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19 december 2021 14:30  

   FC Gavere-Asper       -         KVVHT Zwijnaarde   

     3                  -             2 

Grote OEF: de Cremers-broers scoren en het hele team trekt ‘het spel’ over de schreef 

Een rustig dominerend KFC , 2-0 aan de rust, en in controle met een derde goal, moet nog zwoegen om 

de terugkerende bezoekers af te houden, vooral omdat loepzuivere eigen kansen niet omgezet werden. 

Hoog belevingsgehalte echter: mocht je hartslag minder slaan, dan kreeg die in het matcheinde zeer ster-

ke stimulansen. Maar: al bij al, met een driepunter de winterstop in en verdiend “bij de mensen”! 

Na 10 minuten werd Jasper Van Schoorisse op links diep gestuurd en zijn voorzet werd kundig afge-

werkt met een buitenkantje en tegenvoets voor de doelman, door Louis Cremers (1-0, 10’). HT reageer-

de furieus: Vekeman trof de lat en Vandereyt plaatste maar net naast in de herneming (14’). Tijd voor Ju-

les Cremers om zijn lijn af te spurten en Van Schoorisse te bedienen, maar zijnet. Jules vond vervolgens 

ook Ken Casieris, maar afgeblokt. Aan het halfuur omgekeerd: Ken Casieris trapt een hoekschop mooi op 

het hoofd van Jules Cremers en die kopt knap  binnen (2-0, 29’). Als uitsmijter voor de eerste helft ser-

veerde KFC een heerlijke ééntijds dubbele 1-2 Jules Cremers-Jasper Van Schoorisse, maar Ken Casieris 

werd aan het einde van die combinatie gestuit.Verdiende ruststand: 2-0. 

Zou het licht blijven branden in deze donkere weken? Eerst jawel: Jappie Van Schoorisse demareerde met 

Usain Bolt-allure, liet iedereen ter plaatse, stiftte prachtig over de doelman, maar op de bovenkant van 

de lat. Even later vond Jules Cremers in een combinatie met Jappie broer Louis, maar afgeblokt. Doelman 

De Letter had een wereldsave nodig om een knal van dezelfde Jules Cremers  af te houden. Het was toch 

attent blijven, want KFC-goallie Van Den Berghe had een voetveeg nodig om Schollier van scoren te hou-

den (60’). Op tegenaanval ontsnapte Louis Cremers op links en maakte het koel-cool af met een listig 

gekruiste bal (3-0, 65’). KFC op rozen zou je denken, maar niets bleek minder waar. Prompt twee minu-

ten na de 3-0 snoepte Ingels het leer mee en knalde in de verste hoek binnen (3-1, 67’).  



HT begon te drukken, maar KFC versierde op tegenaanval ettelijke loepzuiveren kansen: Casieris met een 

dribbel te veel (70’) en de voor Van Schoorisse ingevallen Gibson Idehen, door Louis Cremers door de de-

fensie geloodst, kwam alleen voor de doelman, maar die redde knap! Dat niet-afmaken werd duur be-

taald: Anton Christiaens milderde tot 3-2 in een herneming na hoekschop (3-2, 74’). HT rook zijn kans en 

drukte de gas in, maar de beste kansen waren voor KFC: twee maal Casieris waarvan een op een schitte-

rende KDB-pass van Jules Cremers en eenmaal Jules zelf konden de open kansen niet verzilveren. De 

Gentse ziekte: 10 kansen nodig om 1 te benutten. Maar niet getreurd: met een supercollectieve inzet, uit 

de buik van de ploeg met Karim Mouissat in een fysieke hoofdrol, Ramón Jossa agressief, Gauthier De 

Weirdt onverzettelijk, Stijn Moerman en Lorzenzo Lefevre beide zeer verstandig opbouwend en Yannick 

De Ridder als vertrouwen gevende patron met oordeelkundige lange passes hield KFC terecht de drie 

punten thuis. Reden om dubbel te genieten rond de kerstoom met de mooie (voet)ballen! 

