GROEN-ZWART
Clubblad van KVK Ninove
Verschijnt bij elke wedstrijd
Seizoen 2016-2017
3de nationale amateurs VFV – A
58e jaargang - EDITIE 2

Het hoekje van het bestuur.

Aarzelend begin … nu gelanceerd ?
Trainers, spelers, bestuur én supporters zijn met een enorm enthousiasme aan de
nieuwe competitie begonnen. De voorbereiding met oefen- en bekerwedstrijden waren immers overtuigend en hoopvol.
Zo begon ook de eerste wedstrijd tegen het nieuw gepromoveerde Vlamertinge. Een
schitterende eerste helft, die een hogere score dan de 1–0 mocht opleveren. Bij het
begin van de 2de helft kon de tegenstrever pardoes scoren. KVK Ninove lukte dan

KVK NINOVE
S.C.
DIKKELVENNE

nog weinig acties en speelde gewoon slecht.
Zo ook de wedstrijd op St. Gillis-Waas, een ploeg die voor KVK Ninove een zwart
beest blijkt te zijn. We verloren er met 2–1, na een mindere wedstrijd, zoals we ook
verleden jaar én onze 2 competitiewedstrijden én onze bekerwedstrijd verloren.
Mét overtuiging en nieuwe moed trokken we dan naar Wervik. Voor “de moral “
moest er gewonnen worden en onze mannen deden wat van hen verwacht werd : met

WEDSTRIJDBAL
geschonken door

inzet en strijdbaarheid en overtuigd van onze capaciteit. Nochtans ook geen gemakkelijke te bestrijden tegenstrever.
Wanhopen hebben we nooit gedaan, omdat we, trainers, spelers en bestuursleden

Ruimingswerken –

overtuigd waren van de mogelijkheden die onze ploeg in zich heeft. Eenieder, met

Ontstoppen van rioleringen

verantwoordelijkheid binnen de club, had daarvoor gezorgd. Maar winst en scorend

Wim Hemerijckx

vermogen waren noodzakelijk om met vertrouwen te voetballen.
Vandaag ontmoeten we Dikkelvenne, een goede, technisch spelende ploeg, die de

Steenhout 55

voorbije twee seizoenen hoge toppen scheerde. In de overtuiging dat KVK Ninove

9400 Denderwindeke

ook tegen sterke ploegen prachtige wedstrijden speelt, hopen we op een sportieve en
aangename match.

054 - 34 13 08

Met het ganse KVK – Ninove team, kijken we met vertrouwen naar deze wedstrijd !

0477 - 50 24 77

Jacques Timmermans, Voorzitter KVK Ninove. n

*****
Supportersbus naar Zele
Zondag 02/10/2016 : vertrek naar Zele om 13u30 stipt.
De bus vertrekt steeds aan ons supporterslokaal ’t Volkshuis,
Geraardsbergsestraat  119 , 9400 Ninove.

Coördinatie clubbLad:
Jacques Timmermans | Kris Engels | Hubert Van Den Berghe
Koen Cobbaert | Hugo Steppe | William Cooreman

**************************
Café Ragtime
Langemuntstraat 9
9400Ninove
**************************
Cafe De Posthoorn
Pamelstraat 12
9400 Ninove

Roger De Groote | Tony Cosijns

bezoek onze website: www.kvkninove.be
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Wij ontvangen vandaag:

S.C. Dikkelvenne

Wij ontvangen vandaag: S.C. Dikkelvenne
Hun clubkleuren zijn: Geel – blauw
Hun stadion: Hofkouter 9890 Dikkelvenne
De trainer is: Mertens Kurt
Zijn hulptrainer(s) is(zijn): De Neve Bart &
Van Worteghem Tom
Voorzitter: Gevaert Geert
Secretaris: Walraed Antoine
De kern bestaat uit: Van Den Berghe
Matthias, Ferdjan Biko, De smet Gaetan,
Kissi Michaël, Bouchaala Abdallah, Nkulu
Amisi, Van Sprundel Nick, Schollaert
Quinten De Temmerman Yannick, Van Eecke
Gilles, Keziklas Ramaza, Delarielle Michiel,
Lauwereyns Jonas, Van Steelant Brent, Pollet
Kevin, Maebe Gauthier, Voet Mathieu,
Pouillon Koen, Martens Robin, Michel Luca

K.V.K. Ninove verwelkomt
van harte het bestuur,
trainers, spelers en

supporters van: S.C.

