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Het hoekje van het bestuur.

De weg bergop !

“Het kan verkeren“ zei Bredero. Met het eerste elftal dachten wij verleden seizoen hoge
ogen te gooien : de eindronde moest kunnen. Wij weten ondertussen beter : het werd een
afgang en degradatie van derde nationale amateur tot eerste provinciale oost-vlaanderen !
De eindbeslissing van de Voetbalbond was het fatale schot dat onrechtvaardig was, want
door de winst in de barragematch tegen KFC Diest, waren wij sportief gered. Zoals Gods
wegen ondoorgrondelijk zijn, zijn het deze van de Voetbalbond eveneens.
Evenwel mogen wij niet over het hoofd zien dat het seizoen 2017 – 2018 voor ons eerste
elftal een sportieve neergang was. Te weinig klasse, nadat een teveel aan kwetsuren van
spelbepalende spelers, er weliswaar de oorzaak van was. Trainerswissel en bijkomende
versterking(en) met nieuwjaar hielpen ons weliswaar vooruit, maar zoals geweten,
onvoldoende.
Het besluit voor het nieuwe seizoen was duidelijk : versterking in elke linie was een
must, nadat ook nog waardevolle spelers hun (financiële) heil zochten in een veel “
belovende “ club. Sportief ? Daarom hebben wij ook de clubwerking geherstructureerd.
Een ervaringrijke clubleider als Patrick De Doncker werd bereid gevonden om, samen
met clubfan William Cooreman, het sportieve beleid in handen te nemen. Zoals je verder
in dit clubblad kan lezen, is het resultaat er één om U tegen te zeggen en zeker en vast :
veelbelovend ! Het is nu aan de trainersstaf er een ploeg van te maken, die de confrontatie
in eerste provinciale aan kan !
Vervolgens moesten wij ook het eerder geslaagde jeugdbeleid dat leidde tot interprovinciaal voetbal, heropbouwen, sedert de onverwachte staking van jeugdtrainers en het
vernietigen van eerder verzamelde gegevens van eigen jeugdspelers en testers. Gelukkig
hadden wij een gedegen jeugdbestuur dat de handen uit de mouwen stak : de paasstage
overnemen, de jeugdploegen verder laten trainen en competitie spelen, zo niet met
vervangtrainers dan wel met positief meewerkende ouders ! De eerste en noodzakelijke
werving was dan deze van Johan Hertveldt als TVJO., voormalig jeugdcoördinator van
Dender en vorig seizoen sportief directeur bij KFC Liedekerke. Het heeft bloed, zweet en
tranen gekost om het geheel op het goede spoor te krijgen. Nog niet alles is koek en ei, het
zal een overgangsjaar worden. Maar wij hebben goede hoop dat onze jeugdspelers zullen
leren voetballen en sportief vooruitgang zullen boeken.
Tenslotte verwelkomen wij graag onze DIVAS ! Het damesvoetbal is terug van weggeweest
bij KVK Ninove. Wij hebben er steeds goed met samengewerkt en de doelstelling om ook
het vrouwenvoetbal te promoten ondersteunen wij volop !
Nu vooruit, voor een veelbelovend seizoen voor alle geledingen in de club. De steun van
al onze medewerkers en supporters is evenwel nodig om in het opzet te slagen.
Jacques Timmmernans, Voorzitter KVK Ninove.
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Wij ontvangen vandaag:

K.V.K. Ninove verwelkomt

Hun clubkleuren zijn: Geel - blauw

trainers, spelers en

K.S.V. Sottegem

Hun stadion: Kloosterstraat 24 A Zottegem 9620
De trainer is: Vanden Houte Koen
Zijn hulptrainer(s) is(zijn): Van Wynendaele
Timothy & Maes Gerdy
Voorzitter: Didier De Baere
Secretaris: Baele Achiel

van harte het bestuur,
supporters van

K.S.V. Sottegem
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: Meerman Andres, Ben
Ahmed Rojdi, Hellebaut Michiel, De Beck Robin,
Pareyn Lukas, Heymans Jasper, Van Den Noortgate
Jens, Vanparys Ynzo, Moreels Brecht, Callebaut
Jerome,Houck Jorn, Schokkaert Senne, Denolf
Sander, Van Caenegem Yentl, Van Der Hoeven
Stef, Van Der Meulen Daan, Callaert Thomas,
Wittebrood Niels, Van Den Noortgate Niels, De
Saveur Lennert

