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10 oktobor 2021 15:00  

KC Gavere-Asper  -      VC Nazareth-Eke   

     3       -     6 

Doeltjeskermis op de Schokkaart, voor KFC wel doeltjes, maar geen kermis 

Een gelijkopgaande eerste helft met 1-1 ruststand liet niet (hoewel!) vermoeden dat KFC zou 
snel de boot zou ingaan na de rust met 5 goals in een kwartier. Het pleit voor enige weerbaar-
heid dat de thuisjongens nog kansen creëerden en er twee van benutten. Een lichtpuntje in een 
complete duisternis door een plotse mentale KFC- lichtpanne (waarvan de gasten vroeger op het 
seizoen letterlijk slachtoffer werden). 

KFC begon fris aan de match met aan minuut een mooie kans voor Jari Godefroidt. Vijf minuten 
later trapte Ken Casieris een indraaiende hoekschop: doelman Sercu loste het leer en 1-0 
(16’). KFC bevestigde verder: Bouchalaa sneed door de blauw-witte defensie en zag zijn mooie 
plaatsbal net naast gaan (20’). Aan het half uur namen de gasten over met een kans voor Boone. 
KFC moest harken met twee gele kaarten (Algoet – wel een sterke wedstrijd – en Godefroidt). 
Het was ijdele hoop dat KFC met de magere, maar toch verdiende voorsprong zou gaan rus-
ten. Sam De Cuyper mocht een hoekschop inkoppen (1-1, 44’) op slag van rust. 

Deze opdoffer bleek na de koffie nog door te werken. Lauwers devieerde een knappe combi-
natie in doel (1-2, 49’). Even later duwde Thielemans een lobje met zijn buik in doel (1-3, 
55’). Koppen naar beneden en Van Den Berghe kon vervolgens Thielemans slechts in 
twee tijden van een vierde goal  afhouden, maar amper vier minuten later, nog voor het 
uur, pakte Van Den Berghe een doorgebroken speler, penalty omgezet door De Clercq, 1-
4, 60’. Het licht was echt uit het eerste kwartier na de rust. Iets in die koffie? Er zat niets 
anders op dan de kelk tot de bodem te ledigen: De Clercq kopte eenvoudig nog hoek-
schop binnen (1-5, 62’), maar daar kwam een sprankel licht in het pikkedonker. Eerst Casieris 
mikte een open kans over (65’) en De Ridder zag zijn knappe directe schuiver na hoekschop ge-
keerd door de doelman (70’). Bouchalaa legde mooi terug op Casieris, maar die besloot op de 
keeper (72’). Ayub verving Godefroidt. De vroeger ingekomen Jules Cremers werd in extremis 
afgeblokt en Van Schoorisse pegelde over. Met dit offensief liep KFC in het mes van de tegen-
aanval. Gauthier Lauwers mocht simpel de linkerflank oprollen en ongehinderd in de vers-
te hoek mikken (1-6, 81’). KFC bleef komen, kreeg een penalty, maar doelman Sercu herstelde 
zijn foutje van het begin en pakte de trap van Van Schoorisse (83’). Uiteindelijk werd de moed 
van KFC toch nog beloond. Casieris trof twee maal raak op vijf minuten: eerst knalde hij een 
beauty in de winkelhaak, 2-6, 85’) en vervolgens pakte hij de Nazarethse defensie in snel-
heid en schoot binnen (3-6, 90’). Akkoord, Nazareth kon na een uur de teugels vieren, maar 
met wat meeval én efficiëntie moest KFC al vroeger een paar kansen verzilveren. Tel daarbij een 
penalty en het is 6-6, maar wiskunde zou in deze allerminst de realiteit weergeven. Toch een 
strohalm om ons aan vast te klampen richting Olsene. 

De ploeg: Van Den Berghe, De Ridder, De Weirdt, Algoet (86’ Van Wayenbergh), Godefroidt (67’ 
Aderdour), Van Schoorisse, Casieris, Van Den Bulcke, Jossa, Bouchalaa, Schobben (57’ Jules 
Cremers). Dieryckx. 

P.S. Midden de miserie was er warm wederzien rond het terrein, met good old Carnor, Torro Eric 
Van Henis, Luc Vandekerckhove (telg van voetbalpedagoog Gaspard), Ivan en Ulrich Van Bae-
veghem, Freddy Sante (nieuwe leden van Club 3038), een leuke verruiming van die-hards als 
Leo, Christa, Peter, ... 









17 oktober 2021 15:00  

Olsene SP         -          FC Gavere-Asper  

                                      1               -       3 

Een mooi herfstweerke, een compleet nieuw gezicht in het KFC-elftal, een ‘bonkige’ tegenstre-

ver, maar ook een verdiende en toch beetje geruststellende zege, ziedaar de elementen voor 

een leuke voetbalnamiddag tegenaan de grens met West-Vlaanderen; tevens woonplaats van 

een paar KFC-coryfeeën, zoals … . 

