
Wedstrijdleiding
Scheidsrechter DE WULF SEBASTIAAN(2)
Assistent 1  
Assistent 2  

Speeldag 27 - 24/03
23-03-19 17:00 EINE A ZINGEM A
23-03-19 19:00 MICHELBEKE A HOREBEKE
23-03-19 19:30 BOEKEL A SOTTEGEM B
23-03-19 19:30 NAZARETH-EKE A BEVERE A
24-03-19 15:00 OUDENHOVE A ST.GORIKS
24-03-19 15:00 VELZEKE A MAARKEDAL
24-03-19 15:00 ELENE-GROTENBERGE B WORTEGEM
24-03-19 16:00 GAVERE-ASPER FC.KLUISBERGEN A

Matchbal
Het bestuur dankt de schenkers van de matchbal

Café De Rooigem

Bassie Zingem

Friekie
KFC Gavere-Asper - FC Kluisbergen

Zondag
24 maart

2019



Algemene rangschikking
Clubnaam W W G V + - S

1 GAVERE-ASPER 26 20 4 2 73 29 44 64
2 EINE A 26 17 5 4 65 26 39 56

3 ZINGEM A 26 16 5 5 65 27 38 53

4 WORTEGEM 26 16 4 6 50 32 18 52

5 OUDENHOVE A 26 15 4 7 48 35 13 49

6 MAARKEDAL 26 11 8 7 41 34 7 41

7 HOREBEKE 26 11 5 10 40 39 1 38

8 BEVERE A 26 12 1 13 60 50 10 37

9 VELZEKE A 26 8 5 13 37 52 -15 29

10 FC.KLUISBERGEN A 26 8 4 14 39 50 -11 28

11 NAZARETH-EKE A 26 7 7 12 48 59 -11 28

12 ELENE-GROTENBERGE B 26 6 9 11 35 51 -16 27

13 SOTTEGEM B 26 5 10 11 42 62 -20 25

14 BOEKEL A 26 6 4 16 38 59 -21 22

15 ST.GORIKS 26 5 5 16 34 68 -34 20

16 MICHELBEKE A 26 2 6 18 28 70 -42 12

KFC Gavere-Asper - KSK Zingem
2-1

“Wij zullen toch nog moeten kampioen spelen,”  
aldus André Van Baeveghem

Gavere - Het was een aloude lokale klassieker, een felbetwist derby dat anno 
2019 vooral voor Zingem een sleutelmatch voor het kampioenschap was:  
winnen was een must om in de strijd om de titel te blijven. Het lukte niet, 
maar mathematisch kan het nog. KFC had het de eerste helft, nochtans met 
meewind, knap lastig met het krachtige Zingem, dat echter veel brandstof 
verstookte in zeer ongure flandrien-weersomstandigheden van wind van 
100 km per uur met slagregen. Na de rust klaarde het op: de lucht en ook in 
het voetbal van KFC brak de zon door met twee knappe doelpunten en drie 
open kansen op 3-0, maar een late tegentreffer zorgde voor nog enige bruine 
broekstrepen aan de Sportdreef.

De eerste helft was vooral proberen te voetballen in zeer ondankbare omstandigheden. 
Zingem was dominant, had het grootste deel van de tijd de bal, maar puurde daaruit 
slechts één kans: een knal van Vleminckx, die nog gevaarlijk afweek, maar Jeremi-
ah De Groote had een glansparade in huis. Even daarvoor (15’) moest de Zingemse 
goallie De Meuleneire aan de bak op een verdienstelijke persoonlijke poging van Niels 
Belmans. Rust, logisch 0-0.

De tweede helft kregen de ondanks het weer talrijk opgekomen toeschouwers meer 
waar dan een natte ‘kazakke’ voor hun geld. Timi De Smet begon met een schuiver, 
maar De Meuleneire was bij de pinken en aan minuut 55’ was het zover: Cedric Buyck 
stak gevat Ken Casieris door en diens strakke lage voorzet in een tijd werd door Timi 



De Smet haarfijn gedevieerd in doel (1-0, 55’). KSK reageerde en besloot met de 
meewind van ver te proberen. Zo verschalkte de knap spelende middenvelder Bovyn 
ei zo na de thuisdoelman, maar het was toch van te ver. Met nog een half uur te gaan 
forceerde Van De Sijpe een vrije trap op rechts. Routinier-free-kick-man Louis Cremers 
borstelde draaiend voor doel, waar Simon Ronse met perfecte timing opwipte en 
inkopte (2-0, 72’). Het duo Ronse-Buyck beheerste vervolgens met rustbrengend spel 
het middenveld, aldus de nochtans normaal onmisbare De Temmerman toch feilloos 
vervangend. Dat straalde ook af op Niels Belmans, die menige rustige pas afleverde in 
steun op het middenveld. De zoals elke week in de spits hard werkende Jente Glorieus 
werd twee keer supernipt van een doelpunt gehouden. Casieris kon net niet naast De 
Meuleneire devieren. Ook Robin Duynslaegher (78’ voor Niels Belmans) had pech toen 
hij uit de draai hard en knap ... op de paal besloot. Zingem ontsnapte dus ettelijke 
keren en dat brak KFC zuur op: Kevin Vande Walle gritste een bal mee en schoot door 
het centrum pal in (86’). Het werd nog ettelijke minuten schudden en beven voor de 
leiders, maar behalve hoekschoppen, verre voorzetten en vrije trappen, kwam er geen 
zuivere kans meer voor de bezoekers, die ruim 7 minuten toegift kregen. Ondanks 
een uitstekende collectieve prestatie van de KFC-defensie, werd de nul niet gehouden, 
maar de verdediging gaf wel een sterke indruk.

