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Het hoekje van het bestuur.

ELKE WEDSTRIJD IS EEN TOPPER !
Met de thuiswedstrijd en de zege tegen Zulte en de winst op Drongen heeft
KVK Ninove zich iets steviger op de eerste plaats gerangschikt. Wij hebben
steeds volgehouden dat onze club het potentieel aan spelerskwaliteit in huis
heeft, om mee te dingen voor promotie. Dat was en is ook de bedoeling
van het bestuur en de medewerkers. De onterecht degradatie naar het
provinciale voetbal moest op de kortst mogelijke termijn ongedaan
gemaakt worden .
De cijfers in de klassering liegen er niet om : op 22 gespeelde wedstrijden
hebben wij slechts 2 wedstrijden verloren; 12 overwinningen geboekt
met ook 8 gelijke spelen. Die gelijke spelen hebben ons voorheen parten
gespeeld, omdat die wedstrijden eerder en meestal winst verdienden en
ongelukkig tot stand kwamen. Met de 0 – 2 winst op Drongen schijnt het
geluk in ons voordeel te komen, want het was een moeilijke wedstrijd, waar
op een bepaald ogenblik een 1 – 1 gelijke stand nader bij was dan de 0 – 2.
Met 54 doelpunten gescoord heeft KVK Ninove de beste aanval en met 22
doelpunten tegen, hebben wij de beste verdediging. Kortom, KVK Ninove
staat waar wij moeten staan. Er zijn nog 8 wedstrijden te gaan, die telkens
top-wedstrijden zijn : thuis tegen Elene-Grotenberge, Voorde-Appelterre,
Lochristi en Bambrugge. Op verplaatsing Dendermonde, Waasmunster,
Zele en Aalter.
Er is dus nog veel mogelijk, want ook Zele en Aalter zijn outsiders voor het
titeldebat. Evenwel moeten onze tegenstrevers het ook nog tegen elkaar
opnemen. Onze hoop is dus gewettigd dat KVK Ninove de koppositie kan
behouden. Wij roepen ons supporters op onze ploeg volop te steunen. Wij
hebben onze zogenaamde “ 12de man “ nodig om te slagen. Dat willen wij,
vast en zeker !
Jacques Timmermans, Voorzitter.
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Wij ontvangen vandaag:

K.V.K. Ninove verwelkomt

Hun clubkleuren zijn: Blauw - wit

trainers, spelers en

E. Elene – Grotenberge
Hun stadion: Gentsesteenweg 119
Grotenberge 9620
De trainer is: Sandy Casieris
Zijn hulptrainer(s) is(zijn): Tijl Vanden Weghe
Voorzitter: Koen Mons
Secretaris: Bartel Everaert

van harte het bestuur,
supporters van

E. Elene – Grotenberge
op De KLOPPERS.

Wij hopen samen met hen op een sportief
verloop van de wedstrijd en wensen hen
tevens een behouden thuiskomst.

De kern bestaat uit: Callebaut Junior, Cnockaert
Brecht, De Clercq Manu, De Coene Bernd, De
Pauwel Emiel, De roeck Andreas, Deleenheer
Vincent, Godijn Jonas, Hellebaut Brecht,
Janssens Klaas, Knipping Kjell, Moreels Wouter,
Petrus Gilles, Roels Timo, Slagmulder Mike,
Tjampens Koen, Ternest Daniel, Van Den Heede
Evert, Van Der Haegen Thomas, Yoka Arnaud,
Vanslembrouck Kristof

De wedstrijd wordt
vandaag geleid door:
Scheidsrechter: De heer: Van Laere Jari
1°Grensrechter: De heer: Clevis Tim
2°Grensrechter: De heer: De Lannoy Thijs
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Kvk ninove – JONG ZULTE : 4 – 0
Na de 2 opeenvolgende overwinningen en het puntenverlies van de koplopers konden we mits
winst vanavond voor het eerst aan de leiding komen. Ondanks het gure weer waren toch heel
wat supporters aanwezig om onze jongens te steunen. Onze trainer moest door de schorsingen
van Joren en Marco sleutelen aan zijn opstelling. Gelukkig kwam Yves terug uit blessure en
begon ook Guillaume in de basis. Ook de bezoekers misten, door schorsing, hun gevaarlijke
spits De Cuyper.
Onze boy’s begonnen in overdrive aan de match en na 1 minuut kreeg Matthias een opgelegde
kans maar de doelman redde. Wat later een nieuwe mogelijkheid voor Romero maar zijn schot
ging naast en in dezelfde minuut stuitte ook Guillaume op de doelman.
Zulte raakte niet uit de omknelling en was aangewezen op verdedigen. Zo knalde Sebastien een
afgeweerde bal op de binnenkant van de paal en wat later kopte hij een nieuwe mogelijkheid nipt
naast. En de kansen bleven maar volgen maar de bezoekende doelman redde mooi schoten van

minpunt bij deze overwinning was de zware kwetsuur die
verdediger Brent De Geyseleer, in duel met zijn tegenstrever,
zijn kruisband scheurde en voor gans het seizoen is uitgeschakeld.

