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Het hoekje van het bestuur.

In de linker kolom horen we thuis.

Na een mooie tussenspurt (4 zeges op een rij) moesten we het onderspit delven in
Berlare. Hierdoor misten we net de aansluiting bij de top-6. Geen nood echter, we
draaien een mooi seizoen met attractief voetbal, gekruid met veel doelpunten. Nog
enkele overwinningen en we spelen volgend seizoen in de nieuwe nationale reeksen,
gezien de op til zijnde hervormingen. Zeker en vast een nieuwe uitdaging met hopelijk enkele mooie streekderby’s.
Vanavond moeten we de drie punten kunnen thuishouden alhoewel we Adinkerke
zeker niet mogen onderschatten. Ze hebben vooraan ook iemand die de goal weet
staan, Nils Sarrazyn, die er ook al een tiental tegen de touwen trapte.

Kern 2016-2017.

Onze huidige kern blijft voor het grootse deel intact voor volgend seizoen. Enkele
gerichte versterkingen zijn nodig om de vertrekkers te vervangen. Ten gepaste tijde
zal een overzicht gepubliceerd worden in het clubblad en op onze website.

Socio-diner.

Bij de volgende thuiswedstrijd tegen Knokke wordt er terug een socio-diner aangeboden aan de prijs van €50 (all-in). Meer info verder in dit blad.

Jeugd - paasstage.

Naar jaarlijkse traditie richt het jeugdbestuur terug een stage in voor jonge voetballertjes tijdens het paasverlof. Meer info verder in dit blad.

Volgende uitwedstrijd naar Menen –
supportersbus.

Volgende week, zaterdag 13 februari 2016, trekken we naar Menen voor de carnavalsmatch. De supportersbus vertrekt aan ons clublokaal om 17u30 stipt. Supporters
allen op post !

KVK NINOVE
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Tony Cosijns
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Wij ontvangen vandaag:

K.S.V. White Star
Adinkerke
Hun clubkleuren zijn: Paars-wit
Hun stadion: Veldstraat 31 - 8660 Adinkerke
De trainer is: Baes Birger
Zijn hulptrainer(s) is(zijn): Demeester Fabian
& Lanszweert Lieven
Voorzitter: Liefhooghe Willy

K.V.K. Ninove verwelkomt
van harte het bestuur,
trainers, spelers en
supporters van K.S.V.
White Star Adinkerke op De
KLOPPERS.
Wij hopen samen met hen op een sportief
verloop van de wedstrijd en wensen hen
tevens een behouden thuiskomst.

Secretaris: Olivier Valcke
De kern bestaat uit: Baert David, Berquin
Bart, Verdonck Glenn, Sterckx Jelle, Sellah
Mohamed, Van Damme Kenny, Ameloot
Glenn, Blieck Robin, Bataillie Vincent, Sarazyn
Nils, Deruyter Sam, Dekeyzer Yannick, Decock
Simon, Neuville Nicolas, Protin Alexandre,
Schrefheere Sebastien, Brackx Koen, Brogniez
Jeremy, Larange Maxim, Vergracht Brecht

De wedstrijd wordt
vandaag geleid door:
Scheidsrechter: De heer: Verstraeten Simon
1°Grensrechter: De heer: Dalle Sander
2°Grensrechter: De heer: De Boeck Sam

DE WEDSTRIJDEN VAN DIT WEEKEND:
6-02-16
6-02-16
7-02-16
7-02-16
7-02-16
7-02-16
7-02-16
7-02-16

19:00
19:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

OMS.INGELMUNSTER
SK.BERLARE
K.VK.NINOVE
K.SV.WHITE STAR ADINKERKE
K.FC.EENDR.ZELE
FC.PEPINGEN
SC.DIKKELVENNE
SK.EERNEGEM
SPORTING WEST HARELBEKE
VK.WESTHOEK
K.FC.SP.ST-GILLIS WAAS
R.RC.WETTEREN-KWATRECHT
R.KNOKKE FC.
S.C.T. MENEN
K.SK.RONSE
S.V.V.DAMME

-

DE WEDSTRIJDEN VAN VOLGEND WEEKEND:
13-02-16
13-02-16
13-02-16
14-02-16
14-02-16
14-02-16
14-02-16
14-02-16
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19:30
19:30
20:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

S.C.T. MENEN
K.VK.NINOVE
SK.BERLARE
SPORTING WEST HARELBEKE
FC.PEPINGEN
K.FC.SP.ST-GILLIS WAAS
SK.EERNEGEM
K.FC.EENDR.ZELE
R.RC.WETTEREN-KWATRECHT
K.SK.RONSE
S.V.V.DAMME
R.KNOKKE FC.
K.SV.WHITE STAR ADINKERKE
OMS.INGELMUNSTER
VK.WESTHOEK
SC.DIKKELVENNE

