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12 november 

In topmatch krijgt het beste paard - KFC hinnikt - de haver 

Deze cocktail: de geur van een mosselfestijn in tent en kantine, een late gouden zonnige herfstnamiddag 

en twee burenclubs en titelkandidaten tegen elkaar in een derby. Wat moet een voetbalmens meer heb-

ben? Voetbal tegen een hoog tempo, wisselend scoreverloop en een verdiende winnaar, elk een helft, dat 

is waar, maar de tweede nadrukkelijker voor de knap combinerende thuisploeg. 

De Nazareners grepen De Gaverasperlingen meteen bij de keel in het openingskwartier. Na amper vijf 

minuten aarzelde Thibeau Schobben (N) niet en knalde de bal na een te zacht afgeweerde hoekschop 

krachtig tegen de touwen (0-1, 5’). Luttele minuten later had allesopruimer Gauthier De Weirdt (G-A) een 

vast contract bij Ivago op zak toen hij een bal van de lijn opkuiste. Nazareth drukte door, sloeg vaak het 

middenveld over met de lange bal, maar heerste toch ook in die zone. Sam Thielemans knalde hard op 

doel, maar Van Den Berghe stond pal (30’). Tussendoor moest doelman Pynaert (N) redding brengen op 

een volley en werd De Mulders deviatie op een lage voorzet van Van Schoorisse maar nipt afgestopt. 

Langzamerkand herstelde KFC het evenwicht in het laatste kwart. Na een vrije trap mocht Casieris nog 

eens mooi voorbrengen en de boogkopbal van Louis Cremers ging er bijna in, maar de final touch van 

Dieter De Mulder was nodig om de reddende hand van de doelman te overrulen. (1-1, 39’). Met de 1-1 

aan de rust was KFC goed beloond. 

De tweede helft opende met een reuzekans voor Nazareth, maar de afwerking ging naast. 1-2 ware een 

ander verhaal geweest. Aan 55’ begon KFC aan een recital: De Mulder kopte een hoekschop rakelings 

naast. Van Schoorisse ontbond zijn duivels: De Mulders haar was net niet lang genoeg om het leer bin-

nen te strelen (60’). De derde heel knappe voorzet van Van Schoorisse was wel raak: Hannes Haesebeyt 

kopte onhoudbaar in (68’, 2-1). KFC stond nu vol onder stoom, Bouch en Karim, gesteund door een on-

vermurwbare defensie, recupereerden alles vrij hoog en hielden de druk aan. Louis Cremers bracht hoog 

voor en de schitterende volley van Ken Casieris scheerde de buitenkant van de paal. Een goal waard. 

Even in Slow Motion bij minuut 73: een diagonale wereldpas van Stijn Moerman bereikte Hannes Haese-

beyt, wiens raids de hele match lang te snel waren voor de back. Zijn laterale voorzet werd gemist door 

De Mulder, maar de doorgestoomde Haesebeyt kon alsnog binnenprikken (3-1, 73’). KFC rustte vervol-

gens niet op de lauweren. Casieris bereikte Van Schoorisse, Pynaert veegde bal van onder de lat. Haese-

beyt (geblesseerd) werd vervangen door Jossa, Karim door Lefevere en Casieris door Veeckman. KFC 

kreeg nog meer kansen: een solo met gekruist schot van Van Schoorisse werd gehouden (88’) en de op-

gerukte Lefevere mocht alleen op Pynaert af, maar hij besloot te snel in de handen van de doelman. In 

blessuretijd kreeg Nazareth nog een penalty. Doelman Kim Van Den Berghe gaf géén krimp: hij pakte 

zowel de elfmeter als de rebound. En gij nu! Briljante tweede helft van de Racing-Sparta-combinatie, de 

KFC. 
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KFC - VC Nazareth - Eke 



18 november 2022 

Afknapper aan de Leie—KFC de boot in tegen jeugdig en enthousiast L... 

Beide ploegen maakten meteen hun intenties duidelijk, proberen om een leuke wedstrijd op de kunstmat 
te spreiden. De aftrap werd gegeven door twee mannen met connecties in beide ploegen, Luc Braeck-
man, ex Racing Gavere /KFC Gavere-Asper icoon en kantinehouder in Latem, en André Van Baeveg-
hem, notoir die-hard van de bezoekers en enige affiniteit met FC Latem dankzij kleindochter Louise. 

