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Met gemngde gevoelens … of hoe een dubbeltje rollen kan 

Zoals wij het gewoon zijn, zagen wij KGFC Gavere-Asper van in het begin met de beuk erin met maar één doel: 
winst ! 

In den beginfase straalt Jasper van Schoorisse zijn intenties ten toon, hij beukt er op los en de thuisdoelman 
kon het weten: menig schot bereikte hem of ging net naast. De foerier van dienst was Karim Mouissat die 
draaide en tolde met de tegenstander.  Ook Louis Creemers deed meteen zijn duit in het zakje en besloot voor-
langs op zijn strak schot op links. De thuisploeg toonde ook meteen dat zij wat wilde meegraaien, Van Huffel 
en De Wilde hielden bezoekend doelman Kim Van Den Berghe scherp. 

Inmiddels had ook Dieter De Mulder de talrijke bezoekende toeschouwers hun handen op mekaar gekregen 
met verschillende pogingen die tot een voorsprong leidden: 0-1 na 10 minuten, verdere pogingen bereikten 
verder niet het beoogde doel. De gedrevenheid van de bezoekers kende verder geen grenzen, Flyer Ken Casie-
ris ondernam op zeer korte tijd drie doelpogingen door voorbereidend werk van zijn medemaats. KFC Gavere-
Asper kon zijn meerderheid niet benutten. Rond de 32e minuut zagen wij twee gele kaarten opduiken, één voor 
de plaatselijke Van Huffel na fout op Louis Creemers en ook voor Dieter De Mulder. Jari Godefroidt nam ook 
zijn verantwoordelijkheid, hij leidde de verdediging en een vrijschop van hem na een rush belandde op doel-
man Madaleno. Ondertussen had ausputzer Gauthier De Weirdt de bezoekende meubelen gered op een spora-
dische thuisaanval. De KFC hoekschoppen volgende mekaar op zonder resultaat! 

Even voor de rust nog even opwinding nadat Jasper hoog over schoot na een voortreffelijke combinatie met 
Mouissat en De Mulder. 

Rust 0-1.              

De tweede helft startte met ongewijzigde elftallen. De plaatselijke Janssens kreeg geel en KFC beukte verder 
op de plaatselijke stellingen. Tenstar kwam terug uit zijn egelstelling en versierde twee hoekschoppen naar 
mekaar en doelman Van Den Berghe kon zijn kunnen tonen. 

Op de 60e minuut wordt Hannes Haesebyt vervangen door Bouch en dat was blijkbaar een ommekeer in de ge-
beurtenissen. De noodzakelijke verschuivingen in de opstelling gebeurden…  

Op de 63e minuut werd een rood karton voor de neus van Stijn Moerman getoverd na een tackle. Niels De Beck 
scoorde 1 - 1 uit de daaropvolgende vrije stap los in de winkelhaak. Even daarna ontsnapt doelman Kim Van 
Den Berghe aan rood voor handsbal buiten zijn strafschopgebied. Kort daarna trok de pas ingekomen Bou-
chaala aan de noodrem en de tweede rode kaart voor den KFC speler was een feit (71e minuut). Ramon Jossa 
kwam Ken Casieris vervangen en met de moed der wanhoop trachtte KFC er met negen man het beste van te 
maken. Ramon zijn gedrevenheid leidde bijna tot een bezoekende voorsprong maar doelman Madaleno was 
attent, zo ook bij pogingen van Louis Cremers, net naast, en pogingen van De Mulder en Van Schoorisse. 

De thuisploeg deed ook alles om zijn fysieke meerderheid in winst te vertalen en KFC doelman Kim Van Den 
Berghe moet zich nog eens reppen. 

Einduitslag 1-1 na een stevige wedstrijd waar KFC Gavere-Asper naar het einde toe met negen spelers toch 
nog een punt uit de bres sleepte. Voor een schoonheidsprijs kwam deze wedstrijd zeker niet aanmerking. Ook 



Plaats hier uw  

Sponsoring: 

Sponsoring 

@kfcgavereasper.be 



CHRISTINE steunt KFC 

Topper werd flopper - Will Tura wist het al langer: “Dat zijn van die dingen die af en toe wel 
eens gebeueueuren...” 

In een snertpartij, twee ploegen op de tweede plaats onwaardig, won de gretiger thuisploeg 
verdiend met 3-0. In de hele match noteerden we wel geteld 4 ballen tussen de palen: Nazareth 
3, de goals dus, en KFC Gavere-Asper 1 kopbal van Bouchalaa. Na een kwartier vrije trap voor 
Nazareth: doelman Van Den Berghe riep nog, maar had de bal net niet en De Clercq kreeg het 
leer pardoes tegen het hoofd en het rolde binnen, de bal, niet het hoofd (1-0, 15’). Een kleine 
10 minuten later werd na hoekschop de bal zwak ontzet uit de Gaverse defensie en dwarrelde 
voor de voet van Lauwers die in één tijd de bal terug in het pak dacht te brengen, maar hij 
schepte en lobde aldus verdediging en keeper (2-0, 23’). Daarna zakte Nazareth begrijpelijk 
in, maar de poging tot offensief van de bezoekers was chaotisch en zonder grinta. Op tegen-
aanval in minuut 89’ kon Boone een slecht afgeweerde bal tegen de touwen knallen (3-0, 
89’). 

Na de match was de stemming bij KFC onder het vriespunt net zoals de temperatuur buiten. 
Maar zoals Will Tura in een filosofische bui al wist: een topper die je op verplaatsing speelt kun 
je verliezen. Dat is niet abnormaal. De manier waarop stemt echter tot nadenken. Er was geen 
verzorgd spel, bijna elke pass was onnauwkeurig, onvoldoende inzet, angsthazen, geen spel-
plezier. Er zijn geen individuele ‘schuldigen’: het was een collectieve offday (offnight). Niet zo 
erg in het leven, er zijn inderdaad veel belangrijkere dingen, maar een mooie vereniging die 
reeds 83 jaar lang mensen rond het voetbal verbindt, zo laten balen, mag ook niet gebeuren. 

Elke speler, zowel jong als oud, moet nu de maturiteit die hij in zich heeft naar boven halen om 
SAMEN te spelen als 1 blok in de volgende wedstrijd, elkaar te helpen en aan te vuren. Een 
week bezinning en zelfverzorging moet leiden tot het relaxte, goed voetballende team dat KFC 
dit jaar al was.(Sermoen 1) 