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

De wedstrijd wordt
vandaag geleid door:
Scheidsrechter: De heer: Lonnoy Michaël
1°Grensrechter: De heer: Vanderhaegen Kris
2°Grensrechter: De heer: Tanesy Philippe

DE WEDSTRIJDEN VAN DIT WEEKEND:
9/24/2016
9/24/2016
9/24/2016
9/24/2016
9/24/2016
9/25/2016
9/25/2016
9/25/2016

20:00
19:00
19:30
19:30
20:00
15:00
15:00
15:00

K.SK.RONSE
K.FC.MERELBEKE	....../......
OMS.INGELMUNSTER
K.EENDRACHT WERVIK	....../......
K.VK.NINOVE
SC.DIKKELVENNE	....../......
SK.BERLARE
FC.MARIEKERKE	....../......
FC.PEPINGEN
FC.WETTEREN	....../......
K.FC.SP.ST-GILLIS WAAS
K.FC.EENDR.ZELE	....../......
K.SK.VLAMERTINGE
HO WOLVERTEM MERCHTEM	....../......
K.VC.JONG LEDE
FC LEBBEKE	
....../......

DE WEDSTRIJDEN VAN VOLGENDE WEEK:
10/1/2016
10/1/2016
10/1/2016
10/2/2016
10/2/2016
10/2/2016
10/2/2016
10/2/2016
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19:00
19:00
20:00
18:00
15:00
15:00
15:00
15:00

K.EENDRACHT WERVIK
SC.DIKKELVENNE	....../......
OMS.INGELMUNSTER K.VC.JONG LEDE	
....../......
FC LEBBEKE
FC.PEPINGEN	
....../......
FC.WETTEREN
K.SK.RONSE	....../......
FC.MARIEKERKE
K.SK.VLAMERTINGE	....../......
K.FC.MERELBEKE
SK.BERLARE	....../......
HO WOLVERTEM MERCHTEM
K.FC.SP.ST-GILLIS WAAS	....../......
K.FC.EENDR.ZELE
K.VK.NINOVE
....../......

In memoriam
Jan Lievens : was op en top een sportman !
Op 94-jarige leeftijd is Jan Lievens overleden te Ninove. Jan begon zijn voetbalcarrière bij het toenmalige FC Ninove, waarbij de vader van Jan, Jules Lievens, in 1936 mee bij de stichters
was. Jan sloot dan ook in 1936 aan als jeugdspeler op 14-jarige
leeftijd. Omwille van zijn voetbaltalent werd Jan op 24-jarige
leeftijd getransfereerd naar Union-Sint-Gillis, toenmalig eersteklasser in het seizoen 1946-47. Via SK Geraardsbergen keerde
Jan terug naar FC Ninove, waar hij speler-trainer werd in het
seizoen 1952-53. Hij bleef dit tot en met het seizoen 1958-59.
Jan was bij de kaatsclub Ninove Bal-op ook een eminente koordspeler met een zeer goede opslag. Zoals voor het voetbal ijverde
Jan ook met hart en ziel voor zijn kaatsclub.
Kenmerkend aan Jan was de gedrevenheid en inzet voor de
sport in het algemeen. Hij was streng voor jonge spelers en de
jeugd in het algemeen. Hij vond dat een Sportman er alleen kon
komen met veel doorgedreven oefeningen en inspanningen. Jan
ten voeten uit !
Het bestuur van KVK Ninove betuigt aan kinderen en kleinkinderen en de ganse familie haar innige deelneming.

Gewezen speler Robby Van Herreweghe overleden.

Velen waren met verstomming geslagen toen het nieuws bekend werd dat Robby Van Herreweghe op 42-jarige
leeftijd overleed. Hij was gehuwd en vader van twee flinke dochtertjes.
Wij herinneren ons Robby als een fijne voetballer die van de
jeugd uit St. Antelinks bij VK Ninove aansloot om deel uit te
maken van het eerste elftal. Hij was er een certitude als linker
flankaanvaller. Met spijt zagen we Robby dan vertrekken naar
onze buren uit de Lebeke. Later was hij ook een gewaardeerd
speler bij SV Voorde.
Langs deze weg betuigen wij aan de familie onze oprechte en
innige deelneming bij het zwaar verlies dat hen komt te treffen. Wij herinneren Robby met een warm gevoel, een fijne man
wiens leven veel te kort was.
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Gew U13 A: FC Lebbeke A – KVK Ninove
Zaterdag 3 september 2016