De wedstrijd wordt
vandaag geleid door:
Scheidsrechter: De heer: Tuyschaever Bart
1°Grensrechter: De heer: Boullart Bjorn
2°Grensrechter: De heer: Vagenende Johan

DE WEDSTRIJDEN VAN DIT WEEKEND:
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K.VK.NINOVE
KVE.DRONGEN
KVV.ARDENNEN
ELENE-GROTENBERGE A
JONG ZULTE
DENDERMONDE
ADEGEM
HO.KALKEN A

SOTTEGEM A
SK.LOCHRISTI A
AALTER
SP.WAASMUNSTER A
K.FC.EENDR.ZELE A
FC.VOORDE APPELTERRE
EXC.MARIAKERKE
BAMBRUGGE
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DE WEDSTRIJDEN VAN volgend WEEKEND:
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BAMBRUGGE
K.VK.NINOVE
SOTTEGEM A
EXC.MARIAKERKE
SP.WAASMUNSTER A
SK.LOCHRISTI A
K.FC.EENDR.ZELE A
AALTER

JONG ZULTE
ADEGEM
FC.VOORDE APPELTERRE
KVV.ARDENNEN
DENDERMONDE
ELENE-GROTENBERGE A
KVE.DRONGEN
HO.KALKEN A
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Onderste rij van links naar rechts : Hugo Deniels – Guillaume Clinckemaille – Emre Donmez – Sanjay Aerts – Willy Jacobs – Jean-Pierre Vande Velde –
Jacques Timmermans – Ruben Van Gucht – Daan Van Eeckhaut – Marco Hertveldt Middelste rij van links naar rechts : Syben Bellemans – Arno Ardans
– Michiel Van der Straeten – Bram Moyson – Olivier Romero – Matthias Sschamp – Michiel Lepage – Tomas Van Herreweghe
Bovenste rij van links naar rechts : Gregory Deraeve – Joren De Crick – Bjorn Keytsman – Sebastien LHeureux – Kasper Monné – Cor Gillis – Brent De
Geyseleer – Jurgen De Winter

Onze trainer :
Jean-Pierre
Vande Velde

Boodschap aan de supporters
1- Het seizoen 2017 – 2018 is nog maar net achter de rug, waar een mooie club als VK Ninove benadeeld
is tegenover een club als SK Lierse, met enorme schulden
2- Eerst wil ik de voorzitter en zijn bestuur bedanken om hun inzet om een nieuwe en sterke spelersgroep
samen te stellen, om een rol van betekenis te spelen in een moeilijke reeks en willen we zo snel mogelijk
onze plaats terugnemen in de derde amateur
3- De voorbereiding verliep goed, met goed voetbal tegen FCV Dender, Lebbeke en vooral E. Aalst.
Op het einde was er nog een stage die heel goed verliep met hard werk en teambuilding. Waar iedereen
zich toonde langs zijn goede kant. Daarom ook dank aan de medewerkers en de sponsoring van de
bestuursleden
4- De nieuwe sportieve directeur Patrick De Doncker wil ik bedanken met zijn visie en voetbalhart en is
zeker de juiste man om V.K. terug te brengen naar de mooie tijd van vroeger, waar elke tegenstrever bang
was om te spelen op de Kloppers
5- Natuurlijk hoop ik dat de supporters met grotere getallen naar VK Ninove terugkomen om de spelers
een hart onder de riem te steken, want deze groep nieuwe spelers zullen alle steun nodig hebben om
te schitteren in deze toch wel moeilijke reeks, met derby’s als Appelterre-Voorde, Bambrugge enz.. en
topclubs als Kalken, Lochristi en Grotenberge
6- Wij zijn als staff en spelersgroep verplicht om elke week het beste van ons zelf te geven met mooi en
attractief voetbal en hopen zo de supporters terug te krijgen op De Kloppers
7- Bij deze wil ik nog de medewerkers bedanken om hun inzet de infrastructuur mooier en aangenamer
te maken. Persoonlijk wil ik jullie bedanken om het vertrouwen en wil ik samen met iedereen die VK
gezind is, hopen op een mooie toekomst met vele overwinningen !
Jean-Pierre Vande Velde, trainer.
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WIJ ZIJN KLAAR VOOR HET NIEUWE SEIZOEN!!!!!
Na de onterechte en onrechtvaardige degradatie willen we onze plaats in Nationale zo snel mogelijk
opnieuw innemen. Onze ploeg werd dan ook dank zij de inzet van de sportieve
staf onder leiding van Patrick De Doncker gevoelig versterkt.
Jean Pierre Van De Velde en zijn volledige technische staf zullen ook dit seizoen instaan voor de
sportieve leiding.

