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20 februari 2022 15:00  

   FC Gavere-Asper       -         K Olsene   

     3                  -             1 

Fijn samen gevoetbalde zege, die nog meer zweet kostte dan verwacht 

Kluif voor Filip Joos en Extra Time: telt een goal die middenin het eindfluitsignaal (de buzzer) ge-

scoord wordt? In basket wel, dachten we, en in voetbal? De 4-1 zou verdiend iets meer glans 

verschaft hebben aan de terechte zege. De zwiepende wind en bijwijlen een slagregentje maak-

ten orthodox voetbal moeilijk. In de eerste helft ging KFC daar lastiger mee om dan in de tweede, 

waarin ze een 1-1 van de rust omzetten in 3 eigenlijk dus 4-1! 

In de eerste helft had KFC blijkbaar niet door dat hoge voorzetten voor doel weinig zin hadden, 

want niemand kon voorspellen waar die landden. Zo duurde het tot de 27
ste

 minuut vooraleer 

een voorzet over de grond van Ken Casieris onderschept werd door Olsene maar ontzet in 

de voeten van Jasper Van Schoorisse die niet aarzelde (1-0, 27’). 

KFC dacht rustig te controleren, met opbouw van achteruit, maar te veel rust is ook niet goed 

en in minuut 35 was er een steal van Dylan Meirlaen die prompt inschoot (35’, 1-1). KFC 

dwong nog een paar kansen af: keeper Bogaert had een beenveeg in huis op schot van Van 

Schoorisse, een 1-2 met Stijn Moerman strandde op Bogaert en Bouchalaa bereikte Godefroidt, 

maar hoog over. Het moest beter dan 1-1. 

Dat werd het ook in de 2
de

 helft. Nu speelde KFC verstandig over de grond: slag om slinger werd 

Jasper Van Schoorisse in stelling gebracht: over geknald uit de draai op pas van Godefroidt 

(52’); Karim Mouissat legt panklaar, maar Jasper schuift hem naast; Jasper dribbelt zichzelf een 

kans bijeen, maar botst op een beenveeg van Bogaert, en nog een tweede keer op de doelman 

zelf. Dat waren vijf loepzuivere kansen, en je kunt niet zeggen dat ze slecht afgewerkt werden: 

nipt naast of op de keeper. Uiteindelijk moeide strateeg Bouchalaa zich met de zaak: hij zet-

te een raid op en bood Jasper een cadeau dat hij niet kon weigeren: Jasper schoof be-

heerst overhoeks de 2-1 binnen in minuut 60. Eindelijk, want we dachten dat het bekende 

verhaal van “Het Deksel en de Neus” in de maak was. Stijn Moerman rukte geregeld mee naar 

voor en bood Godefroidt een kans maar over. Olsene kon amper tegenprikken. Keeper Van Den 

Berghe moest een schot(je) pakken van Sybrin Pypaert (75’). Aan minuut 79’ liep Pauwels zijn 

tweede geel op en Olsene was nog met 10. De lokale druk werd onhoudbaar evenals Karim 

Mouissat. Eerst kwam er nog een heerlijke combinatie Karim-Stijn-Ken, maar de volgende ont-

snapping van Karim Mouissat was prijs: hij legde gepast af op de ingevallen youngster 

Ferre Demoor, die fijntjes in de hoek besloot (3-1, 87’). Zijn eerste goal en boeken dicht. En 

in het eindsignaal knaldeJari Godefroidt raak in de fluittoon zelf, maar de scheids deed 

niet mee aan het feestje. Verdiende zege, maar toch nog enige sweat and glory! 

Van Den Berghe, De Ridder, De Weirdt, Moerman, Godefroidt, Van Schoorisse (88’ Algoet), Ca-

sieris, Mouissat, Jossa (90’ De Saegher), Cremers J. (67’ Demoor), Bouchalaa. Dieryckx. 