Beste supporters,
Zoals iederéén al weet zijn we terug van start gegaan met een nieuw voetbalseizoen U13. Na voor de
meeste onder onze spelers een paar wedstrijdjes in één of ander jeugdtornooi was het vandaag zover, nl.
de eerste officiële wedstrijd op en tegen FC Lebbeke A. Wat we mochten verwachten, voor de meesten
onder ons een vraagteken ... ? Ikzelf kende die tegenstander totaal niet, dus toch altijd wat spannend de
start van een nieuw voetbalseizoen.
Eens ter plaatse na 40 minuten rijden stelden we vast, het terrein was okay, er stond gras op, het was
vlak en het was niet te warm er was zelfs wat licht gedruppel bij, al een goed begin.
Het eerste kwartier, verliep wat zoekend en stroef al snel ondervonden we, dat we de tegenstander niet
zomaar onder de voet zouden lopen. Al hun opgestelde spelers hadden al tegen een bal getrapt. Van
onze kant verliep het combinerend voetbal niet vlot, veel slechte passes, te hoge ballen kortom de eerste
15 minuten waren om snel te vergeten ook al vielen er langs beide kanten een paar waterkansjes. Tijdens
de korte rustpauze riep trainer Stéphane zijn spelers bij zich en vertelde zijn jongens waar het beter kon
waar ze moesten opletten.
Het tweede kwartier, was nog niet veel beter, nog teveel nonchalance ... maar een mooie opening gezien
door Mauro gaf Siebren de kans om snel weg te spurten richting doel en die trapte de bal tegen netten
0-1. Dit gaf toch een beetje opluchting want het was tot op dat moment een zeer gesloten match. Dan,
ik denk twee minuten later een hoekschop voor Lebbeke, een goed gegeven bal kwam voor Wout onze
doelman terecht, Wout duwde de bal weg maar teveel centraal en een speler van Lebbeke stond daar
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helemaal alleen en schoot de bal hard door het midden heen tegen de netten 1-1. Onze comfortzone
was al teniet gedaan op twee minuten tijd, dus terug naar af. Na afloop van het eerste half uur werd er
door Stéphane nogmaals op de foutjes gewezen en waar het beter zou kunnen.
Het derde kwartier, begonnen onze jongens te voetballen, wat een verschil met het eerste half uur, Lebbeke werd als het ware terug gedrongen naar hun eigen helft. Terwijl ik snel om wat water snelde voor
onze spelers maakte Soufiane er 1-2 van met een knal tegen de dwarsligger botste de bal via de grond
achter de doellijn binnen, oef toch weer wat meer comfort !
Daarna bleven onze jongens beter combineren, met passes laag over de grond wat het eerste kwartier
totaal niet te zien was. Het zelfvertrouwen van vorig seizoen kwam even piepen en zo maakten we de 45
minuten vol.
Het laatste kwartier, speelden we op het zelfde elan verder zonder nog echt open kansen aan de tegenstander weg te geven want die (dat zag je) zaten op hun adem, de vermoeidheid begon zijn tol te eisen.
Toch kregen zij nog een grote kans op het einde maar onze doelman Wout zette zijn foutje meer dan
recht met een knappe tussenkomst en zo eindigde de wedstrijd op 1-2 !
Dus onze jongens zijn goed begonnen na een twijfelende start en we zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van het spel juist maar kan stijgen door op de trainingen er keihard voor te werken !
Wat ik ook nog zeker wil vermelden is dat buiten de paar namen die ik opnoemde in het wedstrijdverslag ook zeker alle andere spelers (Hamza, Kenny, Lander, Lucca, Michiel, Nassime, Remco, Thomas)
met veel inzet, wilskracht en op karakter deze wedstrijd gespeeld hebben. Van FC Lebbeke hun kant
vond ik het fair van hun trainer er hun doelman attent op maakte om de bal uit te rollen of te gooien en
niet vanuit de hand uit te trappen (wat wel een paar keer gebeurde), dit maakte er een mooie spannende
wedstrijd van.
Met vriendelijke groeten,
Marnik De Swaef
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Onze Beloften
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Tussen haakjes de herkomst van onze gasten (ploeg vorig seizoen) :
Syben Bellemans (keeper-u17) - Cedric Arys (Aalst) - Lorin Hiers (beloften)
Jorn Beeckmans (beloften) - Hannes De Mey (beloften) - Mauro Van Hamme (Asse)
Brent Van Der Goten (Dender) - Glenn Daniëls (Appelterre) - Jorn Claes (u21)
Seppe Deblander (beloften) - Jens Van der Hoeven (u17) - Thibaut Albertyn (Dender)
Yannick Sonck (u21) - Jeroen Van Mulders (Lede)
Niet op de foto : Lowie Dedoncker (Dender) - Emiel Verstraeten (u21) - Robin De Bruyn (u21)
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KVK Ninove – KSK Vlamertinge : 1-1

