 28

10 ELENE-GROTENBERGE B 24 6 8 10 34 47 -13 26

11 FC.KLUISBERGEN A 24 7 4 13 36 46 -10 25

12 NAZARETH-EKE A 24 6 7 11 45 55 -10 25

13 SOTTEGEM B 24 4 9 11 38 59 -21 21

14 BOEKEL A 24 5 3 16 33 57 -24 18

15 ST.GORIKS 24 4 5 15 32 62 -30 17

16 MICHELBEKE A 24 2 6 16 26 66 -40 12

KFC Gavere-Asper - Sparta Wortegem
2-2

Wake-up call voor KFC dat 2-0 uit handen geeft
Gavere - KFC zette een eerste helft neer, de leiders waardig, maar na een ver-
diende 2-0 begin 2de helft ging het inzakken, verloor duels, zag middenman 
De Temmerman geblesseerd uitvallen en moest tegen de taai aanklampende 
bezoekers twee goals incasseren zonder eigenlijk één uitgespeelde kans weg 
te geven. Dat is voetbal, dat is het leven. Voetjes op de grond, wake-up call 
voor zij die al dachten kampioen te zijn!

Na 10’ zat KFC op rozen: Simon Ronse, zeer bedrijvig, gebruikte zijn hoofd en kopte 
een hoekschop knap in de winkelhaak (1-0, 10’). Vervolgens trof hij nog eens de paal 
vanop links en hij verstuurde enkele waardevolle voorzetten waarop Niels Belmans 
telkens net niet of naast kon besluiten. Ook spits Jente Glorieus kon elke keer net niet 
bij de bal. Wortegem stelde daar de hele eerste helft niets tegenover. De voorsprong 
was zelfs zeer  ondermaats bediend.

Na vijf minuten in de 2de helft hield eerst Jente Glorieus de Wortgemdefensie aan de 
klap, vervolgens probeerde Simon Ronse te dribbelen, maar de afvallende bal daaruit 
werd prompt door Ken Casieris prachtig gekruist ingeschoten (2-0, 50’). Wat kon nog 
gebeuren? De autoritaire leider zou periodekampioen Wortegem inpakken. Maar de  
taaie bezoekers bleven hardnekkig doorduwen, duels winnen en scoorden de  
aansluitingstreffer: Axel Waelkens bracht vanop rechts de bal laag voor en tussen twee 
verdedigers was Jeffrey Eeckhout eerst op de bal om binnen te tikken (2-1, 66’). 
Jente Glorieus reageerde met een volley over. Niels Belmans was al vervangen door 
Timi De Smet (64’) en de geblesseerde sterkhouder op het middenveld, De Temmer-
man, diende gewisseld (68’ door Robin Duynslaegher). Ei zo na scoorde Ken Casieris 



weer: zijn balletje na actie Duynslaegher was ietsje te veel gekruist (69’). Keeper  
Moerman beging dan een fout op Jente Glorieus, maar de scheids vond het fout van 
Jente. Onbegrijpelijk. De Smet haalde uit met de buitenkant, maar Moerman ging 
goed plat. Even later zweefde hij een vrije trap van Ronse uit de winkelhaak (81’). 
KFC probeerde de partij uit te spelen, maar centrale verdedigers Robbe Dhont en  
Gauthier De Weirdt hadden meer werk dan hun lief was met de opzittende bezoekers. Een  
vermijdbare hoekschop deed KFC een paar minuten voor tijd de das om: De Waele 
kon die hoekschop binnenkoppen (2-2, 89’). KFC had nog een paar kansjes in  
blessuretijd, maar kon puntenverlies voor de titel niet vermijden. 

De weg is nog lang en de obstakels talrijk. Niet zozeer het gelijkspel, maar het 
verliezen van een riante voorsprong noopt tot nadenken. Niets is ooit veilig 
tot na het eindsignaal.

De Groote, Van De Sype, De Weirdt, Cremers, De Temmerman (Duynslaegher R. 68’), Ronse, 
Buyck, Glorieus (87’ Van Schoorisse), Casieris, Belmans (64’ De Smet), Duynslaegher S.  

Sottegem B - KFC Gavere-Asper
3-4

Slecht voor hartlijders: KFC haalt twee maal achterstand op
Zottegem - Wat het is, blijkt ondefinieerbaar – promotiestress, la peur de 
conclure, overhaasting, gebrek aan grinta, verkeerde keuzes pas of schot ...- 
maar KFC heeft het patent op het zichzelf moeilijk maken. Eerst 2-0 achter-
komen, zelfs bijna 3-0, om, wakker geschud, vervolgens erop, weer achter, en 
tenslotte erover te gaan. KFC neemt vanaf nu op bevel een verzekering tegen 
hartkwalen. De voorzitter zit toch in de sector. De neutrale toeschouwer kon 
zich wel opwarmen aan deze roller coaster-match met 7 goals en wisselend 
scoreverloop.

