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23 oktober 

Op de 90ste minuut ging het licht uit 

eeldspraak ? Besparingen op de lichtinstallatie in Melle ? Alles samen in één minuut. Op de 90e minuut kreeg 

KFC Gavere-Asper het deksel op de neus, 3-2 na een spannend duel waarbij de thuisploeg uiteindelijk aan het 

langste eind trok, volgens hun tweede helft verdiend ! 

De bezoekers openden de debatten en Hannes Haesebyt scoorde in de tweede minuut (0-1) met een rake 

kopbal op hoekschop van Ken Casieris. Thuisspeler Kjell Ritière, overgekomen van VC Zwijnaarde, verloor 

ongelukkig de bal die werd onderschept door Jasper Van Schoorisse die er een hoekschop uit haalde met het 

zoëven aangehaald resultaat. Ritière herstelde zich erna en kon verder terugblikken op een goede wedstrijd 

waarin hij bij Cercle achterin autoritair de teugels in handen hield. 

Stijn Moerman mocht vervolgens een vrijschop nemen even buiten de zestien, de bal  ging nipt naast. Ook 

Dieter De Mulder keilde even daarna de bal in het zijnet. 

Op de negende minuut herstelde de thuisploeg het evenwicht, Quinten Quipor scoorde de 1-1 na een rush 

vanop de eigen helft. 

Het werd een genietbare eerste helft waarbij de beide ploegen resoluut hun aanvallende ingesteldheid ten-

toonspreidden, Zo kunnen we doorgaan, Casieris kon niet besluiten na een schot op doel waarbij doelman 

Stevens glansrijk pareerde. Een thuisaanval werd oordeelkundig opgevangen door Ramon Jossa die voor zijn 

ploeg verder onheil voorkwam, mede geruggesteund door Louis Verleye. De bezoekende vleugels Jasper Van 

Schoorisse en Hannes Haesebyt maakten het de thuisverdediging verder moeilijk enop de 33e minuut scoor-

de Hannes zijn tweede doelpunt (1-2) nu op aangeven van Jasper. Ondertussen had Ken Casieris last van het 

herhaaldelijke truitje trek. Bezoekend doelman Van Den  Berghe had inmiddels ook zijn goede vorm van de 

laatste weken bewezen en ging oordeelkundig in de voeten van thuisspeler Mouton na een lange rush waarbij 

de KFC verdediging voor schut stond. Inmiddels noteerden wij ook een fraaie aanval opgezet door Veeckman 

verlengd tot bij De Mulder die besloot op de thuisdoelman. Ei zo na had Hannes Haesebyt zijn hattrick beet, 

zijn schot even vóór rust verdiende beter! 

Rust 1-2             

De tweede helft ving aan met ongewijzigde elftallen. KFC ging voor op zijn elan en Ken Casieris ging in zijn 

gekende flyer stijl op zoek naar verder succes. Bouchalaa trachtte verder het middenveld te dirigeren en Gau-

thier De Weirdt deed ons denken aan de grote “ausputzer” uit de vroegere Duitse competitie! Met lef en stijl 

trachtte hij alle onheil te voorkomen, maar Cercle nam geleidelijk aan meer de teugels in handen. Kim Van 

Den Berghe toonde zijn klasse en hield zijn netten schoon tot aan de 67e minuut waarbij Niels De Waele een 

intikker in doel devieerde (2-2).  



Intussen had een bedrijvige Jasper Van Schoorisse vanop zijn wing zijn kans gewaagd na voorbereidend 

werk van Ken Casieris. Ook thuisspeler Arys kon zijn poging niet verzilveren, de bal ging nipt naast. Een ver-

dienstelijke Emile Veeckman en een meer dan voortreffelijke Hannes Haesebyt werden vervangen respectie-

velijk door Jari Godefroidt en Louis Cremers. Van Schoorisse kreeg geel na een onoordeelkundige ingreep op 

zijn tegenstander. Dieter De Mulder kon een uitstekende pas van Louis Creemers niet verzilveren. 

Op het ogenblik dat eenieder zich begon te verzoenen met een gelijkspel mocht op de laatste minuut de pas 

ingekomen Buysse een inworp nemen die na een scrimmage in de hoek van het KFC doel werd gedevieerd. 