-

UITNODIGING VOOR HET SOCIO-DINER
Het bestuur van K.V.K. Ninove heeft het genoegen u uit te nodigen op het socio-diner voor de
wedstrijd K.V.K. Ninove – R. Knokke F.C. op zaterdag 20 februari 2016. Het diner begint om
17.00 uur stipt aan het einde van de grote kantine (afgesloten ruimte) van K.V.K. Ninove.
Kostprijs 50 € “all in”
Parking (rechts op de parking)
***
Aperitief van het huis
***
Hapjes van de chef
***
Verse erwtensoep met korstjes
***
Wildvarkensragout met boschampignons
en/of
Tongrolletjes met mousselinesaus
***
Chocomousse en rijstpotjes
van bij den boer en koffie
***
Aangepaste wijnen
Gelieve onderstaande strookje ingevuld terug te sturen voor dinsdag 16/02/2016 of reserveren
via email vkninove@skynet.be of via
telefoonnummers 0477/76.64.26 - 0474/26.04.04 - 0494/63.65.09
De betaling dient de avond zelf te gebeuren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: �������������������������������������������������������������������������������������������Aantal personen: ...............................
Adres: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postcode : .................................. Gemeente: �������������������������������������������������������������������������������������������
Tel: ........................................ /��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Handtekening : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Bron : De Beiaard
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KVK - Westhoek : 4-1

16-01-2016

PRACHTIGE OVERWINNING
TEGEN DE LEIDERS UIT WESTHOEK.
Na de recente 9 op 9 begonnen onze boys vol vertrouwen aan deze wedstrijd tegen de ploeg waar we
in de heenronde een maatje te klein bleken. Reeds
in eerste minuut versierde de doorgebroken
Kenzo een vrijschop. De vrije trap van David kwam
via de bezoekende defensie bij Glenn terecht en
deze trapte het leer van dichtbij tegen de touwen,
1-0 na nauwelijks 1 min spel. Voor de bezoekers
een koude douche bovenop het winterse weer.
Beide offensief ingestelde ploegen forceerden de ene aanval na de
andere. Op een voorzet van Kenzo kraakte David zijn schot (3’). Doelman Ampe moest in de voeten van
de ontsnapte Youssef (7’). Aan de overzijde vloog een afgeweken schot van Staelens naast (9’). Een voorzet
van Yves bereikte David maar diens harde volley verdween over het doel (11’). Even later trok Van Fleteren
het leer voor doel maar Kevin kon de volley van Euvrard keren (13’). Opnieuw kon Yves zich doorzetten maar zijn voorzet werd door Jarich rakelings over het doel gekopt (19’). Wat later was de bezoekende
doelman opnieuw attent op een schot van de doorgebroken Youssef(25’). De beste kans voor de bezoekers
werd, na een teruglegger van Wittesaele, door Feys naast een open doel geplaatst (30’). Dan was het de
beurt aan Kasper die een vrije trap van Van Fleteren uit de bovenhoek plukte (33’). Na een vlijmscherpe
aanval op links bereikte David de vrijstaande Yannick die zonder aarzelen het leder mooi binnentrapte en
het stond 2-0 (35’). En nog was het niet gedaan want Kenzo glipte achter de rug van 2 verdedigers door
maar stiftte de bal naast de verste paal (39’). Na een spectaculaire eerste helft stond het oververdiend 2-0
voor onze jongens.
De bezoekers kwamen gedreven uit de kleedkamer en wilden de scheve situatie rechtzetten. De doorgebroken Robaeys legde de bal klaar voor de aanstormende Euvrard maar diens schot ging de mist in (50’).
Maertens stuurde Wittesaele diep maar deze mikte hoog over het Ninoofse doel(53’).
Een voorzet van Robaeys kwam via Kevin bij de vrijstaande Euvrard terecht, maar die viseerde de verste
paal (54’). Pech voor Westhoek maar toen Feys centraal de vrijlopende Staelens aanspeelde deponeerde
die het leer vanop 20 meter laag tegen de netten van een kansloze Kasper en 2-1 (56’). Diezelfde Kasper
had wat later een goede redding in huis op een plaatsbal van Euvrard (60’). Het bezoekend offensief kwam
tot stilstand en Ampe bracht met een superreflex redding op een kopstoot van Yannick (63’). Diezelfde
Ampe redde een mooi getrapte vrijschop van David (69’) en dook gepast in de voeten van diezelfde David
(71’). De Ninoofse druk hield aan en een derde doelpunt hing in de lucht. Toen Yannick de bal over de
defensie lepelde schoof David het leer via de binnenkant van de verste paal tegen de netten, 3-1 (73’). De
match was gespeeld maar onze jongens waren nog niet verzadigd. De ingevallen Jelle omspeelde zijn bewaker en knalde het leer naast de doelman in de korte hoek (77’) en 4-1. Van Den Berghe kopte nog een
hoekschop in de handen van Kasper (82’) en helemaal op het einde moest Ampe de bal uit de voeten halen
van de doorgebroken Bram (88’).
De dolblije supporters hebben vandaag een schitterende wedstrijd gezien met Ninove als verdiende winnaar.
Wico
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Berlare - KVK : 4-2

