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5 december 2021 14:30  

   KFC Heusden SP       -         FC Gavere-Asper   

       1                -             4 

FC Heusden – KFC Gavere-Asper 1-4: Alweer knap voetbal, nu MET goals! 

Wat Gavere-Asper de 1ste helft niet verdiende maar wel kreeg, verdiende het dubbel en dik in de 2de helft, 

maar kreeg het dan niet, een rare, maar even eerlijke vorm van rechtvaardigheid. Belangrijke zege in zes-

puntenmatch, om het staartpeloton te kunnen verlaten ook. 

Na alweer een natte voormiddag, deed het schuchter zonnetje deugd midden de zuurstofrijke Heusdense 

bossen. De thuisploeg zette druk van bij de start en G-A kwam er nauwelijks onderuit. Het geraakte niet 

tot in de buurt van de Heusdense goal, maar behalve een kopbal die overging kwam Heusden ook 

niet. Aan het half uur brak Ken Casieris uit en zijn steekbal werd door Louis Cremers fijntjes afge-

werkt voorbij keeper en verdediger (0-1, 30’). Zelfde spelbeeld daarna, met licht veldoverwicht voor de 

thuisploeg, maar een tweede tegenprik resulteerde meteen in de 0-2: Jules Cremers spurtte zijn lijn af 

en hij leverde een KDB-pas af achter de Heusdense defensie waar een roepende broer Louis tref-

zeker binnenschoof, een hold-up, 0-2, 41’. KFC G-A was onverbiddellijk efficiënt en ging door: weer 

Ken Casieris intercepteerde, stak nu Jasper Van Schoorisse door, die de netten bol zette (43’, 0-

3). Vervolgens nog twee kansen aan weerszijden: Vandenberghe hield van dichtbij met een prachtreflex 

zijn netten vrij. Jules Cremers ontsnapte opnieuw op rechts, dreigde met schieten uit een (te) scherpe 

hoek, zijn voortreffelijke achteruitlegger werd niet opgepikt. De klassieke tegentreffer bij de rust was ver-

meden, maar de 0-3 score was overdreven. 

 



 

Na de rust zou KFC de cijfers wettigen. Alweer Jules Cremers draafde fluks de lijn af. Zijn voorzet werd in 

een tijd onhoudbaar binnengenald door Jasper Van Schoorisse. Parel! (0-4, 49’). Gavere-Asper vond het 

tijd om de teugels te vieren, maar dat werd direct afgestraft door een mooie thuistreffer: uitbraak op 

links, voorzet en in een tijd afgewerkt door Kevin Versijp (1-4, 60’). FC ‘de zwevers’ werd terecht met de 

twee voeten op de grond gebracht. Trainer Bayens coachte dan samen met overzichtman Bouchalaa zijn 

ploeg naar rust aan de bal én via samenwerking naar een knappe zege en een korf doelkansen: blitzaan-

val Jules-Jasper-Jules werd afgevlagd voor buitenspel. Ken Casieris was outstanding als aangever, maar de 

volley van Jasper Van Schoorisse was pal op de doelman; zelfde Jasper ontsnapte en schoof voorlangs; 

Loic Schobben (in voor Louis Cremers) kon, helemaal afgezonderd, een voorzet niet binnenwerken; Karim 

Mouissat, de hele wedstrijd sterk aan de bal, diende vervolgens het matchdessert op: hij dribbelde zich 

op rechts helemaal vrij, schoot onzelfzuchtig zelf niet en legde panklaar, maar Brent Vandenbulcke (in 

voor Jasper Van Schoorisse) strandde op een wondersave van de keeper en als Karim dan toch eens zelf 

besloot, was het opnieuw niet binnen. Tussendoor stopte de doelman ook nog een knal van Casieris die 

zich door de defensie gedribbeld had. Het festival aan kansen bij het matcheinde was te groot om alle-

maal te noteren. Het onderstreept de verdienste, van de hele ploeg, ook van zij die vaak in de anonimiteit 

opereren: Yannick De Ridder had enkele modelvoorbeelden van tackles in huis; Stijn Moerman en Loren-

zo Lefevere waren stuwend en knap in de opbouw, maar laatstgenoemde zijn vizier stond wat flou bij zijn 

schoten; Ramón Jossa was ijzersterk vandaag! “Junior” Idehen (voor Jules Cremers), Loic Schobben en 

Brent Vandenbulcke vielen goed in. Dikke proficiat. Winnen en met mooi en efficiënt voetbal, dat doet 

deugd. 