De thuisploeg startte vinnig, Beau De Coster dwong een vrijschop af, gaf die zelf zonder succes.  Onmid-
dellijk daarna wist bezoekers Louis Verleye schade te voorkomen door een aalvlugge Dag Cannie af te 
stoppen. Ken Casieris trok vervolgens solo ten aanval doch stuitte op doelman Wuyts. De daaropvolgen-
de KFC aanvallen werden keurig opgevangen door Brecht Baert die zijn ploeg dirigeerde. 

De thuisploeg nam dan het initiatief en in een mum van tijd werden de bezoekers met de neus op de fei-
ten gedrukt, op de 15e minuut scoorde Jordi Peers na een solo de 1-0, en vijf minuten later verdub-
belde een gedreven Dag Cannie op links met een fenome-nale en magistrale volley de voorsprong 
(2-0, 20’). KFC bleef niet bij de pakken zitten en met een paar fraaie reddingen hield doelman Wuyts zijn 
doel intact. Louis Creemers zag zijn schot gestuit en inmiddels werd een buitenspeldoelpunt van Dieter 
De Mulder afgekeurd. De bezoekende aanvalsmotor begon aan te slaan, doch op het ogenblik dat de 
aansluitingstreffer er zat aan te komen vergrootte op de 39e minuut de thuisploeg zijn voorsprong, Victor 
Scheirlynck schoot voorlangs binnen (3-0). Een onmiddellijk daaropvolgende KFC aanval werd 
keurig afgerond door Ken Casieris  (39e minuut 3-1) en onmiddellijk daarna hield doelman Wuyts zijn 
ploeg recht. De bezoekers konden ietwat geruster naar de kleedkamer. Rust 3-1. 

De tweede helft startte met een Latems schot op doelman Van Den Berghe, vervolgens waagden Louis 
Verleye, Hannes Haesebyt en Ken Casieris, geruggesteund door Karim Mouissat en Abdallah Bouchaala, 
hun kans. 

Op de 66e minuut kon Dieter De Mulder de stand milderen (3-2) en even later kon Latem ademhalen na 
twee bezoekende pogingen, Jasper Van Schoorisse besloot van dichtbij hoog over en de ingekomen Jari 
Godefroidt kon evenmin de doelman niet verslaan. 

De bezoekers namen de touwtjes in handen, de thuisploeg geraakte nog moeilijk over de middenlijn doch 
hield het hoofd koel. De thuisploeg trok een egelstelling op en Dag Cannie probeerde een ver schot van 
op de eigen helft, hij zag doelman Van Den Berghe ietwat ver uit zijn doel staan doch het vizier stond niet 
op scherp! Op het ogenblik dat de bezoekende verdedigers Stijn Moerman en Gauthier De Weirdt als het 
ware “werkloos” toekeken geraakte één van de schaarse Latem aanvallen tot binnen de zestien, 
en Brecht Baert scoorde met een fraaie kopstoot de 4-2. Latem trachtte verder de voorsprong uit te 
spitten doch een voortreffelijke Kim Van Den Berghe voorkwam onheil na een solo van Matteo De Grau-
we. Beide ploegen deden de nodige wissels. Tegen het einde van de wedstrijd was er enig animo, Jasper 
Van Schoorisse milderde op de 83e minuut de 4-3 met een overhoeks schot vanop links. De plaatselijke 
Jordi Peers kreeg vervolgens een rode kaart na twee gele kaarten. De slotminuut werd vervolgens nog 
heel spannend, de 4-4 hing in de lucht doch de pogingen van Louis Creemers en Dieter De Mulder ver-
dwenen  in de opkomende mist! 

Einduitslag 4-3, goeie match, veel doelpunten… de objectiviteit gebiedt ons te zeggen dat KFC op basis 
van het spelbeeld meer verdiende, maar de wetten van het voetbal zijn vaak ondoorgrondelijk. Een af-
knapper voor KFC, een opsteker voor het jeugdige en ennthousiate Latem B ! 
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ACTIVITEITENKALENDER

 SINTERKLAASFEEST jeugd: Zaterdag 3 de-

cember 2022 

 IJSTAARTENVERKOOP : 17 december 2022 

 NIEUWJAARSRECEPTIE: 6 januari 2023 

 WIJNBEURS - Racing Gavere: 18 maart 

2023 

 KIP- en RIBFESTIJN - Asper: 29 en 30 april 

2023 
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