Matthias en Romero en ook Michiel miste van kortbij. Het was werkelijk eenrichtingsvoetbal
en de bezoekers slaagden er niet in om ook maar eenmaal gevaarlijk te zijn. Toen, de tot dan toe
sterk spelende, Brent bij een duel zijn knie verdraaide moest hij gekwetst van het veld en werd
vervangen door Michiel VD Straeten(40emin).
Zo bereikten de bezoekers onverhoopt de rust met een gevleide 0-0 wat zeker niet strookte
met het wedstrijdverloop. Na de rust namen onze jongens opnieuw het heft in handen en toen
Guillaume zijn mannetje verschalkte kon Michiel de mooie voorzet prachtig overhoeks binnen
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koppen 1-0(50emin). Meer dan verdiend. En nu waren onze jongens echt bevrijd en toen Emre
mooi Yves op zijn flank vrijspeelde werd diens voorzet door Guillaume in doel verlengd en
stond het 2-0(55emin).
De bezoekers stonden groggy en wat later nam Matthias een voorzet van Michiel prachtig op
de slof en de doelman had geen schijn van kans 3-0(60emin). Onze jongens namen nu wat gas
terug en kontroleerden rustig de wedstrijd tegen een offensief totaal onmondige bezoekende

Michiel Lepage, kreeg een applausvervanging als man de van match.

ploeg. Bram kwam in de plaats van de licht gekwetste Sebastien(75emin). Onze jongens zochten
nu nadrukkelijk Romero om hem ook zijn doelpunt te gunnen maar toen diezelfde Romero
in de diepte gestuurd werd legde hij de bal onbaatzuchtig af en kon Michiel gemakkelijk zijn
tweede van de avond scoren 4-0(84emin).
Wat later kreeg Michiel zijn verdiende applausvervanging en kwam de jonge Daan in zijn
plaats. Na een prachtige wedstrijd was de 4-0 eindstand niet eens overdreven en konden onze
supporters met een goed gevoel en een voorlopige eerste plaats in de rangschikking naar huis.
Wco

Pamelstraat 76
9400 Ninove
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Wedstrijd Drongen – KVK Ninove 0 - 2
Ninove startte met dezelfde ploeg als vorige week alleen werd de gekwetste (uitgevallen met
gescheurde ligamenten) Brent vervangen door Arno op links
Joren nam dan weer zijn plaats in als centrale verdediger.
De wedstrijd begon met een minuut stilte door het overlijden van een vrouwelijke sponsor
op 41 jarige leeftijd. Ook via deze weg willen wij onze steun betuigen aan de naasten en
amilieleden.
De wedstrijd dan werd gespeeld in moeilijke weersomstandigheden. Veel regen en veel
windvlagen zijn natuurlijk niet de ideale omstandigheden. KVK nam onmiddellijk het heft in
handen, ook omdat Drongen vanaf minuut 1 heel defensief ging spelen om op de counter te
loeren. Daardoor waren de ruimtes heel klein.
Toch was het Drongen die de eerste kansen kon afdwingen. Corner die rakelings door Samimi
werd naast gekopt 5 min later slecht inspelen en op counter kon De Rock zijn schot niet
kadreren. In minuut 16 eerste gevaar door KVK , snelle uittrap Kasper naar Clinck die iets
mooi in gedacht had om de keeper te lobben maar net over. 20 ste minuut eerste vrije trap
die door Yves in de handen van Vervaet werd getrapt. 1 minuut later was het Schamp met een
gemeten voorzet maar 1 m over doel gekopt door Clinck.