Uitgaande transferts :

Inkomende transferts :

Goossens Matthias : onbekend
Van Opdenbosch Rob : FC Dender
Van Den Brande Glenn : Voorde-Appelterre
Knipping Kai : onbekend
Kazi Youssef : Liedekerke
Van Den Berghe Kenneth : Olsa Brakel
De Meersman Tim : Wambeek
Verhaeghe Koen : FC Lebbeke
Martens Gert-Jan : FC Lebbeke
Amazou Hamza : FC Lebbeke
Van Den Meersche Mitchel : Bambrugge
Willems Kane : Munkzwalm
Van Der Hoeven Jens : Winnik

Monne Kasper : Liedekerke
Van Herreweghe Tomas : FC Dender
Gillis Cor : FC Knokke
De Gheyseleer Brent : FC Dender
Lheureux Sebastien : Halle-Pepingen
Moyson Bram : Halle-Pepingen
Donmez Emre : FC Wetteren
Van Der Straeten Michiel : FC Dender
Clinckemaille Guillaume : FC Dikkelvenne
Gomez-Romero Olivier : FC Deinze

Met deze spelers willen we er een mooi seizoen van maken.
We rekenen dan ook op de volledige steun van onze supporters.
De sportieve staf
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EX. Mariakerke – KVK Ninove : 2-2
De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in 1e Provinciale was een verplaatsing naar promovendus
Mariakerke. Vandaag werd het nieuwe kunstgrasveld van de thuisploeg ingehuldigd en de feestelijkheden
brachten veel volk en stemming mee. Samen met het nazomerzonnetje was dit een uitgelezen dag voor de start
van het nieuwe seizoen, waar we toch met enige verwachtingen naar uitkijken.
Jean-Pierre moest reeds voor de wedstrijd zijn ploeg wijzigen want Guillaume moest tijdens de opwarming
afhaken en werd vervangen door Bram. Onze boys namen een verschroeiende start want bij de eerste
hoekschop kopte Sebastien nipt naast een kansloze doelman. Bij de volgende omschakeling was het dan toch
prijs wanneer de diepgestuurde Matthias de bal perfect in de loop van Michiel centerde en die kende geen
genade 0-1 na 3 min. Onze jongens drukten verder maar zowel Olivier als Bram konden de doelrijpe kansen
niet afmaken. De thuisploeg kwam meer en meer in de wedstrijd en waren vooral gevaarlijk op stilstaande
fasen waar ze gretig gebruik maakten van hun surplus aan gestalte. Onze verdediging gaf geen krimp en
behalve wat ongevaarlijke kopballen moest Kasper niet ingrijpen. Juist voor de rust kreeg Olivier nog een
mooie kans maar de thuisportier stond pal. Waar het met de rust zeker 0-3 kon geweest zijn was het maar 0-1.

