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Matchbal
Het bestuur dankt de schenkers van de matchbal

Gavere durft/N-VA
T.C. For Ever

De Witte Hoeve 



Tweede periode

Als de beste wint, 
is er weinig discussie ...

Herzele - Met een gure wind in het nadeel was de richting van het voet-
bal van meet af duidelijk. Tweede geklasseerde Borsbeke dicteerde de 
wet over de hele match en een 0-2 is een logische zege, al was het  
verweer van KFC moedig, maar dat was niet voldoende. De punten  
zullen ergens anders moeten gehaald worden al zijn de komende 
matchen op Burst en tegen oppermachtig Munkzwalm niet direct  
opportuniteiten om punten te pakken.



Pech als na 10 minuten Louis Cremers met een blessure uitvalt. Vital De Vrieze 
zou hem goed vervangen. Borsbeke maakt meteen zijn intenties duidelijk als 
Baeyens mooi voorbrengt en Fonck na een knappe amorti tegen de kruising 
besluit. Ook Roy Janssens schiet een kans naast. KFC voetbalt vervolgens zijn 
enige echte kans bijeen: Jasper Van Schoorisse zet na een spurt met overzicht 
voor aan Jules Cremers, maar de bal hobbelt over zijn voet en het begint te 
regenen na het gat in de lucht. Fonck voetbalt sterk en zijn voorzet komt via 
tussenstations bij de vrijstaande Timo Roels die makkelijk inloopt (30’ 0-1). 
De verdiende voorsprong voor de Zebra’s wordt onderstreept door een knal 
tegen de lat en een schuiver van Baeyens die door Boullie met de vingertoppen 
weggewerkt wordt. Een behoorlijke knal van Hamdi is het enige dat KFC daar-
tegenover kon stellen.

Ramon Jossa vervangt Jules Cremers bij de aanvang van de tweede helft.  
Hamdi pakt geel en KFC kan ondanks het windvoordeel nu het tij toch niet 
keren. Lucas Coppens van DTB kopt rakelings naast. Aan minuut 70 komt 
Thomas Vivé Hamdi vervangen. KFC bouwt vrij keurig op tot aan de midden-
lijn, maar Borsbeke vangt alles makkelijk op. Een ongelukkig ontzetten van  
Boullie knal tegen nr. 7 Roy Janssens aan en caramboleert in eigen doel,  0-2, 
(75’) en boeken dicht. Kort daarop heeft Boullie nog een supersave in huis om  
Bayens van een derde te houden. KFC trekt moedig ten aanval, maar kan geen 
kans scheppen. In verdediging is Jossa een ontdekking en ook Bouchalaa dient 
vermeld te worden: hij haalt het beslist op punten van zijn jonge opponent  
Roels, die hij letterlijk op de knieën krijgt, maar dat beïnvloedt de match 
niet. De Weirdt, Buyck en Nissens leveren allemaal een goede partij af in  
verdediging, maar dat is dus niet voldoende voor puntengewin. 

Met zware partijen voor de boeg is de beklimming van de berg van de 
redding momenteel loodzwaar. Maar: de ploeg weert zich!

De Groote, De Weirdt, Cremers L. (10’ De Vrieze), Buyck, Nissens, Van Schoorisse, 
Casieris, Callebaut, Cremers J. (Ramon Jossa, 45’), Bouchalaa, Hamdi Aïssa (70’ Vivé), 
De Vrieze Dieter.



Zucht! 

Erpe-Mere - Wat gaat ge nu schrijven? Een vraag die ons veel gesteld wordt in 
deze tijd en die toch wijst op een zeker ten einde raad zijn. Wat schrijven? Niet 
veel, eerst eens diep zuchten en dan ontleden: kijk, slecht was het niet, maar 
het was niet voldoende. Aan goede wil geen gebrek, maar goede wil is niet meer 
genoeg: uw benen, uw hoofd en alle andere lichaamsdelen ervoor smijten zal 
een minimum voorwaarde zijn. En ja, nog werken aan de controletechniek. Dat 
lijkt ons ook een knelpunt. En bij de les zijn van in het begin: KFC kreeg een paar 
mooie kansen in het eerste kwartier, maar verzilverde die niet, een beetje met de 
houding, goed bezig, we krijgen er nog wel. Niet dus! 
Na dat veel belovende begin viel KFC stil na 20’. In minuut 1 al was er een dot van 
een kans voor de vrijgespeelde Van Schoorisse, maar de bal werd nog van de lijn  
gehaald. Even later besluit Van Schoorisse over en doelman De Coninck moet een center-
schot van Callebaut over tikken. Ook Cedric Buyck werd nog eens in extremis afgeblokt. 
Burst maakte de borst nat en schiep na een goede 20 minuten kans op kans: Schamp,  
helemaal vrij, hoog over; Landuyt gestopt door Boullie; Beeckman plaatste een volley  
tegen de lat en, het kon niet uitblijven: Koen Landuyt kreeg de bal mooi lateraal  
toegespeeld, dribbelde de verdediging en doelman uit en schoot de 0-1  op het bord (31’). 
KFC prikte nog tegen met een lobje van Ken Casieris, maar vooral Boullie moest zich nog 
onderscheiden op twee schoten van Landuyt. Het was mààr 1-0 aan de rust.

De kleedkamerdeuren waren nog niet goed dicht als Jelle Roelandt met een prachtkrul 
de bal in de linkerbenedenhoek draaide en Burst op rozen zette. (2-0, 47’). Trainer Van 
Der Beken greep in: eerst Vivé voor Djelassi (56’) en dan (63’) Jules Cremers voor Rogiest 
(met geel) en even later Vital De Vrieze voor Cedric Buyck (70’). Het is Boullie die alweer 
een superredding brengt op een kopbal van heel dicht van De Rouck. Vivé en Bouchalaa 
pakkken licht geel. Ramon Jossa wettigt zijn eerste basisplaats met een prestatie die àf is: 
geen enkele fout in verdediging en tal van gevatte intercepties en passes. Vlak voor tijd 
rukt rechtsachter Van Londersele op en de ingevallen Eloot kan het rustig afmaken (3-0, 
87’). 
KFC staat weer met beide voeten op de grond. Met Munkzwalm en Geraardsber-
gen voor de deur wordt het steil bergop. Ergens zullen nog punten dienen gepakt 
te worden.

De Groote, Rogiest (63’ Cremers), Buyck (70’ De Vrieze), Nissens, Djelassi (56’ Vivé),  
Glorieus, Casieris, Van Schoorisse, Callebaut, Jossa Ramón, Bouchalaa, De Vrieze Dieter.