Door de zege van Eine blijft de situatie dezelfde voor KFC: 5 punten voor. Met 
5 matchen en het programma van KFC, Zingem en Eine voor ons, heeft Zingem 
nog de zwaarste dobber (tegen Eine, Oudenhove en Wortegem) en is dat van 
KWIK en KFC evenwaardig. Trainer Lodens waarschuwt nu al voor overmoed 
als KFC volgende zondag naar Sint-Goriks moet, dat voor zijn leven in 3de 
speelt. Ons lijkt het weekend 30/31/3 beslissend: KFC op hun zwart beest 
Horebeke. Ronden ze die klip met succes dan is de titel binnen handbereik.  
Intussen mogen ze geen steken laten vallen. Het deed deugd dat vele oud- 
spelers (Lander De Coninck, Maarten De Spiegelaere, Tim Verougstraete, Sven 
De Cubber, John  De Smet, Robbie De Bodt, Thomas Rasschaert e.a....) van 
KFC zondag kwamen kijken en steunen: ’t zijn goede geesten die terugkeren!

De Groote, Van De Sijpe, Cremers, De Weirdt, Dhondt, Buyck, Ronse (88’ De Vriendt), Belmans 
(78’ Duynslaegher), Glorieus, Casieris, De Smet (85’ Jules Cremers), Duynslaegher S.  

St. Goriks - KFC Gavere-Asper
0-5

Cijfers spreken voor zich:  
bijwijlen demovoetbal van autoritaire leider

Oudenhove - De gure hagelslag van striemende maartse buien boven de  
prachtige Oudenhoofse skyline bleek nog de zwaarste tegenstander. De 
nochtans wilskrachtige tegenstand van de lokale oranje-blauwen was  
onvoldoende voor de van de start af zeer gefocuste leiders die binnen het  
kwartier zich op een kussentje voetbalden met twee goals. Dat werd  
aangedikt in een tweede helft, waarin, tegen de wind in, de bezoekers  
doeltreffend combinatievoetbal op de ‘malse’ grasmat legden met nog drie 
doelpunten van achttien karaat.

Met Jan ‘zonder vrees’ De Temmerman opnieuw heersend op het middenveld  -  
infiltrant Cedric Buyck was geschorst – greep KFC de zonen van heilige Gaugericus 
direct bij de keel. Na 9 minuten gaf Timi De Smet een assist met de borst en Simon 
Ronse werkte koel gekruist en laag af (0-1, 9’). Even later brak De Smet door, maar 
doelman Verstichelen stopte hem foutief af. Simon Ronse zette de strafschop clean 



beheerst om (0-2, 13’). Het was gewoon opmerkelijk hoe een drukkend overwicht 
van KFC niet meer doelpunten opleverde: een combinatie De Smet-Belmans werd  
afgeblokt, de schoten van Ronse werden telkens op het nippertje geweerd zodat zijn 
mogelijke hattrick er niet kwam. De Smet lobde nipt over, Ken Casieris viseerde de paal 
en ook Niels Belmans strandde op hetzelfde houtwerk. Een schiettent. 0-2 aan de rust 
(met meewind) was karig beloond.

De wind wakkerde nog feller aan en zweepte de lokale Gorikken naar voor in het 
begin van de 2de helft. Maar dat tegenoffensief werd sterk opgevangen door rots 
Robbe Dhondt, dominante Gauthier De Weirdt en immer klaarkijkende Van De Sype 
en Cremers. Enige tegenprutteling werd in de kiem gesmoord door een derde, killend 
doelpunt van KFC: Louis Cremers brak door op links en zijn knappe zwieper werd door 
Timi De Smet onhoudbaar ingekopt (0-3, 57’). Veer gebroken bij de moedige thuis-
ploeg en Jente Glorieus had een mooie voorzet maar voor het inkoppen, maar strandde 
op de doelman. Uitblinker Ken Casieris pikte een afgestopte dribbel van De Smet op 
en knalde schitterend hoog en droog binnen (0-4, 66’). De match was gespeeld, tijd 
voor positieve vervangingen. Zo dribbelde de ingevallen Duynslaegher zich net niet 
voor bij doelman Verstichelen. KFC beloonde zijn  trouwe supporters met een prachtige 
kers op de taart, een goal à la België v Japan: Boullie gooide uit naar Vital De Vrieze 
die kaatste met Jan De Temmerman, wiens voorzet knap door Robin Duynslaegher 
werd afgewerkt (90’, 0-5). Er was geen tegenstander aan geweest. 

Hartversterkende zege. Doortrekken, die lijn!

De Groote, Van De Sype, De Weirdt, Dhondt, Cremers (81’ De Vrieze), Ronse, Belmans 
(69’’ Duynslaegher), De Temmerman, Glorieus (76’ Jules 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 6u. - 15u.
Sportdreef, Gavere

verschillende lussen
vrij te combineren 

van 6 tot 50km

tweeëntwintigste
FRIEKIETOCHT

organiseert 

KFC GAVERE-ASPER vzw