Een eerste knal van ‘Jappie’ Van Schoorisse zeilde voorlangs en onze ‘nieuwe’, 31-jarige Karim 

Mouissat forceerde een mooie opener na 4 min, hierbij direct blijk gevend van z’n balvastheid en 

technisch kunnen. Jari Godefroidt pegelde zowat de dwarsligger aan diggelen (12
de

 min), maar 

uitgesteld is niet verloren en via een power-doorbraak van onze mannen kon hij knap afwerken 

en de verdiende 0-1 stond op de bordjes zetten (18
de

 min). Een onmiddellijke rectie van K.O.S. 

via Niels Pauwels werd door een beenveeg van keeper Kim Van Den Berghe geweerd, maar bij 

de erop volgende corner was het alle hens aan dek om de gelijkmaker te voorkomen. Even later 

werd Stijn Moerman onderuit gebonkt en een geconcentreerde en gedecideerde Abdallah Bou-

chaala liet de goallie geen schijn van kans op de terechte penaltyfout: 0-2 dus na zowat 21 min. 

Sommige supporters voelden de bloeddruk wat zakken, terwijl anderen hun coachende rol immer 

en vol dynamisme verder zetten, nietwaar Louis? 

Af en toe floot de scheids even op een trekfout en dus geel voor Yarne Fiers voor truitjetrek 

(26
ste

 min) en voor Michiel De Rore ook al een paar minuten later, met tussenin een harde thuis-

knal, maar geplaatst ... over de deklat. 

Even na het halfuur kon een gecombineerde uitbraak van Jappie, Karim en Ken Casieris op een 

splijtende voorzet van ‘Bouch’ door Ken net niet genoeg gecontroleerd worden om de 0-3 te sco-

ren. Leuke actie! Olsene kon ongestraft scherp voorzetten, maar gelukkig was niemand gevolgd, 

terwijl een door Stijn gelanceerde Karim de bal uit de voeten gehaald werd door de keeper 

(37
ste

 min). Intussen schalden de ‘Gaaavere – Aspeeeer’ regelmatig over de ganse buurt. Op de 

42
ste

 min werd misschien wel onze voetbaltechnisch mooiste actie gelanceerd vanuit de tandem 

Jari-Jappie, maar een kanonschot belandde op de vuisten van keeper. Weg kans en een fluitje 

voor de rust. 

Tijd dus om terug adem te halen, de keel te spoelen en te neuten over de zeer hobbelige staat 

van het veld. 

Na de appelsientjes (? -  nu misschien wel vervangen door Red Bull, …) bleef KFC druk zetten, 

maar deze was nogal steriel en niet zo opwindend. Onze verdediging met Ramon Jossa, een 

steeds opzittende Yannick De Ridder en Gauthier De Weirdt speelde secuur en acteerde gecon-

centreerd en dapper. Op het kwartier kwam Lorenzo Lefebvre de verkrampte Gauthier aflossen 

en z’n weerwerk tegen de fysiek sterke tegenstanders was onmiddellijk nodig.  



Intussen was Jari alomtegenwoordig en beroerde de bal op zowat elke m² van het plein. Bouch 

was steeds goed bereikbaar en coördineerde het spel op een verstandige manier tussen verde-

diging en aanval. Ramon kreeg geel aangesmeerd (16
de

 min), Jappie verzond een goede voor-

zet, Jari schoot scherp, maar … net voorbij de 2
de

 paal, Karim deed 1 ‘kap’ teveel en Ken lan-

ceerde over. Op de 25
ste

 min werd Jappie gelanceerd, hij omspeelde de keeper en placeerde de 

bal in het mandje: 0-3 en wat meer geruststelling op alle banken en tribunes. Karim stopte z’n 

maidenmatch na 26 min en Loic Schobben maakte een duidelijk aanwezige opwachting, terwijl 

een Olsenaar na een catchgreep op Bouch een geel kartonnetje voor de neus kreeg. Een lokale 

poging van Nathan De Wilde pletste op de onderkant van de lat (29
ste

 min) en een hardwerkende 

en beukende Jules Cremers kreeg ook nog geel. Een vrijschop werd door Olsenaar Thomas Cle-

ment over de grond en over Kims handen tegen het net gepoeierd (36
ste

 min), 1-3, tevens de 

einduitslag. Hun nr 6 pakte het 4
de

 geel voor de thuisploeg en een getackelde Bouch in de straf-

schopzone krijgt ook … geel (??); Ken stond nog 2-maal aan het kanon, maar evenveel beenve-

gen van de thuisgoallie voorkwamen een grotere nederlaag, pech voor Ken. Midden de ambian-

ce op de tribune kwam Max Algoet een moegestreden Jari vervangen na diens uitdrukkelijk aan-

wezigheid gedurende 87 min op het ganse terrein.    

Een mooie zege, niet direct oogstrelend en verfijnd voetbal tegen ‘beren van gastheren’, maar de 

3 punten nemen we wel mee naar Gavere-Asper. Een terechte, maar noodzakelijke en overwin-

ning, goed voor de gemoedsrust, maar we moeten ook thuis en ‘elders’ nog vele puntjes sprok-

kelen. De zege deed ontegensprekelijk  wel deugd bij onze spelers en trouwe supportersscha-

re!    

Traden aan voor KFC: Kim VDB, Yannick DR, Gauthier DW, Stijn M, Jari G, Jasper VS, Ken C, 

Karim M, Ramon J, Jules C en Abdallah B plus ook nog Max A, Lorenzo L en Loic S. 

 





CHRISTINE steunt KFC 