Het nummer 9 van Drongen werd goed afgeschermd
door Sebas en Cor
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Kvk bleef duwen. Voorzet Michiel die in een tijd werd getrapt door Schamp maar Seba stond
in de weg .
Nu is weer Yves aan zet met een voorzet van rechts waar Michiel de bal krijgt door een
misverstand achteraan bij Drongen maar Michiel trapt net naast. Zo bleef de 1 ste helft verder
kabbelen zonder nog veel kansen meer af te dwingen.

onze aanvallers moesten optornen tegen
een versterkte verdediging

De 2 de helft begon zoals de eerste. Drongen trok 2 lijnen op waar heel weinig ruimte lag om
te kunnen voetballen. In de 50 ste minuut het eerste gevaar door een trap van Seba maar geen
probleem voor Vervaet. 5 minuten later is het dan eindelijk zo ver Goed doorduwen van Seba
die de bal kon veroveren en dan nog een gemeten voorzet geeft aan de inlopende Michiel
die mooi binnentikt 0-1 en de verdiende voorsprong eindelijk op de bordjes. In de 67 ste
minuut krijgt Michiel de bal in de rechthoek, draait zich mooi vrij en trapt met links tegen de
dwarslat. Weer pech voor Michiel
Nu het 0-1 staat is Drongen verplicht om uit hun formatie te kruipen. Daardoor begonnen ze
ook een paar kansen af te dwingen met de grootste in de minuut 84 waar de bal door Yves van
de lijn werd gehaald.
Toch maken we de wedstrijd af door een mooi uitgespeeld doelpunt Alles begon bij Michiel
die zich knap vrij maakt en de bal mooi diep speelt op Schamp en Schamp met de perfecte
voorzet op Oli die mooi afwerkt.
0-2 boeken toe en de 3 punten tegen een moeilijk te bespelen Drongen.
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Beloften : Ardennen - KVK Ninove 2 - 3
Selectie: Doel:Glenn,
Verdedigers: Robbe, Jorg, Marco, Niels, Jochen, Daan, aanval: Berkant, Thomas, Kevin,
Jonathan, Jason
De match start bij een lekker zonnetje op een vettig plein.
1’ na lange ingooi van Jonas belandt een trap van Daan net naast de paal.
We zijn direct in de match maar de staat van het veld laat niet toe om ons normaal spel te
spelen. De scheidsrechter fluit in de eerste 10’ vier dubieuze fouten tegen ons met telkens vrije
trappen vanop een gevaarlijke positie. Gelukkig zonder veel doelgevaar.
De match gaat over en weer zonder echte uitgesproken doelkansen maar Ninove kon wel meer
dan Ardennen een doelpunt opeisen.
15’ snelle vrije trap van Jason op de diep gelopen Berkant maar de keeper keert de bal in
hoekschop
22’ actie van Ardennen door slecht wegwerken achterin en de bal valt voor de voet van de
Ardense spits die scherp over trapt
30’ wissel Jonathan voor Kevin om meer kracht in de spits te krijgen 33’ doelpunt van Berkant
op pasje van Jason maar de scheidsrechter ziet onterecht buitenspel
36’ te slap verdedigd door Ninove en een center vanop de doellijn wordt eenvoudig binnen
geplaatst en sinds lang staan we nog eens 1-0 achter
40’ vrije trap Berkant vanop links. Rechtstreeks naar doel maar de doelman redt.
45’ Kevin i.p.v. Thomas en Jason verhuist naar de 10 positie om meer druk in het centrum te
kunnen uitoefenen.
Ardennen met enkele oudere spelers kan er niet meer uitkomen en Ninove neemt de match in
handen met snel resultaat.
55’ Daan diep op lange bal van Marco en hij omzeilt de doelman 1-1 58’ lange ingooi van
Jonas en de bal valt in de 5m bij Berkant die tegen een speler trapt
63’ keeper redt op doorgebroken Jason
65’ center Kevin die via de paal achter de doelman binnen valt 1-2
78’vrije trap vanop 18m- te slap van Jason
84’ na balverlies door blijvende druk van Jonathan en Jason kan Thomas de 1-3 maken met
een schitterende lange bal achter de doelman
85’ Daan loopt aan de zijkant van de 16 m een doorgelopen speler omver - strafschop en deze
wordt door de nummer 10 van
Ardennen mooi binnen getrapt:
2-3
88’ Jonathan komt nog alleen voor
de doelman maar hij besluit naast.
Geen mooie match deze keer, maar
als het moet, kunnen we ook met
krachtvoetbal het laken naar ons
toetrekken. Knap gedaan van de
mannen.
En de kers op de taart: Ook in de
officiële rangschikking staan we nu