26 februari 2022 19:30  

  KVV Windeke             -         FC Gavere-Asper   

     1                 -             3 

Niet vanzelfsprekend! 

Wat op een KFC-overrompeling leek bij het wedstrijdbegin, doofde al snel uit, o.m. door het 
vroeg uitvallen van stabilisator Bouchalaa en het uitblijven van doelpunten. Weer een foutachtig 
tegendoelpunt was nodig als wake-up call om alsnog de scheve situatie in extremis en wel ver-
diend recht te zetten met een verstevigde verankering in de middenmoot van het klassement  als 
beloning. 

KFC pakte uit met een verschroeiend tempo en bijzonder vlot passenspel. Jari Godefroidt was in 
goede doen centraal op het middenveld  en combineerde snel met Karim Mouissat op links, die 
voorzette aan Jasper Van Schoorisse die nog net kon afgeblokt worden (3’). Op een vrije trap 
ging Godefroidts kopdeviatie maar nipt langs (10’) en Van Schoorisse kon ook Ken Casieris in 
stelling brengen, maar ook die werd opgevangen. Na 22 minuten werd Bouchalaa getroffen door 
een drieste aanval en moest het terrein verlaten met “iets in de liesstreek”. Herschikking met 
Dries De Saegher in defensie, zijn eerste minuten na 6 maanden inactiviteit. Hij zou alle kleuren 
van de regenboog zien, naar eigen zeggen, maar met verstandige soberheid – je grenzen ken-
nen – trok hij zijn plan in zijn eerste match. KFC moest dus gas terugnemen en het hoofd koel 
houden tegen een soms iets te wild enthousiaste hekkensluiter. Het was Ken Casieris die uit-
eindelijk met een paar kapbewegingen een panklare bal op een schoteltje als verjaardags-
geschenk presenteerde aan Stijn Moerman (deze week 31). Stijn rondde in stijl af: hij 
schoof overhoeks in de verste hoek (42’). Een opsteker voor een speler die elke week het 
beste van zichzelf geeft en mee oprukt van achter als het enigszins kan. Ook een opsteker voor 
een eerder zwalpend KFC dat nu zelf eens scoorde vlak voor rust, waar het vaak omgekeerd is. 

Na de rust trok KFC opnieuw ten aanval, maar kon (alweer) de kansen niet verzilveren: Jules 
Cremers naar Van Schoorisse, maar voorlangs; schuiver van Jari op een 45-er van Karim: net 
naast. Vervolgens koude douche: de KFC-defensie stak de handen in de lucht voor buiten-
spel, maar er was een speler blijven hangen en Jasper De Vrieze kon alleen doorgaan en 
afronden (1-1, 64’). Zou KFC nu bergop spelend deze tik te boven komen? Ja, dus. En wel 
prompt: 4 minuten later kon Jules Cremers knap een mooie assist van Karim Mouissat in-
knallen (1-2, 69’). De Windo’s gaven zich nog niet gewonnen, zagen een goal wegens buiten-
spel afgekeurd en drongen aan. Je merkte niet dat ze rode lantaarnen droegen. KFC prikte wel 
het gevaarlijkst tegen: heel mooie combi Karim-Ken naar Jappie, alweer voorlangs (72’). Het was 
uitstel: Ken Casieris drong door in de 16, veinsde een pas naar de vrijstaande Karim, maar 
zette zo de Windodefensie op het verkeerde been en hij scoorde uit een scherpe hoek de 1
-3 (74’). Killer goal. Ferre Demoor kwam voor Jules Cremers en werkte tien minuten keihard als 
nuttig storende spits en ook Joey Van Wayenbergh mocht nog helpen de 1-3 over de schreef te 
trekken. Een pluim ook voor de ‘noodverdediging’ van KFC (zonder De Weirdt en buffer ervoor 
Bouchalla, met Max Algoed met d (!), Yannick (koel), Dries (oef!), Jossa (rijtje naar voor) en Stijn 
(hola!). En Kim (cric crac, slot op de deur). 