De ploeg: Vandenberghe, De Ridder, Jossa, Lefevere, Moerman, Bouchalaa, Mouissat, Casieris, J. Cremers 

(Idehen), L. Cremers (Schobben), Van Schoorisse (Vandenbulcke). Dieryckx. 





28 november 2021 14:30  

FC Gavere-Asper -      VSV Gent 

                                                1          -          4 

Overdreven cijfers doen verzorgd, maar steriel voetbal van KFC geen eer aan 

What you see, is what you get: een wet die niet in de sport geldt, zeker niet deze match. Een eerste helft 

zag eerst KFC kansen scheppen, maar vervolgens VSV overnemen met pressievoetbal en twee tikken 

die KFC leken uit te tellen. De thuisploeg vocht terug, eerst met een goal en in de 2de helft met mooi aan-

vallend voetbal, VSV wegdrukkend, maar de tegenprikken nekten de moedige thuisspelers. 

Jasper Van Schoorisse was onhoudbaar vandaag. Van bij het begin overliep hij zijn rechtstreekse tegen-

stander. De boulevard lag open, maar hij paste nog naar buiten naar Jules Cremers in een minder goede 

positie. Dan knalde hij te centraal op doelman Van Speybroeck en later besloot hijzelf vanuit een te scher-

pe hoek, waarbij afspelen aan de wanhopig gesticulerende Bouchalaa of de trefzekere Casieris ongetwij-

feld een doelpunt had opgeleverd. Deze verkeerde keuzes bij meerdere opties braken KFC zuur op. De 

oudere, maar listige Kjell Vanderhaeghen profiteerde van een fortuinlijke carambole om zijn linker-

flankspeler weg te sturen en diens voorzet werd koel afgerond door Tim De Mol (34’, 0-1). Een mi-

nuut later onderschepte zelfde Vanderhaeghen een bal, stak Bral door en (0-2, 35’). Als het licht uit-

gaat in Gavere, blijft het altijd lang genoeg donker voor een paar goals. KFC rechtte de rug: Bouchalaa 

stak Van Schoorisse door, maar Van Speybroeck kon er nog net de vingertoppen voor steken. KFC kon 

verdiend milderen via hoekschop waarbij Lorenzo Lefevere pienter laag gekruist inkope (1-2, 

38’). Rust 1-2. 

Na de koffie was het al KFC wat de klok sloeg. Cremers en Van Schoorisse combineerden, maar Jappie’s 

inzet op Jules’ voorzet scheerde de paal (50’), vrije trap van Casieris, net niet, schot en kopstoot Van 

Schoorisse gepakt door de doelman. De mooiste goal zou op Bouchalaa’s conto gekomen zijn: hij beto-

verde een vrijschop over de muur met de achterwaartse zijkant van de voet  – à la Ibrahimovic, maar nog 

subtieler, maar wel minder efficiënt, want alweer ‘net niet’ gekaderd. We kennen dit voetbalverhaal: op 

een simpele corner, schoot Thomas Steurbout (neef van Eric, ooit topschutter voor RC Gavere)van 

dichtbij binnen (1-3, 66’). Dat had KFC allerminst verdiend! Karim Mouissat kreeg noch twee kansen, 

maar zijn vizier stond niet scherp. Vlak voor affluiten loste Van Den Berge nog een gladde bal in de water-

sneeuw en Rijckaert duwde prompt binnen (1-4, 89’). VSV en Gavere-Asper speelden beide degelijk 

voetbal in natte omstandigheden, maar de ene ploeg is efficiënt, de andere minder. 

Onverdiende nederlaag, maar niemand gelooft dat de cijfers omgekeerd hadden kunnen zijn, dat zegden 

nochtans een paar VSV’ers. Nieuwe druk op de KFC-ketel! 

Van Den Berge, De Ridder, De Weirdt, Moerman, Lefevre, Van Schoorisse, Casieris, Mouissat, Jossa, 

Cremers Jules, Bouchalaa, Idehen (77’’ ipv Casieris), Demoor (82’ ipv Van Schoorisse), Schobben (74’ 

ipv Jossa) 









CHRISTINE steunt KFC 





Uiterste besteldag: donderdag 16 december 

Afhaaldatum: zaterdag 18 december 2021 van 10u tot 13u op de parking te Asper, Vlienderweg 
4 Bestellen kan via www.kfcgavereasper.be of op 09 384 37 37 

 

KFC  IJSTAARTEN VERKOOP 

http://www.kfcgavereasper.be/

