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Matchbal
Het bestuur dankt de schenkers van de matchbal

Café Tarandus

T.C. Den Bruel 



KFC zet vierend het jaar in

Kruisem - KFC gaat na de winterstop door op zijn positief elan en 
zet met 10 op 12 een mooi reeksje neer, maar schiet er voorlopig  
weinig mee op, want ook de anderen uit de gevarenzone winnen. De 
weg is nog lang, zoals elke marathonner weet. Het is ook een fijne  
entree voor de nieuwe trainer, Dirk Van Der Beken om met een zege te 
starten. Hij had zijn ploeg super scherp aan de start gekregen, en dat  
zorgde voor een gunstig scoreverloop: een snelle voorsprong in de eerste 
helft en een verdubbeling direct na de pauze zorgden voor rust en goed  
gebonden voetbal in weerwil van een hobbelige grasmat. Zo speelde 
KFC verstandig de match uit.

Al na 1 minuut dook de mee opgerukte Jorg Nissens de 16 binnen alwaar hij  
gehaakt werd. De scheids wees logisch naar de stip en Hamdi Aïssa liet  
Meisman tegenvoets geen schijn van een kans (0-1, 2’). De reactie van de  
thuisploeg, die de punten ook best kan gebruiken, was furieus. In de 10  
volgende minuten voetbalde KVC drie dotten van kansen bijeen: Boullie 
deed weer een wonder op een volley, een bal ging rakelings naast en Junior  
Callebaut moest een bal ongeveer van de lijn wegkoppen. Angelito Bultynck 
en Joshi Noppe bleven met stevig spel voor gevaar zorgen, en zagen een 
schicht net boven de winkelhaak zoeven, maar aan het halfuur had KFC het  
evenwicht hersteld. De noodrem met een fout op de doorgebroken Glorieus 
leverde slechts geel op en zorgde voor enige irritatie bij de bezoekers met 
nog meer geel tot gevolg. Hamdi haalde nog een keer verrassend uit, maar de  
thuisportier was attent.

Na de rust kwam KFC goed voor de dag. Van Schoorisse ging aalvlug de  
linkerflank af en paste naar Jente Glorieus, die knap achteruitspeelde naar 



Hamdi, die met een haarfijne lage schuiver door alle benen heen raak trof 
in de rechterbenedenhoek (0-2, 50’). Emeritus collega-reporter, Roger  
Marlier, herinnerde zich plots Hamdi levendig uit zijn tijd bij KWIK Eine, Brakel 
e.a. minivoetbal. KFC zou nu met verzorgd voetbal op een nochtans niet  
makkelijk te bespelen veld de wedstrijd naar zijn hand zetten. Buyck en 
Bouchalaa heersten op het middenveld en Callebaut en De Weirdt hadden hun 
nochtans robuuste tegenstanders in de broekzak terwijl Jorg Nissens en Louis 
Cremers een foutloze match speelden. Mede door het vers bloed van Djelassi, 
J. Cremers en Vivé,  werd alle gevaar in de kiem gesmoord en nam KFC de drie 
punten verdiend mee naar het Prinsdom. 

De redding kan dus nog altijd, maar zowel VK Nederhasselt en FC  
Poesele, vlak boven KFC geklasseerd, wonnen zodat KFC niet  
opschiet. Zondag wacht alweer een zware opdracht tegen nummer 2 
uit de rangschikking: De Toekomst Borsbeke. Wat brengt de toekomst? 
In elk geval twee mini-KFC’ertjes: ‘good old’ Sven De Cubber als  
supporter aanwezig (!) verwacht zijn eerste ‘treffer’ binnen een maand 
en het wordt een spurtje met Cedric Buyck!

De Groote, De Weirdt, Cremers L, Buyck, Nissens, Glorieus, Van Schoorisse, Casieris, 
Callebaut, Bouchalaa, Hamdi, De Vrieze, Djelassi, Cremers J., Vive.

Dirk Van Der Beken nieuwe T1 voor KFC
Dirk Van Der Beken heeft een staat van voetbaldienst om u tegen te zeggen. Als speler 
steeds naar waarde geschat waar hij ook speelde, zo leert een snelle google-operatie, 
van AA Gent, over SK Deinze, SV Waregem tot Eendracht Aalst, opnieuw Deinze en 
Hekelgem, ploegen die kunnen tellen en niet min als dergelijke club je adelbrieven mee-
geven.

Dirk stelt dan ook: “Met mijn ervaring hoop ik de spelers en de club nuttige tips te kun-
nen geven en direct bruikbare zaken in de ploeg te kunnen brengen.” Met het voetbal in 
provinciale en in de streek is Dirk ook vertrouwd. Dirk: “In een recent verleden was ik 
inderdaad ook nog actief als T1 bij FC Vurste-Semmerzake en laatst bij KSK Zingem. Ik 
was nu net bezig een collega aan het depanneren bij SV Melsen als T2 wanneer de KFC 
mensen mij gecontacteerd hebben. Ik zag hun project zitten.”

Of hij nog gelooft in een redding?
Dirk: “Volop. Zolang het niet mathematisch zeker is, blijven wij er voluit voor gaan.  
Uiteraard reken ik daarvoor op meer dan 100% inzet van de spelers, het  
bestuur en ook de supporters. Iedereen moet resoluut achter het team gaan 
staan. Redding is geen operatie van een paar mensen: we doen dat samen! 
De doelstelling is klaar en duidelijk: in tweede provinciale blijven. Daarvoor kunnen 
en moeten we voortbouwen op het positieve elan dat er de laatste wedstrijden toch  
merkbaar was. Ik moet uiteraard de groep in matchverband nog aan het werk zien, 
maar er steekt voldoende voetbal en werkkracht in dit team om onze doelstelling waar 
te maken, hopelijk met een zege bij de start van het nieuwe jaar.”



Nieuwja� sdrink
Vrijdag 10 janu� i 2020
Voetbalkantine Vlienderweg te Asper, vanaf 19u30

INSCHRIJVEN kan alleen via de link naar het evenement 
‘nieuwjaarsreceptie’ in de agenda op 
www.kfcgavereasper.be vóór 5 januari 2020.

✔

Beste sponsors, leden, supporters en sympathisanten van KFC Gavere-Asper, 

We nodig jullie terug uit om te klinken op het voorbije jaar tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie!

Onze koks Carnor en Groafke zijn ook terug van de partij om het beste van zichzelf te geven. 
Deze keer zullen ze jullie verwennen met finger food gevolgd door home made KFC burgers!

Na een terugblik op het voorbije jaar door onze voorzitter, is er de gelegenheid 
om gezellig bij te praten met de grote groep KFC vrienden. 
Nadien zal DJ Kristof Standaert (Een BG van radio nostalgie!) de dansvloer 
in vuur en vlam steken! 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten en wensen jullie alvast fijne feestdagen toe! 

Met sportieve groeten, 

Namens KFC Gavere-Asper 
Sven Dhont, Voorzitter KFC Gavere-Asper 0475 75 66 60 - voorzitter@kfcgavereasper.be 


