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Met BRIO geslaagd in test tegen waardige tegenstander  

4-1 klinkt als een comfortabele zege, maar lang was de stand 2-1 en alles mogelijk. Uiteindelijk besliste het 

opportunisme en de efficiëntie van de tandem Van Schoorisse-De Mulder een best pittige wedstrijd. Collec-

tief zat het ook goed bij de thuisjongens met verschillende briljanten die elk op tijd en stond oplichtten. 

KFC kwam fel uit de startblokken, met een eerste kans voor Hannes Haesebeyt, en met vervolgens een actie 

waarbij Jasper Van Schoorisse zijn eerste assist aflevert en Dieter De Mulder binnenkopt (1-0, 8’). Op 

hoekschop verdubbelde dezelfde De Mulder met een vluchtschot na een hoekschop (2-0, 16’). 

JV De Pinte legde zich niet zo maar neer bij de blitzstart van KFC en aan het half uur hingen de bordjes ge-

lijk. Otto Rabaey profiteerde van een dubbel balverlies in de thuisdefensie om strak in te knallen (2-1, 

30’). Voor de rust was er voor elke ploeg nog een kans: schot van Van Schoorisse van de lijn gehaald en een 

volley van Tom Meulemans. 

De tweede helft: Stijn Moerman toonde al direct de juiste richting met een rush naar doel vanaf zijn back-

plaats, maar zijn afwerking was niet meer krachtig genoeg. Van Schoorisse knalde nog op de doelman van 

rechts. De Pinte schiep enig gevaar via een vrije trap door Kim Van Den Berghe feilloos onschadelijk ge-

maakt. Ook Liam Flachet besloot een volley op Kim. Tijd voor het Gavers middenveld om via Bouchalaa 

en Casieris de bakens te verzetten. Gavere-Asper nam nu over. De voor Veeckman ingevallen Godefroidt 

onderschepte in een stevig duel cruciaal de bal en de gelanceerde Van Schoorisse bood De Mulder de 

bal op een zilveren plateautje: 3-1 (78’). Dat brak zowat de veer bij De Pinte en ‘doelpuntengarçon’ van 

dienst, Jappie van Schoorisse serveerde de vierde goal aan de  gevat voor de man komende De Mulder 

die via de doelman toch scoorde (4-1, 86’). Een four-trick! Doelman Van Den Berghe pareerde nog een 

vrije trap en dat was het. Heel mooie zege tegen een zeer degelijke tegenstander. Het mag een maatstaf 

zijn om met vertrouwen (maar niet te veel) de komende matchen tegemoet te zien.  



CHRISTINE steunt KFC 











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 




