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7 november 2021 14:30  

FC Smetlede  -      FC Gavere-Asper   

     2    -     1 

Potige pot voetbal(?)spel 

Zelfde uitslag als een jaar geleden, maar anders tot stand gekomen. Gelijkopgaand in de eerste 

helft, met alweer op slag van rust de 1-0. Bitsiger en ruwer wordend gevechtsvoetbal in de twee-

de helft, waarbij een lucky goal Smetlede in een zetel hees, maar niet voor lang, want KFC kwam 

knap terug, maar strandde op 2-1 ondanks een moedig slotoffensief. 

KFC startte tegen wind en berg op, en in de Smetlede “arena” (!) betekent dat iets. Je kunt er 

eeuwig over discussiëren of de lange bal dan het wapen is (of dus net niet), maar KFC ging te 

gretig mee in het kick en rush-spel van de thuisploeg. Loic Schobben zette met een fraai schot 

doelman De Moye aan het werk en Smetlede had ook een goede kans. Van Wilder mikte staal-

hard in de winkelhaak, maar Kim Van Den Berge pareerde met een wereldsave (35’). Terwijl een 

thuisspeler voor dood bleef liggen in de zestien en zo de aandacht afleidde, dook Smekens de 

linkerhoek in en zijn voorzet werd door een pijlsnel inlopende Jelle Coppens aan de eerste 

paal binnen gekopt (1-0, 43’). De tik voor de rust blijkt intussen een heel slechte KFC-

gewoonte. KFC-speler Jari Godefroidt kon vandaag de inhoud van zijn drie longen niet ledigen. 

Hij werd op de rand van de 16 zo aangetrapt dat hij diende ingewisseld te worden voor Max Al-

goet.(36’) 

 



 

Een opportunistische Van Schoorisse gritste het door de doelman geloste leer mee, maar kon niet genoeg 

kadreren. (57’). Even later landde een ongevaarlijke, plompverloren ontzette bal voor het KFC-doel, Van 

Wilder gooide er zich nog naar en de afwijkende bal kwam in doel terecht (2-0, 64’). Het leek bijna een 

own goal. Geluk voor de ene, pech voor de andere. Een verdienste blijft dat de kopjes niet gingen han-

gen. De beste combinatie van de match – over de grond, zeldzaam op dit terrein – werd beloond: sterke 

Max Algoet veroverde zijn zoveelste bal in het midden, speelde Jasper Van Schoorisse aan die doorschoof 

naar Ken Casieris die vanop rechts schuin laag kruiste (2-1, 75’). Intussen botsingen alom, met zweet, tra-

nen en bloed: Lorenzo Lefevere en zijn tegenspeler werden verzorgd langs de kant na een tête à tête. KFC 

joeg nu vol met wind in de rug en bergaf de gelijkmaker na. Zo mikte Van Schoorisse over en miste van 

een haar een vrije trap van de oordeelkundig mee oprukkende Stijn Moerman. De tegenprikken van 

Smetlede waren ook nog steeds gevaarlijk, maar keeper Van Den Berge hield puik stand, al hij had wel 

eens de noodrem nodig. Yannick De Ridder speelde een dikke match in de defensie! Het bleef bij 2-1, de 

5de match met 1 goal verschil verlies. 

Wie zijn wij om te klagen over zware velden, zelf geboren in Gavere, gespeeld op legendarische modder-

velden langs de Schelde (Gavere zelf, Melsen, Munkzwalm ...), maar dat was toch in de jaren stillekens. 

Dat anno 2021 beide ploegen geacht worden te voetballen op een dergelijke ‘meers’, is eigenlijk niet 

meer verantwoord, wel geen excuus. KFC probeert verzorgd in de combinatie te spelen (vandaag te vaak 

hoog, mee met Smetlede), mooi tot net op het middenveld. Vooraan wordt niet alleen een makkelijke 

scorer gemist, maar ook bijhouders van de bal. Nog meer box-to-box van het middenveld zou wenselijk 

zijn, maar er moet verdedigd worden ook. Het zal tout en tous ensemble moeten gebeuren, want dit kan 

niet blijven gebeuren. 