De tweede helft nam de thuisploeg het heft in handen en vooral op fysieke kracht kwamen ze sterk opzetten.
De scheidsrechter eiste dan een hoofdrol op door in een sportieve wedstrijd toch 5 gele kaarten aan onze
jongens uit te delen. Op het uur kon hun rumoerige spits, die de ganse wedstrijd oorlog maakte, zich
vrijdraaien en met een mooi en onhoudbaar schot werd het 1-1. Onze trainer reageerde en bracht nieuwkomer
Emre in de plaats van Bram. Hij stond nog maar enkele minuten op het veld toen hij mooi een voorzet van
Matthias aan de 2e paal binnenkopte. 1-2 Wat later kon Olivier de match beslissen maar opnieuw lag de
doelman in de weg. Dit zou ons nog zuur opbreken want 5 min voor tijd werd bij een vrijschop tot twee
maal toe de bal slecht weggewerkt en de ingevallen Djedovic strafte dit af met een mooi vluchtschot. 2-2 De
thuisploeg vierde na de wedstrijd alsof ze gewonnen waren en wij waren toch wat ontgoocheld omdat we onze
kansen niet efficient afgewerkt hebben.
Dit was een voorsmaakje van wat ons te wachten staat met name ploegen die ons aanzien als titelkandidaat en
er met alle middelen zullen voor gaan.
Onze komende 2 thuiswedstrijden moeten we winnend kunnen afsluiten, zodat we van een geslaagde start
kunnen spreken.
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Zittend van links naar rechts: Jason Snel, Marvin Buytaert, Jorg De Picker, Daan Van Eeckhoudt, Kevin Kakikula, Niels Gosse, Ruben Van Gucht
Staand van links naar rechts: Trainer Koen Van Vaerenbergh, Jonas Sonck, Thibaut Albertijn, Jochen Segers, Berkant Ayrim, Syben Bellemans, Marco De
Troyer, Michiel Vander Straeten, Arno Ardans, Bjorn Ketsman, afgevaardigde Sven Van Eeckhoudt

KVK Ninove – EX. Mariakerke : 6-0

BELOFTEN

6 spelers van de A-kern kwamen de beloften groep versterken.
In doel Sieben Bellemans.
Achteraan Arno Ardans, Bjorn Ketsman.
Centraal in het midden Michiel Vander Straeten, Ruben Van Gucht.
Vooraan Daan Van Eeckhoudt.
Aangevuld met Thibaut Albertijn, Niels Gosse, Jochen Segers, Jason Snel en Berkant Ayrim.
Op de bank: Jorg De Picker, Marco De Feyter, Jonas Sonck en Marvin Buytaert.
Yoren Jacobs was verontschuldigd wegens examens en Kevin Kakikula viel af als 16de man.

Ninove start de match met hoge druk op de tegenstander die er maar sporadisch in slaagde om over de
middellijn te komen voetballen. Verschillende aanvallen werden nipt gemist tot een snelle combinatie in = het
centrum mooi afgewerkt werd door Jason Snel op doorsteekballetje van Berkant . Verdiende 1-0 op de 25ste
minuut. Bjorn, Daan en Berkant waren = ongelukkig in de afwerking waardoor Mariakerke met een gevleide
1-0 kon gaan rusten. De 2de helft was nog geen 5 minuten ver en Jochen Segers kon opnieuw op aangeven van
Berkant de score verdubbelen. Niels valt geblesseerd uit en Jonas Sonck komt hem vervangen op positie 5. op
de minuut komt Marvin in de plaats van Jochen en hij zet dadelijk enkele mooie acties op. 59 ste minuut scoort
Jason opnieuw op aangeven van Marvin. 3-0 en de ban bij Mariakerke is gebroken. Op het uur volgen er nog
twee wissels maar het niveau van onze jongens blijft hoog. De ene aanval na de andere rolt over de mat met nog
enkele mooie doelpunten als kers op de taart.
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DE VISIE VAN
ONZE TVJO
JOHAN HERTVELDT
Sedert dit seizoen ben ik als TVJO aangesteld binnen de club.
In het verleden heb ik menige seizoenen actief geweest bij FCV Dender
EH en dit als jeugdtrainer, TVJO, en assistent-trainer van verschillende
hoofdtrainers. Eén van hen is onze huidige hoofdcoach Jean-Pierre Van de
Velde.
Van hem heb ik onthouden dat professioneel trainen en teamgeest enorm
belangrijk zijn om te komen tot de gewenste resultaten.
Als hoofdtrainer heb ik toch ook wat ervaring mogen opdoen bij diverse
clubs en dit op verschillende niveaus zijnde vierde provinciale, tweede

provinciale en eerste provinciale.
Als ad-interim trainer ook op het niveau van tweede klasse.
Deze ervaringen wens ik de komende seizoenen te delen met de diverse geledingen binnen onze club.