Wij noteren een own-doelpunt van Louis Creemers (3-2). KFC in zak en as! Bij de laatste KFC aanval raakte 

een thuisspeler de bal met de hand in het strafschopgebied. Iedereen zag een strafschop, alleen ref Anafarta 

Abdilcan niet, hij moest  het trouwens doen zonder grensrechter. De waarheid gebiedt ons te stellen dat de 

man het meer dan voortreffelijk deed, de penaltyfase was voor discussie vatbaar. 

Cercle Melle kon zijn zege staven na een tweede helft waarbij het duidelijk de bovenhand had op de voortref-

felijke bezoekers die toch iets meer verdienden. De eerste nederlaag van het seizoen is een feit ! Na de wed-

strijd vatte trainer Davy Baeyens het kort samen, de tweede helft van KFC was niet goed genoeg. 

Einduitslag 3-2 na een leuke wedstrijd en prima sfeer. 

16 oktober 

Trillende topper met sterke winnaar 

Deze topmatch bevatte alles wat een voetballiefhebber van zo’n wedstrijd verwacht: spanning, totale inzet, 

krachtig en snel voetbal op kunstgras bij zacht avondweer, beleving, een verdiende winnaar en een kopposi-

tie, weliswaar te delen met twee anderen.  Stuk voor stuk speelden de KFC’ers een knalmatch: werkelijk ie-

dereen verdient een eervvolle vermelding (onder), waarbij Bouchalaa de kroon op de collectieve prestatie zet-

te. Bevrijd van de remgedachte geblesseerd te spelen, gaf hij zich volledig en kon slechts afgestopt worden 

met een serie fouten die het matchritme braken. 

Bottelare opende gedecideerd de debatten met een kopstoot en aflegger van Florian De Paepe, de stijlrijke ex

-speler van Gavere. ESA voetbalde met knap passenspel, op de helft van KFC, maar open kansen noteerden 

we niet, tot op minuut 14. De scheids floot voor een onschuldige fout een penalty uit het niets. Daartegen 

zei Florian De Paepe niet neen, hij knalde hem mooi in (1-0, 14’), niet onverdiend misschien volgens het 

wedstrijdbeeld op dat moment. KFC zette daarna zijn voet op het veld en kwam in de match: Van Schoorisse 

centerde mooi vanop links, Haesebeyt kopte over; zelfde Van Schoorisse schoot voorlangs en Louis Verleye 

bekroonde een splijtende rush door het midden met heerlijke knal, net naast. Rust na die lofwaardige pogin-

gen, dan toch eerder gevleid voor de gastheren (1-0, 45’). 

Onder impuls van een flukse Bouchalaa zou KFC de tweede helft naar zijn hand zetten en erop en erover 

gaan. De hard werkende De Mulder kon net niet afronden na prima combinatie Van Schoorisse en Casieris. 

De volgende golf, Bouchalaa-Van Schoorisse werd door De Mulder over geknald.  



CHRISTINE steunt KFC 

Casieris mikte een vrijschop nipt over, maar de verdiende gelijkmaker was niet meer af te stoppen: Van 

Schoorisse liep er iedereen af en zijn lage voorzet werd voor de neus van de vrijstaande De Mulder door 

Bottelare-verdediger Rouan in eigen doel geschoven (1-1, 66’). Amper twee minuten later zat ‘roadrunner’ 

Godefroidt, alweer goed ingevallen, tussen een pas van de doelman en verdediger, het capriolerende leer 

werd door de bijdehante en herboren Casieris ingetikt (1-2, 68’). KFC had de leider met een rechtse en een 

linkse uitgeteld. Een beetje radeloos gespeeld door Bouchalaa, was Bottelare vergeten voetballen zoals in de 

eerste 20 minuten en dat kwam ze duur te staan. Bij achterstand gingen de rood-gelen nu niet lange ballen 

naar voor pompen: ze probeerden te blijven voetballen. Quincy Wartel, een midvoor met drie longen, nam de 

ploeg op sleeptouw: hij dribbelde lateraal, maar zijn afsluitend schot ging over de linkerwinkelhaak. KFC wet-

tigde de zege met kansen via vrije trap (Casieris) en Van Schoorisse. De ingevallen KFC’ers draaiden perfect 

mee en droegen mee bij tot deze knappe zege in een wedstrijd om de leidersplaats. Propagandamatch! 