Alles samen: niet vanzelfsprekende zege, ook op een zeer hobbelig veld, waar het principe geldt: 
als je denkt dat je de bal hebt, heb je hem niet. 

Van Den Berghe, De Ridder, Moerman, Algoet, Godefroidt, Van Schoorisse (89’ Van Waeyen-

bergh), Casieris, Mouissat, Jossa, Cremers Jules (79’ Demoor), Bouchalaa (22’ De Saegher), 

Dieryckx. 





06 maart 2022 15:00  

Sersk—Schellebelle        -       FC Gavere-Asper   

      7        -            3 

VEEL DOELPUNTEN 

Sociale verplichtingen hebben ons beschermd tegen het meemaken van deze rampzalige uit-

slag. Toch klopt de kwalificatie catastrofe niet echt. KFC trad immers zwaar gehavend aan:  rusti-

ge balvastheidsman Bouchalaa, rots in de verdediging De Ridder en tot vandaag medetopscorer 

Louis Cremers ontbraken. Het scoreverloop (0-2 voor, 3-2, aan de rust, 3-3 vlak na rust, maar 

dan 4 op 1 rij, 7-3) wijst op een uur gelijkopgaande match, maar een stroomonderbreking in de 

2
de

 helft schakelde het licht uit bij KFC, met een paar goals in enkele minuten, een al te frequent 

KFC-euvel. En met de kansen op counter sprong KFC niet efficiënt om, KVV Schelde des te 

meer. 

KFC in onuitgegeven opstelling startte goed en Van Schoorisse opende de score met een 

schitterende knal 0-1, 21’). Een handspel: Jari Godefroidt zet de penalty feilloos om en 0-2 

na 26’. Is er een stunt in de maak? Neen, want amper 6 minuutjes later scoorde de thuisploeg 

tegen met een schuiver van Van De Keere (32’, 1-2) en twee minuten later staat de bordjes 

gelijk: 2-2 (34’) na kopbal van Eloot op hoekschop, ons blijvend pijnpunt. Een andere 

slechte gewoonte werd nog gevolgd vandaag: even voor rust kan Jasper Van Schoorisse, alleen 

op de doelman af, niet scoren, maar op counter knalt Jonas Catrysse de 3-2 binnen via de vin-

gertoppen van doelman Van Den Berghe. Rust. Het kon nog alle kanten uit. 

Eerst dus nog de kant van KFC: Een ontketende Van Schoorisse stuift alleman voorbij en 

knalt in de hoek binneuhh! (3-3, 56’). Dan toch een stunt? KFC kan nu de mooie stand iets lan-

ger vasthouden, maar dan valt de bui. Met de hoogste efficiëntie vinden de Schelde-invallers 

3 maal de weg naar doel in 10 minuten: lob van Wauters (70’, 4-3), knal van Wauters (75’, 5

-3) en schot van Van De Keere (80’, 6-3). Het kalf was verdronken in de kelk die KFC tot het 

bittere einde moest ledigen (89’, Pieter Catrysse, 7-3). Enfin, dat zijn van die dingen die af en 

toe wel eens gebeuren, zong Will Tura ooit. Maar het is nooit zo donker dat je niets ziet: Ferre 

Demoor draafde ijverig rond, hield de bal bij, stoorde en smeet zich 90 minuten ... 

Omslaan die bladzijde, op naar een derby tegen ESA Bottelare en oud-Gaverse bekenden: trai-

ner Ronny Vaerewijck en doelman Enzo Van Der Beken. 