Binnen de jeugdwerking hebben we momenteel een 28-tal jeugdploegen, waarvan 5 ploegen bij DIVAS KVK NINOVE en
drie ploegen bij V.C. Osta Meerbeke. De samenwerking met onze satellietploeg V.C. Osta Meerbeke is er gekomen omdat we
eenieder de mogelijkheid willen geven om te spelen en te laten voetballen op hun niveau.
Met DIVAS KVK NINOVE proberen we de meisjes/dames uit onze streek zoveel mogelijk kansen te geven om te spelen in een
voor hen vertrouwde omgeving.
Dit sluit uiteraard niet uit dat we geen meisjes meer laten spelen bij de jongens, integendeel.
We hebben momenteel nog een viertal meisjes die zich heel gelukkig voelen bij onze jongens en hun ‘mannetje’ staan tijdens de
trainingen en wedstrijden.
Het is onze betrachting om al deze ploegen kwalitatief te laten trainen door onze gediplomeerde trainers/visiestrainers en
te laten ondersteunen door onze jeugdcoördinatoren, m.n. Wim Vanderputten bij de onderbouw, Gregory Deraeve bij de
middenbouw en David De Troyer bij de bovenbouw.
Aan de hand van diverse testen en analyses gaan we vanaf onze middenbouw de klemtoon leggen op individualisatie.
Concreet houdt dit in dat we de spelers gaan confronteren met hun eigenschappen en vaardigheden.
Confrontatie met objectieve cijfers en beelden waardoor we hopen dat we een krachtige leeromgeving creëren.
Hiermee bedoel ik voornamelijk dat we onze spelers moeten “triggeren” om beter te willen doen waardoor ze bewust gaan
handelen, met als einddoel dat ze bepaalde zaken onbewust gaan toepassen en integreren in wedstrijden.
Hiernaast werken we uiteraard ook aan teaminhouden waardoor onze spelers diverse referentiekaders krijgen toebedeeld. Een
rode draad binnen dit verband is de wijze van opbouw vanaf keeper, wat zijn de verwachtingspatronen en hoe moet ik mij als
spelers binnen dit concept opstellen, waar moet ik mij positioneren en wat als er andere externe factoren aan bod komen,……
Al deze inspanningen moeten uiteraard leiden tot doorstroming naar een A-elftal.
Het is onze betrachting om minstens 1 tot 2 spelers om de twee seizoenen als een volwaardige A-speler op te leiden. Dit is
uiteraard geen sinecure en is ook voornamelijk afhankelijk van het niveau waar onze A-ploegen uitkomen. (KVK Ninove/V.C.
Osta Meerbeke/DIVAS KVK NINOVE)
Laat me ook heel duidelijk zijn en geen misverstanden creëren, naast doorstroming is FUN en speelgenot een belangrijke pijler
binnen onze opleiding.
We wensen al onze spelers beter te maken maar ook hen laten genieten van het spel.
Want zonder plezier/fun is er ook geen drive om beter te willen worden/doen en ook geen lust om op de club aanwezig te
willen zijn.
Zonder fun en formation met teamgenoten is er geen ploeg en dit heb ik toch mogen ervaren bij onze huidige hoofdcoach.
Johan
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Voor het eerst een zomerstage voor onze
jeugdvoetballertjes !