echt op kop.
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Beloften KVK Ninove – Drongen : 4 - 2
Selectie: Syben - Jorg - Marco - Jochen - Toon - Michiel - Berkant - Daan - Jonathan - Bram Jason - Thibaut - Marvin - Kevin
Moeilijke omstandigheden met de heel harde wind schuin over het veld. We starten met de
wind mee naar beneden.
1’ we zetten Drongen onder druk en bij balverlies in hun verdediging kan Daan alleen naar
doel. De doelman keert de bal maar Jonathan is gevolgd en trapt de 1-0 binnen.
Michiel kwetst zich in de fase van het doelpunt en moet na 12’ vervangen worden.
Thibaut neemt de positie centraal achterin en Jochen schuift naar het midden.
We komen moeilijk tot voetballen met teveel balverlies in de opbouw.
21’ Bram naar binnen vanop links maar zijn schot vanaf de 16m is te zwak.
27’ Jonathan dribbelt zich in de 16m maar zijn balletje achteruit is te ver naar achter voor
Jason die anders alleen naar de keeper kon.
32’ Marvin in de spits voor Jonathan
35’ laterale bal buiten de 16m die Jason aflegt naar Bram die zijn harde knal enkele meters
naast ziet gaan
38’ Berkant trapt in een tijd een afvallende bal net naast
41’ Berkant trapt een lange bal over links naar Jason die in 1 tijd voorzet en Bram loopt de 2-0
binnen. Knappe goal.
De eerste helft kwam Drongen niet in de buurt van Syben die blij was dat hij zich binnen kon
warmen.
We starten slecht aan de 2de helft. Lange bal op rechts met center en Syben en Thibaut
hinderen ernaar. De bal komt bij een Drongense speler en 2-1.
Iets later hoekschop vanop links en Berkant en Syben laten de bal aan de eerste paal
binnenlopen. 2-2 na 2’.
We lopen achter de feiten aan want Drongen is veel agressiever uit de kleedkamer gekomen.
57’ Berkant kan na een lange uitgesponnen actie vanop rechts over links, de bal aan de 2de
paal eenvoudig binnen leggen.
60’ Michiel probeert terug en komt in de plaats van Thibaut.
71’ lange bal op Berkant die op rechts door gaat en de bal achteruit speelt waar Daan kan
intrappen maar de doelman gaat goed plat.
75’ Marvin en Bram naar de kant. Nieuw spitsen duo Jonathan en Kevin.
77’ snelle vrije trap en Berkant van op links met een streep in de verste hoek 4-2
78’ Berkant met krampen naar de kant voor Marvin
81’ Jonathan alleen door op rechts maar zijn center shot bereikt niemand
89’ centrale diepe bal van Jorg naar Jonathan die er nog zijn voet kan tegen zetten maar net
naast
Geen denderende partij van een op papier sterke ploeg.
Teveel jongens niet op niveau.
Dikke pluim voor Toon van de U19 die zonder moeite de volle 90’ minuten volmaakte met
een heel positieve evaluatie.
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Met interprovinciaal en gewestelijk voetbal spant KVK Ninove de kroon inzake jeugdvoetbal. Tot op heden is onze TVJO Johan Hertveldt
tevreden met de vooruitgang die geboekt wordt, niet alleen door de kwantiteit maar vooral de kwaliteit van het KVK – Jeugdvoetbal.
De medewerkers van coördinatoren tot trainers en afgevaardigden doen waardevol, opvoedend werk. Hierbij een groepsfoto van onze
jeugdspelers en onze trainers. Dat ook de ouders deze jeugdwerking absoluut weten te waarderen, bewees het buitengewone succes van het
spaghetti- en croque-monsieurfestijn van het voorbije weekend !

Het jeugdvoetbal bij KVK Ninove

Socio Dinner
VK Ninove
op zaterdag 6 april 2019 ter gelegenheid van de wedstrijd
KVK Ninove – Bambrugge
Het aperitief
17u00 tot 17u30
Receptie met aperitiefhapjes
Alle hapjes zijn mini gerechtjes, home-made en worden uitsluitend klaargemaakt met
dagverse producten. Alle hapjes worden door de kelners bediend en zijn gemakkelijk met
één hand aan te nemen.

17u30 tot 19u15
Voorgerecht en hoofdschotel
Rode paprikasoep
Gegrilde tonijn met zuiderse groenten en gebakken krielaardappeltjes met rozemarijn
Of
Steak met zuiderse groenten en gebakken krielaardappeltjes met Rozemarijn

Tijdens de pauze: 20u15 tot 20u30
Dessert en koffie
Bieren en frisdranken inbegrepen. Wijnen afzonderlijk te bestellen.
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