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12 december 2021 14:30  

   FC Gavere-Asper       -         Eendr Moortsele   

       1                   -             1 

Match die KFC altijd moest gewonnen hebben 

Het begon al vorige week toen in het matcheinde ook minstens vijf loepzuivere kansen – alleen voor open 

doel – gemist werden, en dat ging deze match door: ongeveer een tiental kansen voor de thuisploeg met 

o.m. een penalty, tegen een drietal voor de bezoekers, maar lang 0-1 en finaal een magere  1-1. Goed 

gespeeld, maar het voelde aan als een nederlaag. Beide ploegen verkeken hun kans om in de midden-

moot te schuiven. 

KFC start sterk, met Van Schoorisse dit keer direct in de match, pas op Jules Creemers die op het nipper-

tje afgeblokt werd en even later lanceert Stijn Moerman opnieuw Van Schoorisse maar zijn fijne bal 

strandt tegen de paal. (7’) KFC gaat verder op dit goede elan en Bouchalaa’s grondscherend schot gaat 

maar een metertje naast (10’). Veel stelt Moortsele er niet tegenover, alleen een vluchtschot van Goemin-

ne. Even voorbij het halfuur krijgt KFC een koude douche: Alexander Van Den Noortgaete knikt een hoek-

schop binnen aan de tweede paal (0-1, 33’). Dat is het sein voor een kwartier dominantie van de gas-

ten, die content gaan rusten. 

Een bedrijvige Karim Mouissat zet KFC in de goede modus voor de 2de helft: hij kan tweemaal mooi ach-

teruitleggen vanop links, maar noch Van Schoorisse noch Casieris kunnen de voorzetten verzilveren. Jas-

per pakt dan uit met een knappe slalom, maar keeper De Corte redt het gekruiste schot met een voet-

veeg. Bouchalaa pakt zijn derde geel (volgende weer geschorst) voor protest.   



Gauthier De Weirdt vervangt Louis Creemers en Ramon Jossa schuift een rij op (59’). Het is merkwaardig 

dat strateeg Bouchalaa de diepte moet induiken: hij kapt twee keer en bij de tweede kap volgt een haak-

fout. Penalty, die Bouchalaa ongenadig omzet in het zijnetje aan de binnenkant (65’, 1-1). Erop en erover, 

zo lijkt het wel, want het is nu vooral wegtrappen voor de bezoekers. Ken Casieris’ gekruist schot wordt 

door de keeper net gehouden. Ken steekt vervolgens weer Bouchalaa diep (!) en doelman De Corte haalt 

hem neer. Rood én penalty. Veldspeler Sander Teerlinck (11) trekt de handschoenen aan en duikt naar de 

goede rechterhoek om de plaatsbal van Bouchalaa te weren. Hij is de held van de match voor Moortse-

le.Te vroeg weg, signaleert de lijnrechter blijkbaar, maar overruled.  Jossa, Bouch’, en nu Karim op links 

met Moerman stuwen de ploeg naar voor. Jules Creemers spurt geregeld zijn lijn af, maar de passing 

wordt niet opgepikt. Vervolgens mist KFC er vier op een rij om de match te winnen: Bouchalaa nog afge-

blokt, Jules Creemers volledig vrij maar over, Ken Casieris met 1 dribbel te veel en ook zijn buitenkantje 

naast, op een opwipper van Van Schoorisse. Moortsele kan door “Eendrachtig” te verdedigen een punt 

meegritsen naar huis. Het is godgeklaagd voor KFC: de tweede helft geheel domineren, een korf kansen 

scheppen, maar niet benutten. Als dit (ooit?) betert, dan ... 

Van Den Berghe, De Ridder, Moerman, Lefevre, Van Schoorisse, Casieris, Cremers Louis (59’ De Weirdt), 

Mouissat, Jossa, Cremers Jules, Bouchalaa. Idehen, Schobben, Dieryckx. 
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KFC Gavere-Asper wenst u  
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