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CHRISTINE steunt KFC 

No Sweat, no glory: aan de schoonste zeges hangt zweet 

KFC heeft misschien niet alles, maar zeer veel uit de kast moeten halen om Jong Zulte met een doelpunt 6 
minuten voor tijd de nederlaag toe te dienen. Nipt verdiend, maar zij zullen, vanuit hun standpunt terecht, 
minstens een punt claimen. Soit, er is gewerkt, wat zeg ik, gezwoegd om de drie punten in Gavere te houden. 
De roterende formatie haalde het, mede dankzij de invallers: tous ensemble, zo moet de (voorlopig) nog bre-
de kern van KFC het doen. Iedereen is nodig en verdient zijn plaats. Samen druk zetten, samen verdedigen, 
samen winnen! 

KFC startte goed, maar J. Zulte was het gevaarlijkst: Dentijn knalde van dicht keihard op het hoofd van doel-
man Van Den Berghe en een bedrijvige Nathan Bossuyt onderstreepte de kwaliteit van de bezoekers met een 
stevige knal die Van Den Berghe onschadelijk maakte. KFC antwoordde gevat: Haesebeyt schoot een kans op 
een in extremis terugkerende Zultenaar en Jasper Van Schoorisse trof de paal vanop links. Met een kans 
voor Vanden Heede en nog pogingen bood Zulte flink weerwerk. Het viel even stil, maar in de 37ste minuut 
was er een prachtige één-twee tussen Haesebeyt en Van Schoorisse, die uit de draai net iets te zacht besloot 
zodat Vuylsteke kon klemmen. Een rush van Casieris sneed door de Zultse defensie, maar strandde jammer-
lijk. Zulte riposteerde met een kopstoot die de lat streelde en vlak voor rusten leek het voor KFC dan toch te 
lukken. Cremers zette mooi voor vanop links en De Mulder kopte met veel gevoel, maar nipt over (42’). Dieter 
vertelde achteraf verrast te zijn omdat een tegenspeler hem het zicht belemmerde. 0-0 en spannend. 

KFC had goede intenties: Van Schoorisse’s voorzet bereikte Haesebeyt, maar nipt naast. Even later: terug-
koppen, De Mulder legt knap af, Casieris poeierde recht op Vuylsteke. Zulte liet niet begaan: Bossuyts om-
haal landde op de Gaverse lat. Nog voor het uur tijd voor wissels: Jossa voor de heroptredende Mouissat 
(59’), Godefroidt voor Haesebeyt (68’). Uit het niets ging een ontzette lobbal bijna over Van Den Berghe. 
Moerman verving De Ridder. De Weirdt zou nu nog meer ‘opkuisen’. Cremers bereikte Van Schoorisse die de 
hem overlappende Moerman doorstak in de hoek en diens harde en strakke voorzet werd door Dieter De 
Mulder, voor zijn man komend, hoog in het dak van het doel gedevieerd. (1-0, 84’). Een vurige ontlading, 
voor KFC, voor Moerman én voor De Mulder die al een tijdje droog stond. Ken Casieris, in vorm, schotelde 
Van Schoorisse nog een topkans voor, maar Jasper besloot rakelings over het doel. 

Zoals gezegd, geen makkie, het vergde bloed, zweet en tranen. Jong Zulte staat onder zijn waarde. Zien of 

Bouch en co (Bouch bluste tussendoor diplomatisch een paar brandjes op het veld) de lijn kunnen doortrek-

ken op het hellend vlak van Huise. 



Plaats hier uw  

Sponsoring: 

Sponsoring 

@kfcgavereasper.be 



30 Oktober 

Zware omstandigheden niet in voordeel van betere ploeg 

Hevige wind, regen, hobbelig veld: hoe KFC ook trachtte te combineren, altijd liep het finaal èrgens mis. Wie 
scoorde zou winnen, maar zelfs dat klopte vandaag niet. Toen KFC 4’ voor tijd markeerde, dacht iedereen dat, 
zoals vorige week, de buit binnen was. Maar op een hoekschop, die er niet had mogen komen, is altijd alles 
mogelijk en in de voorlaatste reguliere minuut kregen de bezoekers het deksel op de neus. Het behoort tot 
het pakket voetbal. 

