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3 oktober 2021 15:00  

KSV Melsen  -      FC Gavere-Asper   

     1    -        0 

Wie scoort, zou winnen, in een fel betwist en spannend derby 

Een dikke halve helft waren de gasten uit Gavere-Asper de gevaarlijkste ploeg met goede kansen, maar 

de ongeslagen thuisploeg nam over, tien minuten voor rust en ook erna met veel mogelijkheden, maar 

moest voortdurend ook attent blijven op de steeds scherpe tegenprikken van de gasten. Het was duidelijk 

dat wie eerst scoorde, zou winnen, volgens wijze Melsenaar maar oud-voetbalglorie van RC Gavere, Ivan 

Volckaert, en dat was dan zo. Zuur voor KFC dat een derde nederlaag met een goal verschil moest incas-

seren in het laatste kwart. 

Na 10’ werd een vrije trap van Stijn Moerman net voor de Melsense lijn weggewerkt en aan 15’ legde Loic 

Schobben mooi terug op Jari Godefroidt, maar die mikte over. SV stak de neus aan het venster en doel-

man Van Den Berghe van KFC moest een schot in twee tijden pakken. Een verre voorzet van Moerman 

bereikte Schobben die met een knap buitenkantje net naast mikte. Lefevere moest verzorgd worden, KFC 

een tijdje met tien (38’) en Melsen nam over. Simon De Vroe (KSV) mikte naar de winkelhaak, maar Van 

Den Berghe had een sublieme redding in huis. Zelfde De Vroe nam een voorzet in één tijd, Van Den Berg-

he weer paraat. Jasper Van Schoorisse was dan door, maar besloot over. Rust: 0-0, eerder gevleid voor 

Melsen, dat wel sterk teruggekomen was. 

In een heftig hervatten, was de bedrijvige Ken Casieris alleen door, maar besloot op de thuisdoelman. 

Melsen luidde het offensief in met 3 corners op rij, waarbij de lange 16, Michiel Raat, een gevaar was. 

Van Schoorisse slalomde vervolgens door de thuisdefensie, maar besloot nipt naast (60’). Stijn Moerman 

moest dan op de lijn een inzet van Courteyn keren. Een knal van De Vroe werd gepareerd door de KFC-

doelman en de herneming van Smagge belandde via keeper en paal buiten. Het begon op een 0-0 af te 

stevenen toen een afvaller op hoekschop door Navaron Walraeve mooi in de verste hoek werd geplaatst 

(1-0, 76’). De Vroe miste een grote kans om de match te killen als hij een over de defensie gezeilde verre 

center naast zette. Ramon Jossa verving Brent Van Den Bulcke en later kwam Dries De Saegher voor Jari 

Goedefroidt. KFC gaf niet op en een schot van de ruimte scheppende Bouchalaa kon geklemd worden 

door thuisdoelman Taerwe. Het slotoffensief van KFC was alles of niets, maar een steal van SV’er De Mul-

der werd niet verzilverd. De Ridder (onberispelijke match!), Jossa, De Saegher en Lefevere hielden de 

sleutel op de deur van de bezoekers. De thuisploeg won nu flink tijd en hoe de keihard werkende Jules 

Cremers en co ook aandrongen, het mocht niet meer zijn ... Na én mét behoorlijk voetbal, wordt het nu 

hoog tijd voor punten! 

De ploeg: Van Den Berghe, De Ridder, Moerman, Lefevere, Godefroidt (83’ De Saegher), Van Schoorisse 

(88’ Van Waeyenburg), Casieris, Van Den Bulcke (78’ Jossa), Cremers Jules, Bouchalaa, Schobben. 

Dieryckx. 









26 september 2021 15:00  

KFC Gavere-Asper   -    KVC Melle  

                                               4       -       4 

Spektakelstuk met de veerkracht van twee maal terugkerend Gavere-Asper 

Wie het WK wielrennen liet en naar de Schokkaart in Semmerzake klom, kreeg een prachtig me-

nu voetbal geserveerd als beloning. De gehavende thuisploeg zonder Bouchalaa en Godefroot 

begon scherp, maar kon dit niet volhouden, werd onzeker en moest dat terecht bekopen met een 

1-2 achterstand bij de rust. KFC toonde een eerste keer veerkracht toen het na de koffie mooi 

gelijkmaakte, maar een geduldig opbouwend Melle kon uitlopen tot 2-4. KFC liet de kopjes aller-

minst hangen en dat loonde: na een pegel op de lat, poeierde de jeugd de aansluiter in de win-

kelhaak en in de slotminuut strafte KFC een misser af tot een absoluut verdiend punt: 4-4! 

De aanwezigheid van de Zwalmse Gaverling, Patrick De Poorter, bracht misschien ge-

luk. Samenspel tussen Ken Casieris, Ayub Aderdour en Louis Cremers werd door Jules 

Cremers mooi afgerond (8’, 1-0). KFC wettigde die voorsprong met een fijne deviatie van Van 

Schorisse en een afgeblokt schot van Louis Cremers, maar alles dus net niet. Desramault straf-

te echter een aarzelend verdedigen van de thuisdefensie af met een heerlijke stifter (1-1, 

23’) en vervolgens verzilverde Trinconi een tweede slecht uitverdedigen (1-2, 27’). Gavere 

rechtte even de rug met Jules Cremers, voorlangs (38’) en een lattreffer van Casieris, maar het 

stond ook vaak in de schiettent en verloor tot overmaat van ramp Louis Cremers. Tijd voor rust. 

(1-2) 

Loic Schobben verving Ayub begin 2
de

 helft. Op pure power stormde Jules Cremers zijn lijn af 

en schotelde met een scherpe KDB-pas Jasper Van Schorisse de gelijkmaker voor (2-2, 

56’). De scherpte was van korte duur want draaischijf Niels De Waele vond de gevaarlijke De 

Neve in de ruimte links en die draaide het leer prachtig in de verste winkelhaak (2-3, 

59’). KFC reageerde prompt:Lorenzo Lefevere knalde van buiten de 16 op de dwarslat en Ken 

Casieris werd onderuit geschoffeld (met duimkwetsuur), maar het was tegen die kansen in 

dat een sterk voetballend  Cercle scoorde: alweer De Waele zonderde Sarr alleen voor 

doel af en 2-4 (73’). De treurwilgen achter de KFC-goal treurden nog dieper, maar KFC zelf 

niet. Een goal van Jules Cremers werd afgekeurd (fout vooraf), en met vijf minuten te gaan leek 

de match gespeeld tot ... Loic Schobben een raket in de winkelhaak afvuurde, via de lat 

botste de bal net over de lijn. Wereldgoal (88’). Aangevuurd en sterk gecoacht door trainer 

Baeyens bleven de KFC’ers SAMEN druk zetten en de bijdehante Ken Casieris kon de doel-

man de bal ontfutselen en in doel schuiven in de allerlaatste minuut (1-1, 90’). Er restten 

nog een paar bibberseconden voor beide ploegen, maar een “vitosha-sofiaatje” zat er niet meer 

in voor de veerkrachtige thuisploeg. Een dikke proficiat voor volharding is op zijn plaats. 

Van Den Berge, De Ridder, Moerman, Algoet, Van Schoorisse, Casieris, Cremers Louis (Van 







CHRISTINE steunt KFC 






