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06 februari 2022 15:00  

   FC Gavere-Asper       -         KSV Melsen   

     3                  -             4 

Leider wint verdiend, maar bracht zichzelf in de problemen 

De slagregen was gelukkig gaan liggen voor een fel betwist derby. Een dik uur hield de thuisploeg behoorlijk 

gelijke tred met de leider, maar twee prachtdoelpunten in de tweede helft sneden KFC de  benen af. Een te-

rechte rode kaart voor een onnodige tackle op de hielen van Karim Mouissat deed de potjes overkoken. Pa-

niek in de barak. KSV Melsen verloor het noorden en de controle, pakte nog twee rode kaarten (een voor de 

trainer), moest nog twee goals toestaan en kon maar nipt de zege over de schreef trekken. Het tumultueuze 

einde voegde het typisch derbypigment toe aan de match. 

Jules Cremers kon een eerste mooie kans niet benutten (1’), maar de rood-gelen stelden orde op zaken en 

konden op een enorm geharrewar na hoekschop de bal net niet in het doel krijgen (8’). Een schitterende 1-2 

tussen Casieris en Bouchalaa werd afgekeurd wegens buitenspel. Het was uitstel: een prachtpas van 35 m 

van Yannick De Ridder bereikte op links Louis Cremers die met een loepzuiver gestift loballetje doel-

man Taerwe te grazen nam (1-0, 11’). De vreugde was van korte duur. Op hoekschop stonden twee Mel-

senaars vrij aan de tweede paal en Navaron Walraeve kon simpel binnenkoppen (1-1, 13’). De gebles-

seerde Lefevere – geel om weer binnen de lijnen te rollen – werd vervangen door Van Schoorisse (22’). De 

gevaarlijke Courteyn liet zich niet alleen met de mond onbetuigd: hij dribbelde van links naar binnen en leg-

de klaar voor De Rycke die in één tijd laag in de hoek besloot (1-2, 40’). Met een knappe volley over be-

sloot Casieris de eerste helft. KSV had een licht overwicht, te danken aan hun gestalte en keiharde stevigheid 

in de duels, waardoor ze, vaak op het randje, probeerden Bouchalaa en Mouissat stil te leggen. 



Courteyn zou de man van de tweede helft en de match worden: alleen voor Van Den Berghe kon laatst-

genoemde hem eerst nog afstoppen (58’), maar tegen zijn prachtige omhaal was niets te doen (1-3, 

66’). KFC had weer een van haar stroomonderbrekingen als twee minuten later dezelfde Courteyn er 

met een afstandspegel 1-4 van maakte (68’). Boeken toe, zou je dan zeggen, maar niets was minder waar. 

Penalty op Van Schoorisse, maar doelman Taerwe zweefde de nochtans door Jari Godefroidt hard in de hoek 

getrapte bal eruit (78’). Een penalty die niet gemist werd, maar gered door de keeper! Op de daaropvolgende 

hoekschop kopte Louis Cremers ongedekt binnen (2-4, 79’). Onnodige nervositeit ontstond bij de bezoe-

kers: Stef De Vroe tackelde Karim Mouissat hard van achter en terecht rood (88’). Op hoekschop mil-

derde Gauthier De Weirdt met het hoofd tot 3-4 (90’). In blessuretijd incasseerde Nico De Mulder een twee-

de geel voor fout op Bouchalaa. Tijdswinst met twee tergend traag uitgevoerde vervangingen verhoogde de 

spanning en ook KSV-trainer Van Wonterghem kreeg rood. Echte kansen kwamen er niet meer, geknoei bij de 

hoekschopvlaggen des te meer. Hoog tijd voor affluiten om allerlei onheil te vermijden. Naar verluidt is een 

voetbalmatch nooit gedaan voor ie gedaan is ...! 

Van Den Berghe, De Ridder, De Weirdt, Moerman, Lefevere (22’ Van Schoorisse), Casieris, Cremers L., Cre-

mers J. (Max Algoet 84’), Jossa (76’ Godefroidt), Bouchalaa, Mouissat. De Moor. 









05 feburari 2022 19u30  

   VC Nazareth        -       FC Gavere-Asper   

      1        -            1 

Het kon vriezen, het kon dooien: kansen voor beide, KFC content (?), VC contenter (?) 

Voor derde provinciale fel betwist burenderby  tegen een hoog tempo, waar een paar thuisspelers toch merk-

baar op het beetje adem trapten dat hun nog restte. Beide ploegen hadden hun kansen, het werd een billijk 

gelijkspel, waarbij sommige, van beide partijen, meer wilden, maar zich moeten tevreden stellen met wat het 

uiteindelijk werd. 