23-01-2016

Na de recente 12 op 12 reisden onze jongensvol vertrouwen af naar Berlare. De enige wijziging
tegenover vorige week was de vervanging van Kenzo die met maagproblemen kampte en op de bank
begon. In diens plaats kwam Jelle aan de aftrap.
Berlare trachtte meteen druk te zetten maar onze
boys versierden de eerste kans wanneer Kevin
een voorzet van Yves over het doel kopte (4’). De
thuisploeg reageerde en Kasper moest een schot
van Poppe in hoekschop duwen (12’). Bij deze hoekschop kreeg Kevin een duw en kwam daardoor
onzacht met zijn gezicht op het hoofd van Glenn terecht. Hij verloor hierbij 3 tanden en moest naar de
spoedafdeling van het ASZ. Hierdoor kwam Mike in de ploeg en verhuisde Joren naar het centrum. Onze
jongens waren niet van slag en na een snelle omschakeling kon Davy een voorzet van David afrondden
(18’) en 0-1. Berlare was even aangeslagen en een vrijschop van David ging nipt over (22’). Wat later werd
Jelle onterecht afgevlagd voor buitenspel (24’). De match ging nu over en weer en Poppe knalde een afgelegde bal over het doel (30’). Na een aanval over rechts werd de voorzet van Heirwegh door Munyaneza
klaargelegd voor Van Den Hende en de bordjes hingen in evenwicht (34’) en 1-1. Onze boys namen nu
opnieuw het heft in handen maar op een afgelegde bal van Yannick knalde Jelle keihard op de deklat (40’).
De thuisdoelman ranselde wat later een vrije trap van Yves uit zijn doel (42’). Rust 1-1.
Ninove bleef na de hervatting bij zijn aanvallende instelling maar de thuisploeg zorgden met snelle tegenaanvallen voor het meeste gevaar. Zo moest Kasper goed plat bij een schot van Heirwegh (48’) en
schoot Poppe een vrijschop in de muur (50’). Declef loodstte Munyaneza door het centrum en deze laatste
werkte perfect af (54’) en 2-1. Wat later redde Kasper mooi op een inzet van Van Den Hende (59’). Na
een prachtige doorsteekpas van Jarich besloot de doorgebroken Kenzo, die de gekwetste Joren was komen
vervangen, op de doelman (62’). Het sleutelmoment van de wedstrijd situeerde zich in min. 67 toen De
Graef een vrijwillig handspel beging in de backlijn maar de scheidsrechter legde de bal erbuiten. De daaropvolgende vrije trap werd door Glenn recht op de doelman gekopt. Aan de overzijde werd Curukcu voor
Kasper afgezonderd en met wat geluk scoorde hij de 3-1 (71’). Na een mooie dribble voorbij 4 man legde
diezelfde Curukcu de bal mooi naast Kasper in de netten en het stond 4-1 (80’). Onze jongens reageerden
op deze fel overdreven stand maar Youssef besloot een uitgelezen kans op de doelman (84’). De sterk spelende thuisdoelman moest zich dan toch gewonnen geven wanneer David een voorzet van Kenzo via de
paal binnentrapte (87’) en 4-2. Het werd bijna nog spannend maar Yannick mikte in de draai over het doel
(89’). Eindstand 4-2.
Onze jongens leverden al bij al een mooie prestatie en mochten met opgeheven hoofd het veld verlaten.
Hopelijk vallen de kwetsuren van Kevin en Joren mee en zijn ze opnieuw present voor de komende thuiswedstrijd tegen Adinkerke.
Vervangingen: Kevin door Mike (16’), Joren door Kenzo (55’) en Jelle door Bram (79’).
Wico
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K.V.K. NINOVE
K.F.C. SP. ST. GILLIS-WAAS
K.S.K. RONSE
K.F.C.E. ZELE
S.K. BERLARE
R.F.C. WETTEREN
S.C. DIKKELVENNE
F.C. PEPINGEN
K.V.K. WESTHOEK
SP. W. HARELBEKE
K.S.V. W.S. ADINKERKE
S.K. EERNEGEM
R. KNOKKE F.C.
K.S.C.T. MENEN
O.M.S. INGELMUNSTER
S.V.V. DAMME
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1-2
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2-2 1-0
2-1 3-0 2-1
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5-1
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2-1
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1-1 1-1

3-0 4-1
2-2 1-5

1-1
2-1

3-1 0-0 0-1
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2-1
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0-2
1-1 2-1 0-2
1-0 1-2

1-2

4-0

0-0 1-4
1-3
1-1
1-4
3-2 2-1
1-1
2-1
4-1 0-0
2-2 1-3
3-1
0-1
1-3

S.V.V. DAMME

O.M.S. INGELMUNSTER

K.S.C.T. MENEN

R. KNOKKE F.C.

S.K. EERNEGEM

K.S.V. W.S. ADINKERKE

SP. W. HARELBEKE

K.V.K. WESTHOEK

F.C. PEPINGEN

S.C. DIKKELVENNE

R.F.C. WETTEREN

S.K. BERLARE

K.F.C.E. ZELE

K.S.K. RONSE

K.F.C. SP. ST. GILLIS-WAAS

UITSLAGEN
2015-2016

K.V.K. NINOVE

WEDSTRIJDEN SEIZOEN 2015-2016 - NATIONALE BEVORDERING A.
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