De eerste helft speelde KFC bergop en eerder tegen de wind, maar had voldoende kansen om dan al afstand 
te nemen: een schot van Jasper Van Schoorisse kaatste vanop de keepersborst terug het veld in, maar niet 
afgemaakt (10’). Ken Casieris trapte vanop links enigszins à la KDB een voorzet achter de verdediging, maar 
er was niemand om af te werken. De beste kans van de eerste helft kwam voor Dieter De Mulder: op aange-
ven van Casieris, schoot hij ogenschijnlijk binnen, maar het was optisch bedrog. Het bleef 0-0, en Huise kon 
dat nog wettigen, want het trapte toch driemaal vrij gevaarlijk op doel, afzwaaiende ballen, niet binnen het 
kader, maar wel met potentieel. 

Na de rust speelden de bezoekers waarlijk dominant. Casieris, Bouchalaa en Mouissat heersten in het mid-
denveld en de KFC-defensie las het spel goed en ondersteunde sterk, vooral centraal met Jossa en De Weirdt, 
maar ook de twee backs, Moerman en Lefevere, rukten gevat mee op. Bouchalaa trof de paal (48’) en Casie-
ris glipte er een paar keer door, maar de Huise-keeper was bij de zaak. Haesebeyt verving Van Schoorisse. 
Een paar (soms te) scherpe voorzetten van Haesebeyt werden niet omgezet en een schot van hem ging maar 
nipt voorlangs. Ook een strakke Moerman-zet vond geen eindpunt. Het volgehouden goede voetbal werd dan 
toch beloond toen Ken Casieris centraal Bouchalaa doorstak die beheerst afwerkte (0-1, 86’). Drie verdien-
de punten, dacht iedereen, maar een minder kordaat ingrijpen kostte een hoekschop. Die week nog af op een 
Gavers been en viel zo voor het hoofd van de prompt inkoppende kapitein Alex Hoste en 1-1 (89’). De bles-
suretijd leverde niets meer op. Gevleid punt voor Huise, maar het behoort tot de ‘aantrekkelijkheid’ van het 
voetbalspel dat dit kan. In de gegeven omstandigheden was het echt niet makkelijk om goed te voetballen: 
weg-is-weg rendeerde soms beter dan het passenspel. Ze zitten er tussen en je moet er door: die voorhistori-
sche matchen in een pittoresk stadion op een modderig en hellend vlak in de Vlaamse Ardennen. If you can 
make it there, you can make it anywhere, zong Frank Sinatra al in een tent naast het veld in 1958.  . Volgen-
de week, de match van de waarheid tegen titelkandidaat Nazareth-Eke. 

 
 

77 zondagse verzopen zotten op een voetbalveld 

Wat bezielt die mensen? Het is echt niet meer van deze tijd ... 
77 zotten zwommen zondag zevenentachtig en zeven minuten 

op een verzopen veld in regen en wind achter een bal 
22 ervan draafden en 55 probeerden te kijken 

vanop een kluit modder van tien vierkante meter, 
staand en stampvoetend teken lutsend, vanonder asbesten golfplaten, 

coronarijk opeengepakt, halsreikend zoekend naar een glimp van een bal 
die nauwelijks grijpbaar hobbelde en flipperde en waaide 

en speelde met de voeten van de spelers meer dan omgekeerd 
in een stadion van kampioenen van lang vervlogen tijden, mijn gedacht 

vijfenvijftig hondstrouwe voetbalfans 
kliedernat kleurrijk erfgoed getooid in hun sjaals van rood en blauw 
wat bezielt die mensen van het uitstervend ras van clubliefhebbers? 