De eerste helft was het lang aftasten en een battle in midfield. De gasten kregen daarbij een opdoffer, waar-

mee geen rekening gehouden werd: een terugspeelbal werd onderschept en prompt afgewerkt door een op-

portune Gauthier Lauwers. (1-0, 18’). Het hoge tempospel in het midden bracht zelden de voorspelers in 

schietpositie zodat de kansen voor rust beperkt bleven. Karim Mouissat zette heel mooi voor aan Jasper Van 

Schoorisse, die uit de draai niet hard genoeg kon besluiten (28’). 

De wedstrijd werd nog levendiger na de rust. Louis Cremers (KFC) onderschepte een bal en kon alleen op 

thuisdoelman Sercu af, die op het nippertje de gelijkmaker verijdelde (49’). Even later moest de bezoekende 

doelman Kim Van Den Berghe redding brengen (58’). Hoekschoppen zijn geen speciale bonus voor KFC want 

koppende spitsen zijn schaars. Maar in minuut 63 dacht Jari Godefroidt daar anders over en nam een 

hoekschop in één tijd op de slof en knalde in de verste hoek binen (1-1, 63’). KFC groeide daardoor in de 

match en een mooie combinatie bracht vierlongenman Karim Mouissat alleen voor Sercu, maar die had een 

tweede wereldsave in huis. Zijn collega aan de overkant, Kim Van Den Berghe wou niet onderdoen: hij hield 

de doogebroken Michiel De Clercq met een sublieme beenveeg van een goal en thuiscaptain Stef Thierie kon 

het ook niet afmaken in een volgende fase (78’). Doelman Van Den Berghe is overigens de laatste weken 

sterk en stijgend bezig. Ook een overigens  knap uitgespeelde VC-aanval werd terecht wegens buitenspel af-

gevlagd. Beide ploegen trokken nog alle registers open voor het slot. De voor Van Schoorisse ingevallen Jules 

Cremers kon zich nog eens krachtig doorzetten op rechts, maar Sercu stond pal op zijn schuine schuiver.Ook 

Bouchaala-Casieris-Cremers konden hun snel uitgevoerde infiltratie nipt niet afronden.  KFC kon dus net niet 

het (verdiende?) orgelpunt plaatsen:Ken Casieris kogelde een prima volley iets te centraal op de doelman. 

(88’). 

Zeer genietbare partij, op en neer gaand, kansen aan beide kansen, met, afhankelijk van wie je bent, je de ze-

ge kunt claimen! 

Van Den Berghe, De Ridder, De Weirdt, Moerman, Godefroidt, Van Schoorisse (76’ Jules Cremers), Casieris, 

Cremers Louis, Mouissat, Jossa, Bouchaala. Dieryckx, Algoet, Demoor. 





CHRISTINE steunt KFC 





Reserveer nu en proef onze geselecteerde wijnen. 
Net zoals in 2020 organiseren we de wijnbeurs in een corona safe omgeving. 

Hiervoor werken we met reservatie voor verschillende tijdsblokken van 1u30 en laten we een maximaal aan-

tal personen per tijdsblok toe. Op basis van de reservaties stellen we, indien dan nog nodig, een tafelbubbel 

samen. De gewenste wijnen worden door de sommelier per tafel persoonlijk toegelicht. Op deze manier wor-

den jullie extra in de watten gelegd gedurende het gekozen tijdsblok om in alle rust en veiligheid de aangebo-

den wijnen te beoordelen. 

 Reserveer via onze website jouw tafel met vermelding van aantal personen en gewenst tijdsblok. (€7 per 
pers.) 

 Er worden ook Breydelbroodjes aangeboden vanaf 17u30 om de hongeren te spijzen. 

 Na de proeving kan u in onze aparte aperitiefhoek nog een glaasje nuttigen met je gezelschap  

Kunnen jullie niet aanwezig zijn op dit evenement?  
Geef gerust een seintje op wijnbeurs@kfcgavereasper.be dan bezorgen we de brochure met de geselecteer-
de wijnen per mail. 

Praktisch: 

   * Zaterdag 19/3 zijn er 3 tijdsblokken voorzien: 

        * 15u00 - 16u30 

        * 16u45 - 18u15 

        * 18u30 - 20u00 

Wijnen aangeboden door: 

Vinoscoop (Chili, Macedonië, Zuid-Afrika) 

Festivino (Argentinië, Macedonië, Zuid-Afrika) 

Collin (Frankrijk, Europa/Wereld) 

Rabotvins (Europa/Wereld, Italië en Spanje) 
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