Ploeg: Van Den BergeDe Ridder, Moerman, Lefevere, Godefroidt (36’ Algoet), Van Schoorisse, Casieris, 

Mouissat, Jossa, Cremers J., Schobben (70’ Van Den Bulcke). Dieryckx, Van Waeyenbergh.  

 





31 oktober 2021 15:00  

FC Gavere-Asper  -      KESA Bottelare   

     0       -     1 

Verdiend gelijkspel verzopen in spannende derby 

Aanhoudende felle plensbuien maakten het moeilijk voor beide partijen om goed voetbal te brengen, en 

wie voor komt is in die omstandigheden in het voordeel. Eén klasseflits van ex-KFC-man Florian De Paepe 

besliste over winst en verlies, hoe de thuisploeg ook aandrong in de tweede helft. 

Het eerste kwartier was KFC zeer oké bezig: voorzet van Julles Cremers naast besloten door Stijn Moer-

man; Bouchalaa miste net een scherp aangesneden vrij trap van Moerman. Uit het niets en tegen de gang 

van het spel in, lukte Florian De Paepe een beauty: hij kreeg vrije baan centraal licht rechts en met zijn 

vista plaatste hij de bal schuin over de doelman (0-1, 18’). KFC reageerde maar tal van voorzetten vonden 

geen afwerker, en afwerking is waar de schoen knelt. KESA Bottelare was gevaarlijk in het tweede stuk 

van de eerste helft via Yetismis en De Stercke, maar Van Den Berghe hield de netten schoon. Balverlies bij 

KFC leidde tot een voorzet die de deklat streelde, maar verder dan een knap schot van De Stercke en dito 

redding van Van den Berghe kwam het verder niet. 



 

De 2de helft werd geteisterd door stortregens en het was zwoegen voor de moedige thuisploeg om een 

georganiseerde aanval in elkaar te steken. Ferre De Moor  (16) verving Loic Schobben als spits. Een fijne 

combinatie Van Schoorisse-De Moor-Cremers (Jules) werd door laatstgenoemde over besloten. Het 

offensief van KFC werd soms verstoord door tegenprikken, niet zonder gevaar. De Stercke en De Paepe 

dreigden steeds. Van Schoorisse, nu goed in de match, mikte over en een voorzet van hem werd alweer 

niet afgewerkt. Tussendoor brak De Paepe alweer uit, hij verscheen alleen voor Van Den Berghe, maar 

die behield knap zijn cool op Florians puike stifter. Bouchalaa verliet het veld met een verrekking, Max 

Algoet kwam goed in, en Karim Mouissat ontpopte zich tot KFC’s sterkhouder in het middenveld. Gavere-

Asper had nog een hevig slotoffensief in petto, maar (alweer) ex-Gaverling Enzo Van der Beken, in het 

Bottelaarse doel, verijdelde subliem twee mooie pogingen van Van Schoorisse en De Moor, waarbij KFC 

zelfs even claimde dat de bal over de lijn was. Het bleef voor de thuisploeg jammer genoeg bij 0-1, zuur, 

de vierde verliesmatch met één goaltje. Tja, als het niet meezit. Met betere afwerking zat er minstens 

een verdiend gelijk spel in. We zullen doorgaan, zal moeten gezongen worden, maar ook gebeuren! Met 

de Bottelaarse trainer, Ronny Varewijck, keeper Enzo Van Der Beken en spits Florian De Paepe werd KFC 

genekt door drie ex-spelers! 

De ploeg: Van Den Berghe, De Ridder, Moerman, Lefevre, Van Schoorisse, Casieris, Mouissat, Jossa, Cre-

mers Jules, Bouchalaa (67’ Algoet), Schobben (46’ De Moor). Van Den Bulcke, Dieryckx. 









CHRISTINE steunt KFC 




