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18 september 

Tikitakka KFC onder stoom  

Tweede vijfpunter op rij. Het kan zijn dat KFC de 7 op 9 haalde tegen minder sterke ploegen, maar 

hebben is hebben en krijgen is de kunst. Je kunt beter mee zijn in de goede ontsnapping. De ware 

tests komen nog! 

KFC liet er geen gras over groeien, hoewel het gras intussen stevig terugschiet. Stijn Moerman 

schoot eerst een volley tussen de palen, maar een loepzuivere combinatie tussen Karim Mouissat 

en Hannes Haesebeyt zag de voorzet van laatstgenoemde overhoeks afgewerkt door Dieter de 

Mulder (1-0, 8’). Amper twee minuten later zette zelfde Haesebeyt zich weer door op links en Ken 

Casieris rondde af met een plaatsbal (2-0, 10’). Het bleef eenrichtingsvoetbal met een kans voor 

Van Schoorisse op pas van De Mulder en de volgende combi Moerman-Van Schoorisse  in een tijd 

ingeschoten door De Mulder (3-0, 27’). Jasper Van Schoorisse bracht zelfs Karim Mouissat in 

schietstelling, maar de doelman ging goed plat en ook een mooie knal van Casieris werd door doel-

man Dekostere met een parade gehouden. Tijd voor een splijtende raid van Ramon Jossa vanuit het 

hart van de defensie helemaal tot de overkant, maar hij besloot op de paal en de rebound net over de 

winkelhaak. Karim Mouissat had er zin in vandaag en kip-kapte zich vrij, maar zijn schot raakte nog 

een verdediger. Ook Bouchalaa vond dat hij ook eens zijn kans mocht gaan, waar hij normaal de 

ploeg doet draaien. Hij botste echter op de doelman. De mooiste goal werd afgekeurd voor onvrijwil-

lige hands: Van Schoorisse, weggestuurd op rechts, bracht knap hoog voor en in zijn duikvlucht kop-

te De Mulder schitterend in, maar de bal aaide daarbij zijn bovenarm. Pech. Maar oververdiende rust-

stand van 3-0. 

Louis Creemers verving Hannes Haesebeyt begin 2de helft, en KFC stoomde door. Casieris stak 

prachtig Van Schoorisse door die knap de doelman omspeelde en 4-0 (48’). Een heel fijne rondo 

Mouissat-Casieris-Creemers zag laatstgenoemde laconiek binnenleggen (5-0, 51’). De Mulder 

vond Van Schoorisse, maar op de keeper. Allemaal doelrijpe pogingen die het overwicht van KFC illu-

streren. Rechtsachter Louis Verleye die een onberispelijke match speelde, ging zijn flank af, maar 

strandde via stations Veeckman (59’ voor De Mulder) en Casieris op de doelman. 66’: Jari Godefroidt 

i.p.v. Karim Mouissat. KFC vierde de teugels en in een persoonlijke poging knalde Stijn Steenkiste 

mooi gekruist in van rechts in het linkerzijnetje (5-1, 72’).  

 



CHRISTINE steunt KFC 

Alweer voortreffelijk samenspel  Godefroidt- Creemers zag Ken Casieris besluiten met een 

buitenkantje tegen de dwarsligger.  Creemers vond Veeckman, maar die schoot net over. VC? 

Tycho Béquè kopte over op hoekschop, samen met de (mooie) goal toch ongeveer alles wat 

Zwijnaarde tegen de KFC-aanvalsgolven vermocht. Het orgelpunt kwam er net niet: Casieris 

had zijn zoveelste assist kunnen laten optekenen, maar Jari Godefroidt schoof de bal nipt 

naast. 

Vertrouwen gevende zege, die het gevaar van overdreven zelfvertrouwen kan inhouden. Maar 

de aanwezige ex-voetballers én iconen van Racing Gavere en KFC Gavere-Asper, vlnr Luc Ver-

meiren, Peter Velghe, Kurt Ronsse, André De Jaegher (icoon, maar geen voetballer, Nico Al-

goet (vader van Max), Piet Haesebeyt (vader van Hannes) en David Carteus, gaven KFC vleu-

gels! 







