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4 september 

Een punt uit de brand door een nipte remontada na 0-2  

KFC begon vrij gretig aan de openingspartij met een knal van Casieris voorlangs (9’) en een 

voorzet van Stijn Moerman waarbij er niemand aan de receptie stond om af te ronden. 

Een opkomende tegenwind speelde de thuisploeg parten. Een voorzet waaierde zo bijna in 

eigen doel, maar trof lat en paal (15’), een waarschuwing! Een voorzet van links werd door 

nieuweling Dieter De Mulder overgenomen in een tijd tegen de paal en in de rebound prik-

te Louis Cremers de bal tegen het net, maar de lijnrechter zag buitenspel. Onbegrijpelijk, 

Dieter kreeg een laterale pas op gelijke hoogte van de passeur en Louis kwam van achter 

de man. Even later werd een tweede goal van De Mulder opnieuw wegens buitenspel afge-

keurd. Na de drankpauze verwaterde het spel en liet KFC zich in slaap wiegen, een matige 

Tenstar-voorzet werd verkeerd beoordeeld door de lokale defensie en eigenlijk in eigen 

doel gewerkt, al kan het zijn dat nr. 10 van de bezoekers, Niels De Beck, de bal nog beroer-

de. Hoe dan ook, 0-1 vlak voor rust (43’), een slechte tegengoal-gewoonte van vorig sei-

zoen. 

In het begin van de 2de helft nog tegenslag voor KFC: Lorenzo Lefevere blesseerde zich. Ka-

rim Mouissat, op de bank gestart, kwam in. Ook Jasper Van Schoorisse mocht zijn bankzitje 

verlaten en kwam Jari Godefroidt vervangen (60’). Even voordien had Jari nog overgekopt 

met een fraaie kopstoot. Dan komt de koude douche: balverlies op het middenveld, tegen-

stoot Tenstar en Jasper Schuermans kan vrij en ongehinderd de 0-2 binnenschieten (0-2, 

63’). Trainer Baeyens grijpt in: Hannes Haesebeyt vervangt Louis Cremers (68’). Ze brengen 

sneheid in de acties op links en rechts. De voorzetten van HH brengen gevaar en de bijde-

hante Dieter De Mulder kan een van de voorzetten binnentikken (1-2, 75’) en met een 

kwartier te gaan blijkt alles weer mogelijk. Maar Tenstar prikt bijna direct terug met een 

bal op de paal door Van Huffel en een corner door Vermander maar net overgekopt.  



CHRISTINE steunt KFC 

Twee Bouchalaa momentjes luiden de laatste KFC-stormloop in: hij aait eerst met het 

hoofd een vrije trap van Moerman nipt naast en knalt vervolgens een spectaculaire volley 

voorlangs. Casieris treft het zijnet met een knap schot. De verdiende gelijkmaker valt dan 

toch in 87’: Karim Mouissat lanceert op rechts Haesebeyt wiens voorzet door Jappie Van 

Schoorisse wordt binnengeschoten (2-2). Zelfde Jasper weet even daarna knap voor te 

zetten, De Mulder devieert op de doelman. De scheids fluit af, volgens onze gouden horlo-

ge zonder rekening te houden met de drankpauze. Geef KFC nog drie minuten en ze win-

nen, maar dat kan ook wishful thinking zijn. Niet briljant, deze match, maar ook niet 

slecht. Besluit: er is progressiemarge. 







11 september 

Alle respect voor een fair en sportief Olsene, maar het was een oefenpot 

Als we besluiten met een boutade, “we hebben meer goals niet gemaakt dan we er maak-

ten”, dan geeft dat te denken over het meest positieve van deze match: er werden hopen 

reuzenkansen gecreëerd, maar de afwerking mocht toch iets scherper. Maar niet geklaagd 

natuurlijk, op naar bevestiging. 

KFC luidde meteen de aanvalstrom en een dik kwartier duurde het tot Jasper Van Schooris-

se vanop links op kophoogte voorbracht. Dieter De Mulder dankte met een knappe hoofd-

knik (0-1, 20’). KFC nam meteen wat gas terug. Moerman besloot een volley over en De 

Mulder strandde op de doelman. Aan het halfuur onderschepte Ken Casieris een minder 

goed uitverdedigen en slalomde op zijn gekende manier door de verdediging (0-2, 

30’). Voor Olsene noteren we een leuke dribbel en poging van hun kapitein. KFC drukte nu 

door. Casieris wou een voorzet vanop links binnenduwen maar werd zelf omverge-

duwd. De Mulder zette de strafschop feilloos om (33’, 0-3). Vlak voor rusten werd een kers 

op de taart van de eerste helft gezet: Casieris, De Mulder en Haesebeyt  tikitakten op links 

en laatstgenoemde bood Ken Casieris een tweede niet te missen treffer aan (0-4, 44’). 

Verdediger Van Den Berghe werd vervangen door Louis Creemers. Resem mooie voetbal-

momenten mét kansen: Dribbel Bouchalaa en panklaar voor De Mulder: op de doelman; 

Van Schoorisse alleen mikt nipt over de winkelhaak; schitterende aanval begonnen bij 

Haesebeyt over 3 stations terug bij hem, maar over; Casieris lateraal tot bij Moerman op 

de doelman; het notitieblaadje werd te klein. Jari Godefroidt verving Karim Mouissat (59’). 

De gretige invaller scoorde dan overhoeks de 0-5 , 75’. Emiel Veekman kwam op verdien-

stelijke manier Ken Casieris vervangen. 

Hoewel KFC geregeld het tempo liet zakken voetbalde het minstens nóg een vijftal dotten 

van kansen bij elkaar, waarbij iedereen wel eens één miste (zo kunnen ze niemand verwij-

ten). Het was een deugddoende zege, maar wellicht is het geen barometer. Supporters van 

Olsene: 0-5, schrijf maar dat het forfait was, dat we niet gespeeld hebben! 

Volgende week verwachten we een bevestiging van het mooie combinatievoetbal, tegen 

AFC Zwijnaarde. 





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: vrijdag 2 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 