Tijdens de tweede week van augustus werden 135 jeugdspelers van KVK Ninove voorbereid op het nieuwe
voetbalseizoen. Onder begeleiding van 12 enthousiaste trainers en een handvol vrijwilligers werden de
spelers tijdens de 3-daagse stage onderworpen aan heel wat sportieve en voetbaltechnische uitdagingen.
‘De bedoeling van de zomerstage is om onze spelers zo goed mogelijk voor te bereiden op de competitie.
De zomerstage is een nieuw initiatief. Vanaf dit seizoen speelt de jeugd van KVK Ninove niet langer op
Provinciaal, maar op Interprovinciaal niveau. Die evolutie werd mede mogelijk gemaakt door mijn voorganger
Koen Cobbaert. Nu bestaat mijn uitdaging eruit om samen met het jeugdbestuur de organisatie van de
werking op IP niveau verder uit te bouwen en een spelers- en trainersgroep te vormen op dit hogere niveau’
zegt de nieuw aangestelde TVJO Johan Hertveldt.
De jeugd van KVK Ninove telt voor dit seizoen al meer dan 250 jeugdspelers van U6 tot U19.
Ruim de helft daarvan nam deel aan de stage. De spelers werkten hard om hun techniek en spelconcepten te
verbeteren, maar daarnaast was er ook veel aandacht voor groepsdynamiek.
De stage vroeg discipline, maar er was ook ruimte voor plezier en vriendschap.
KVK Ninove kreeg zelf een onfortuinlijke degradatie te verwerken naar 1ste Provinciale, maar is vast besloten
de rug te rechten en met een sterke spelersploeg en technische staf sportief antwoord te bieden op deze
situatie. Het hoofd- en jeugdbestuur doen inspanningen om hun werking nog beter op elkaar af te stemmen
en meer als één ploeg naar buiten te treden.
Johan Hertveldt
0470/51.86.76
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K.V.K. NINOVE SEIZOEN 2018 - 2019
Spelerslijst met rugnummer !
44
Cor Georges Gillis
4
Ardans Arno
5
De Geyseleer Brent
6
Hertveldt Marco
7
Bellon Yves
8
Dönmez Emre
9
Romero Olivier
10
Bram Moyson
11
Schamp Mathias
		
13
De Troyer Marco
14
Aerts Sanjay
15
Van Der Straeten Michiel
16
Gossé Niels
17
Lepage Michiel
18
De Crick Joren
19
Likulia Bolongo Lingbangi
20
Ketsman Bjorn
21
Van Eeckhoudt Daan
22
Van Gucht Ruben
23
Kasper Monné
24
Sonck Jonas
25
Segers Jochen
26
Kakukila Kevin Adres
27
De Picker Jorg
28
29
Albertyn Thibaut
30
Lheureux Sébastien
32
Clinckemaillie Guillaume
99
Bellemans Syben
34
Lammertyn Pieter
35
Snel Jason
		
37
Jacobs Yoren
38
Van Herreweghe Tomas
		
Trainer
Vandevelde Jean - Pierre
Hulptrainer		Deraeve Gregory
Trainer beloften		Van Vaerenbergh Koen
Keepertrainer		De Winter Jurgen
Kinesist		Thienpont Sven
Afgevaardigde		Deniels Hugo
Kinesist		De Lange Thomas
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K.V.K. NINOVE
K.A.V. DENDERMONDE
K.S.V SOTTEGEM A
K.F.C.E. ZELE A
K.S. WAASMUNSTER A
K.V.E. DRONGEN
K.V.V. VLAAMSE ARDENNEN
E. ELENE-GROTENBERGE A
K.F.C. VOORDE-APPELTERRE
H.O. KALKEN A
K.V.E. AALTER
K.S.C.E. MARIAKERKE
K.R.C. BAMBRUGGE
S.K. LOCHRISTI A
V.K. ADEGEM
JONG ZULTE
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1-2

JONG ZULTE

V.K. ADEGEM

S.K. LOCHRISTI A

K.R.C. BAMBRUGGE

K.S.C.E. MARIAKERKE

K.V.E. AALTER

H.O. KALKEN A

K.F.C. VOORDE-APPELTERRE

E. ELENE-GROTENBERGE A

K.V.V. VLAAMSE ARDENNEN

K.V.E. DRONGEN

K.S. WAASMUNSTER A

K.F.C.E. ZELE A

K.S.V SOTTEGEM A

K.A.V. DENDERMONDE

UITSLAGEN
2018-2019

K.V.K. NINOVE

WEDSTRIJDEN SEIZOEN 2018-2019 - 1STE PROVINCIALE OOST-VLAANDEREN.
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