15 september 

Rustig—Vzste zege, mooie goals 

n tegenstelling tot Kwintie-kermesse in Asper, dat een koude douche te verwerken kreeg, hielden de 

weergoden het droog in Zwijnaarde, vandaar de droge 1-4. Al na vier minuten pakte KFC uit met een 

briljante vier-stations-aanval: Louis Verleye bereikte met een knappe diagonale cross linksbuiten 

Jasper Van Schoorisse, wiens voorzet aan de tweede paal werd opgepikt en terug voorgezet door 

Hannes Haesebeyt, die panklaar legde voor Dieter de Mulder (0-1, 4’). Ken Casieris zag zijn mooie 

plaatsbal voorlangs gaan (10’) en dan stak HT nadrukkelijk de neus aan het venster: kopbal van Ve-

kemans net naast en doelman Van Den Berghe moest met een kamikazesprong de vrijstaande nr 7 

het scoren beletten. Na de voortreffelijke start van KFC, herstelde HT ruimschoots  het evenwicht, 

maar was niet precies genoeg in de afwerking. Aan de rust (0-1) merkte papa Gauthier terecht op: er 

zal nóg moeten gescoord worden om de punten mee te nemen naar Gavere. 

HT was zo vriendelijk om daaraan mee te werken, en wel op een cruciaal moment. HT was sterk uit 

de kleedkamers gekomen, maar kreeg alweer na amper 10’ een koude douche: de doelman loste een 

hoge voorzet en Dieter De Mulder tikte de vallende bal prompt binnen (0-2, 55’). Thuisoffensief in 

de kiem gesmoord. KFC dicteerde nu het tempo en versnelde geregeld met kansen tot gevolg. Een 

niet fitte Casieris werd vervangen door Veeckman en even later viel de tweede motor van KFC uit na 

een hard duel: Louis Creemers verving Karim Mouissat. De eerste motor was Bouchalaa, zoals altijd 

fel belaagd, maar toch weer de draaischijf. Op een van KFC’s tempoversnellingen stoomde Jasper 

Van Schoorisse door op rechts, zijn voorzet werd door Dieter De Mulder onzelfzuchtig verlengd tot 

bij Louis Creemers die een van zijn makkelijkste intikte (0-3, 75’). Boeken dicht zou je zeggen, 

maar in tegenstelling tegen wat je zou verwachten, gingen de HT-kopjes niet hangen. De thuisploeg 

bleef met dezelfde gretigheid en grinta doorspelen en werd beloond daarvoor. Op persoonlijke po-

ging trof Vekemans raak via een schuiver vlak naast de paal (1-3, 85’). Even flakkerde de vlam weer 

op bij HT, maar Louis Verleye rukte gevat op langs rechts en wachtte oordeelkundig om op het ge-

paste moment voor te zetten, waar Dieter De Mulder netjes zijn achtste van het seizoen in het 

mandje legde. (88’, 1-4) 

Verdiende zege, maar het lijkt erop dat KFC tot nu toe vooral ploegen uit de rechterkolom bekampte. 

Een ware test komt eraan volgende week thuis tegen JV De Pinte dat de leiders van Jong Zulte de 

eerste nederlaag toediende dit weekend. Curieus wat dit treffen zal openbaren als waardemeter. In-

tussen een pluim aan elke speler voor het mooie combinatievoetbal! 





Plaats hier uw  

Sponsoring: 

Sponsoring 

@kfcgavereasper.be 



ACTIVITEITENKALENDER
 SNOEPVERKOOP t.v.v. de jeugd: september 

 OKTOBERFEST  - kantine Asper: vrijdag 28 okt 2022 

 MOSSELFESTIJN - tent Asper : 1, 11, 12 en 13 nov 

2022 

 SINTERKLAASFEEST jeugd: Zaterdag 3 december 2022 

 IJSTAARTENVERKOOP : 17 december 2022 

 NIEUWJAARSRECEPTIE: 6 januari 2023 

 WIJNBEURS—Racing Gavere: 18 maart 2023 

 KIP– en RIBFESTIJN - Asper: 29 en 30 april 2023 