Het jonge Sottegem B begon met geestdrift aan de match en aan minuut 13 kon Basile 
De Leeuw verdiend een voorzet van rechtsachter Ciel Renaer via de paal inkoppen. 
(1-0, 13’). KFC reageerde prompt en Louis Cremers zag zijn knal van schuin links op 
de paal uiteenspatten. Het spel ging wat op en neer onder de vroege lentezon, maar 
het knipperlicht sloeg op rood voor KFC toen Jan Desseyn prompt een slecht ontzetten 
onder Boullie binnenknalde (2-0, 22’). De bezoekers pitten rustig verder, niemand was 
ergens en bijna was het 3-0 maar het schot van De Beck strandde op de paal. KFC 
trok nu eindelijk de reactie een beetje op gang. Timi De Smet kopte een voorzet van 
Jente Glorieus over. Trainer Tom Lodens greep in: met drie verdedigen, Vital De Vrieze 
opofferen voor een extra aanvaller Robin Duynslaegher (25’). De motor sloeg nog niet 
direct aan, maar Robbe Dhont, beresterk als sluitstuk, en Jan De Temmerman wezen 
de weg, zij het beide met een gele kaart, waardoor De Temmerman het derby tegen 
Zingem mist binnen 14 dagen. Vijf minuten voor de rust: korte hoekschop en Cé Buy-
ck knalde snoeihard op de vuisten van doelman Schokkaart. In de rebound legde Cé 
nog eens breed zwaaiend aan en zijn knappe volley werd door Simon Ronse licht van 
richting veranderd en het stond 2-1 (42’). Nog voor de rust herstelde KFC het even-
wicht: Timi De Smet aaide de bal met zijn oor binnen alweer na hoekschop (2-2, 44’). 
Gevleide ruststand voor de lei/ijders.

KFC versierde meteen een reuzenkans na de rust: Casieris bereikte mooi Ronse en 
diens pas werd onvoldoende hard ingeschoten door De Smet. Schot Casieris afgeblokt, 
Ronse devieerde een pas van Glorieus nipt naast, De Temmerman lanceerde heel mooi 
De Smet op rechts, knappe kap en buitenkant maar te zacht zodat Schokkaart kon 



wegduwen. Belmans kwam voor Ronse (75’), maar noch Duynslaegher, noch Glorieus 
of Casieris konden halve kansjes benutten. KFC drong nu wel aan, o.m. onder impluls 
van de immer aanvurende Dhont en de gevat mee oprukkende De Weirdt, maar kreeg 
nu onverdiend het deksel op de neus. De Temmerman maakte een lichte fout binnen 
de 16 en penalty. Gelukkig geen geel, anders zou dat de uitsluiting betekend hebben 
voor De Temmerman. Desseyn zette koel Boullie op het verkeerde been en 3-2 (77’) en 
scoorde zijn tweede. Toen schoof een wolk voor onze zon: wij zagen het niet meer zit-
ten, je kunt niet elke week achterstanden ophalen (of voorsprongen laten gaan). Maar 
guess what? Eerst was Belmans nog te edelmoedig om af te geven i.p.v. zelf te knallen, 
maar dan trapte Casieris zijn zoveelste knappe hoekschop en de dekselse De Smet 
kopte de gelijkmaker binnen (80’). Trainer Lodens schraapte nu zijn bank leeg voor 
alweer een van zijn ‘gouden’ wissels. Jules Cremers verving de de uiterst bedrijvige, 
maar leeg gewerkte Jente Glorieus en de volgende hoekschop was het zo laat: Jules 
Cremers kopte onhoudbaar binnen 3-4, 85’. KFC betaalde nog negen lange minuten 
zwaar bibbergeld, maar nam de drie punten mee naar het Prinsdom. Een meevaller, 
want door het puntenverlies van Eine op Boekel staat KFC vijf punten voor. De les van 
vandaag is echter overduidelijk: het worden nog 6 cupmatchen waarin het alle kanten 
op kan. De eerste thuismatch, tegen het hardnekkig achtervolgende SK Zingem kan dé 
sleutelmatch van het kampioenschap zijn.

De ploeg: De Groote, Cremers L., De Weirdt, Dhondt, De Vrieze (25’ Duynslaegher R.), De 
Temmerman, Ronse (75’ Belmans), Buyck, Glorieus (84’ J. Cremers), Casieris, De Smet,  
Duynslaegher S.  
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“De wandelingen lopen door het 
mooie Scheldelandschap met zijn meersen 

en kouters, zijn afgesneden riviermeanders, 
populieren en vergezichten.” 

Meer info: info@kfcgavereasper.be

Zaterdag 6 april 2019

Vrij vertrek 7u. - 15u.
Sportdreef, Gavere

verschillende lussen
vrij te combineren 

van 6 tot 50km

tweeëntwintigste
FRIEKIETOCHT

organiseert 

KFC GAVERE-ASPER vzw
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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!