12 maart 2022 19:30  

KESA Bottelare                      -           FC Gavere-Asper   

    4                     -                1 

Zwakke eerste helft van de bezoekers 

De thuisploeg nam het eerste initiatief en vooraleer eenieder beseft dat de match begonnen is wordt het 1

-0, een strak schot een Felter Ariel Demario buiten de zestien en Kim Van Den Berghe had er het nakij-

ken naar. 2e minuut: 1-0. Onmiddellijk daarna redt Kim stijlvol. Twee minuten later wordt Ken Casieris in 

de grote rechthoek van de sokken gelopen, Jari Godefroidt lonkt met een hard schot naar de hoek doch 

doelman Goemaere redt keurig. KFC herstelt zich en tracht er het beste van te maken met Jasper Van 

Schoorisse die op links tracht de aanval op gang te brengen door telkens de bal voor  het thuisdoel te 

gooien doch niemand kan besluiten. 

Op de 20e minuut maakt thuisspeler en ex KFC-er Florian De Paepe duidelijk waarom hij topscorer van 

de reeks is. Hij gaat door vanop de middellijn, omspeelt een paar KFC verdedigers en een aarzeling van 

doelman Van Den Berghe maakt het hem gemakke-lijk, hij “placeert” de bal in de hoek. 2-0, Even later is 

dezelfde Van Den Berghe zeer attent op een schot van Felter Ariel Demario, hij tikt de bal spectaculair 

over het doel. 

De thuisaanvallen zijn telkens niet zonder gevaar, en op de 35e minuut kregen wij opnieuw een solo van 

Florian de Paepe, hij zet Yannick De Ridder en de doelman letterlijk en figuurlijk in de wind. 3-0. Vlak vóór 

de rust (43e minuut) verhoogt de thuisploeg de score, Maarten Reynvoet scoorde overhoeks. 4-0. Met de-

ze stand werd de rust bereikt en de bezoekende aanhang vreest het ergste voor de tweede helft na een 

zwak vertoon ! 

Rust 4-0. 

De tweede helft start KFC Gavere-Asper met Ferre De Moor die Max Algoet vervangt en de youngster 

toont wat hij in ziin mars heeft. Nochtans mist hij op de 55e minuut onbegrijpelijk een niet te missen kans, 

een jeugdzonde ! Ondertussen wordt de rust bij de bezoekers hersteld en gaan zij op zoek naar de eer-

redders met Stijn Moerman in een bewonderenswaardige rol als initiatiefnemer en startmotor ! Intussen 

hadden de thuisploeg met Quincy Wartel en  Mathias Rouan twee gele kaarten geïncasseerd. 

Ook topscorer De Paepe en Angelo Legon weten dat het niet altijd prijs kan zijn en ook zij missen enige 

kansen. Jasper Van Schoorisse had daarvoor een goede reactie in huis door van op zijn vertrouwde lin-

ker vleugel keihard op de thuisdoelman te besluiten. Ken Casieris kan op de 65e minuut niet  besluiten na 

een solo, jammer ! Op de 71e minuut redt KFC Gavere de eer met een schitterende kopbal van Jules 

Creemers na mooi voorbereidend werk van Karim Mouissat. Stijn Moerman wordt geregeld geschoffeld in 

zijn rushes doch de scheidsrechter grijpt niet  in. 

Dries De Saegher en Joey Van Wayenbergh komen nog in ter vervanging van Ramon Jossa en Jules 

Creemers. Joey  krijgt nog onbegrijpelijk geel bij een duel met Mathis Rouan die met zijn tweede gele 

kaart een paar minuten vóór inrukken voortijdig mag gaan douchen. 

Einduitslag 4-1 met de wetenschap dat wij een voortreffelijke tweede helft zagen van KFC na een uiter-

mate zwakke eerste helft. 

KFC Gavere-Asper speelde met Kim Van Den Berghe, Yannick De Ridder, Stijn Moerman, Gauthier De 

Weirdt, Ramon Jossa, Ken Casieris, Jari Godefroidt, Max Algoet, Jules Cremers, Jasper Van Schoorisse, 

Karim Mouissat,  Ferre Demoor, Dries De Saegher, Joey Van Waeyenbergh, Rune Oosterlinck 





CHRISTINE steunt KFC 