De ploeg: Van Den Berge, De Ridder, De Weirdt, Moerman, Lefevre, Van Schoorisse (75’ Idehen), Casieris, 

Cremers L., Mouissat, Jossa, Cremers J., Dieryckx, Van Den Bulcke, Van Waeyenbergh. 









29 januari 2022 18u30  

   KVC Melle        -       FC Gavere-Asper   

      2        -            4 

Dikke deugddoener verdiend bij de heropening 

Na een gelijkopgaande eerste helft met nipt voordeel voor de thuisploeg, ging KFC erop en erover, schiep 

een resem kansen en bouwde verdiend en kundig de voorsprong uit tot een fijne onverhoopte zege, 

waarmee spelers en achterban zeer tevreden waren. 

De genietbare partij op kunstgras muntte uit door een vrij hoog tempo. Op hoekschop verwerkte Bou-

chalaa ongelukkig in eigen doel (1-0, 18’) en misschien dat het de speler aanzette om man van de match 

te worden. Niet lang daarna zette hij met een magistraal hakje Ken Casieris vrij, maar die moest te ver 

uitwijken en zijn schuiver ging voorlangs. Ook Jari Godefroidt kreeg nog een kans maar de thuisdoelman 

stond paraat. Rust 1-0. 

Ken Casieris onderschepte meteen na de start van de 2de helft de terugspeelbal, omspeelde de doelman 

en tikte in (1-1, 46’). Dat was het sein voor een furieuze reactie van Cercle waarbij de bezoekende doel-

man, Kim Van Den Berghe tot tweemaal toe gemaakte goals voorkwam, onder andere van Desramault. 

Cercle probeerde ook nogal centaal door de bezoekende defensie te komen, maar daar zat het potdicht. 

KFC probeerde vergeefs onder Melse druk uit te komen. Dat lukte toen trainer Baeyens ingreep en Louis 

Cremers en de snelle Jasper Van Schoorisse (resp. voor Godefroidt en Jules Cremers) inbracht om de druk 

via die ontsnappingskleppen te ontluchten. Dat pakte goed uit, want zowel Louis Cremers als vooral Jas-

per Van Schoorisse ontsnapten geregeld en zette Melle aan tot meer verdedigen. Zelfs rechterverdediger 

Stijn Moerman kon mee oprukken en zag eerst een vrije trap, dan een halve volley maar net gekeerd 

door de Melse doelman.  



Via de gevaarlijke KFC-flanken ontstond ook ruimte in het midden waar een ijzersterke Bouchalaa van 

profiteerde: hij stootte centraal door, werd echt getrokken en geschopt, bleef op de been (scheids gaf 

oordeelkundig het voordeel) en knalde de 1-2 op het bord (78’). Voor die actie had Ousmane Sarr eigen-

lijk direct rood verdiend, maar het was zijn tweede geel en hij moest er dus sowieso af. Twee minuten 

later dribbelde Ken Casieris zich centraal vrij en knalde binnen vanop de rand van de 16. (1-3, 81’). Cercle 

ging nu met tien resoluut in de aanval en kon milderen via een (lichte) haakfout en de penalty 

(Desramault, 2-3, 83’). Het dreigde noch te gaan spannen, KFC miste nog kansen (o.a. Karim Mouissat be-

sloot mooi, maar op de keeper), maar Jasper Van Schoorisse vloog als een lang opgehokte en plots losge-

laten duiver zijn tegenstander voorbij, schoot zelf nog op de doelman en over, maar in minuut 90’ legde 

hij af op de mee opgekomen Ramon Jossa en de 2-4 zege was een feit (2-4, 90’). Van Den Bulcke en Al-

goet vervingen nog Jossa en Lefevere in de blessuretijd. 

Van Den Berghe, De Ridder, De Weirdt, Lefevere (91’ Van Den Bulcke), Moerman, Jossa (91’ Algoet), Go-

defroidt (58’ L. Cremers) , J. Cremers (65’ Van Schoorisse), Bouchalaa, Mouissat, Casieris. Dierickx. 





CHRISTINE steunt KFC 