Een dikke proficiat is op zijn plaats voor de onberispelijke doelman Kim Van Den Berghe; pitbull Gauthier De 

Weirdt (De Paepe bevond zich goed weggestoken in zijn achterzak); Stijn Moerman, steeds gevat anticipe-

rend op het inspelen door de tegenstander; Jasper Van Schoorisse, altijd aanspeelbaar, met patent op razen-

de rushes en voorzetten; Ken Casieris, attente, kwieke en gevaarlijke achter-de-spitsen-man; Louis Verleye, 

onwrikbare no-pasaran-man, mee-oprukkend als het kan; Hannes Haesebeyt, sterk opdagend op rechts met 

leuk passenspel en goed kopspel; Ramón Jossa  autoritaire chef defensie inmiddels; Emile Veeckman, met 

ongelooflijk sterk werk in het middenveld aan de zijde van Bouchalaa, de draaischijf; Dieter De Mulder, de 

zeer beweeglijke, nuttige en hard zwoegende spits; Jari Godefroidt (59’ Haesebeyt), die als een losgelaten 

opgehokte duiver bijna het hele veld afdraafde; Louis Cremers, altijd slim tussen de lijnen en goed positie 

kiezend ,72’ De Mulder), en de teruggekeerde zoon Yannick De Ridder (89’ Van Schoorisse) en Michael Ge-

meanu. 



Plaats hier uw  

Sponsoring: 

Sponsoring 

@kfcgavereasper.be 



9 Oktober 

Geen meeval voor KFC en stug Vinkt  sleept punt over de meet 

De heerlijk herfstzon gaf niet direct scherpte aan KFC, vooral in het tweede stuk van de eerste helft, waarin 

Vinkt het betere spel en ook kansen had. De tweede helft verliep eerst best voor Vinkt, maar KFC herstelde 

het evenwicht, domineerde daarna met vele aanvalsgolven, maar kon slechts één van de vele kansen afwer-

ken. 

KFC begon goed: Van Schoorisse trof bijna de winkelhaak, Casieris plaatste voorlangs en De Mulder devieer-

de knap een voorzet van Van Schoorisse tegen de paal (21’). Toen kwam Vinkt op de proppen, met niet on-

aardig voetbal. Baudoncq kreeg een grote kans, maar Van Den Berghe maakte zich superbreed. Ook Mbiako 

zag na mooi breed leggen een open doel, maar kon niet scoren en even later onderschepte Baudoncq een 

terugspeelbal, maar zijn schot schampte af. Vervolgens moest Van Den Berghe in de voeten van Van Heur-

verswijn of het was draaien met een verdiende voorsprong voor de bezoekers. 0-0, rust. 

KFC moest echt uit een ander vat tappen, maar neen. Een rechts breed gelegde bal werd schuin in doel ge-

knald door Baudoncq (0-1, 52’). 

Het licht sprong op rood voor KFC, dat nu wel een tand bij stak. Hannes Haesebeyt pakte zijn tegenstander 

op snelheid en zijn lage voorzet werd verdiend door de goed ingevallen Jari Godefroidt ingeschoven (1-1, 

65’). Even later zag iedereen een doorbraak van dezelfde Jari binnen, maar het bleek zijnet. Van Schoorisse 

was alweer gelast met de aanvoer van voorzetten. Hij leverde ze af, maar Dieter De Mulder kende geen geluk 

bij de afwerking. Zoals hij ze vorige week binnen poeierde, werd hij nu afgestopt. Schietposities genoeg an-

ders, ook voor de goed in het middenveld opererende Veeckman en ook voor Van Schoorisse, maar het leer 

rolde niet voor KFC. Naarmate de match vorderde gebruikte Vinkt alle middelen om KFC af te stoppen, maar 

dubbel geel, voor bv. grove fouten op Stijn Moerman werd door de scheids niet gegeven. De zege ware toch 

verdiend geweest voor KFC, want eerst lepelde Louis Cremers een vrije trap op de lat en vervolgens zag De 

Mulder een mooie poging gestuit door een wondersave van doelman Segaert. 

Wint KFC, dan pakt het de leidersplaats, nu reist het volgende zondag (OM 17 UUR !!!) als challenger naar lei-

der Bottelare en oude bekende (topscorer) Florian De Paepe. Hopelijk kunnen enkele intussen geblesseerden 

opnieuw volledig fit aan de aftrap verschijnen. 





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 