03-09-2016

Na al het mooie dat we mochten ervaren in de oefencampagne waren de verwachtingen hoog gespannen. De nieuwkomers waren blijkbaar al goed geïntegreerd in de groep. Dat de brede kern aan sportieve
waarde heeft bijgewonnen was te zien aan de weelde waarover onze trainer beschikt. Anders kan je Junior
zomaar niet op de bank laten starten.
KVK begon gretig aan de wedstrijd en versierde tal van mooie kansen zonder echter scherp uit de hoek
te komen. Een treffer kon niet uitblijven en na een misverstand tussen de bezoekende doelman en een
verdediger kon Yannick de bal over de doellijn duwen. Dik verdiend 1-0 na 18’.
Onze mannen gingen op hun elan door en Martens kwam net iets tekort om een mooie doorsteekpas van
Youcef te verzilveren (28’). Enkele minuten later werd Jelle het straatje ingestuurd door Martens, hij kwam
alleen voor de keeper maar miste onbegrijpelijk deze uitgelezen kans. In de laatste minuten van de eerste
helft appelleerden onze jongens tot 2 maal toe voor een strafschop maar de scheids gaf geen krimp. En zo
gingen we rusten met 1-0. Te weinig voor het gebrachte spel.

18’ Yannick De Rouck : 1-0
De tweede helft was pas begonnen, onze verdediging was nog niet bij de zaak en daar stond plots een
speler van Vlamertinge alleen voor doel. Moest die enkel de voorzet nog binnenkoppen en de bordjes
stonden in evenwicht. 1-1 door Pecqueux in de 46’. Van een koude douche gesproken!
Daar waar iedereen dacht dat Vlamertinge in de 2de helft ging kraken bewezen zij het tegendeel. Het was
ons team dat kraakte in al zij voegen en Kasper mocht zich een paar keren de redder in nood noemen. Enkele fenomenale safes van Kasper (en ook eens de deklat) zorgden ervoor dat de score ongewijzigd bleef.
KVK kon geen vuist maken tot in de 88ste minuut Junior op weg was naar het doel en foutief afgeremd
werd. De ultieme vrijschop bracht geen zoden aan de dijk. Al bij al mochten wij ons nog gelukkig achten
met het behaalde gelijkspel. Eindstand : 1-1.
Alain zal hieruit zijn conclusies wel getrokken hebben en zondag verwachten we een geprikkeld KVK op
Sint-Gillis-Waas.
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Van Den Berghe Kenneth (84’ Moyson Bram), Vanbelle Kristof, Bellon Yves, Kazi Youcef, De Meersman Tim, De Rouck Yannick, Martens Gert-Jan (63’ Hertveldt Marco), De Crick Jelle (63’ Junior Van Damme).
TC
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St-Gillis-Waas - KVK Ninove : 2-1

11-09-2016

Tijdens de opwarming liep Kenneth een lichte verrekking op zodat Joren in de ploeg kwam. Alain koos
terug voor veldspelers op de bank.
KVK begon furieus aan de wedstrijd maar kwam tegen het spelbeeld in onverwacht op achterstand in
de 6de min. Een carambole in onze verdediging bracht de bal voor de voeten van thuisspeler De Vos en
deze plaatste het geschenkballetje mooi in de verste hoek en 1-0. Onze boys bleven de wet dicteren maar
konden amper de thuisportier bedreigen. De thuisploeg hield de boel achteraan gesloten en Yannick stond
eenzaam in de spits. Geen doorkomen aan. Tot Gert-Jan zijn duivels ontbond en hij zijn éénmanspoging
besloot in de korte hoek. De bordjes wezen 1-1 (36’) en zo gingen we ook de rust in.

De koffie was amper gedronken en zoals vorige week waren we terug op achtervolgen aangewezen. Smet
wandelde door ons middenveld, gaf een listig steekballetje door aan De Vos en deze liet Kasper kansloos,
2-1 in de 47ste minuut. St-Gillis-Waas bleef zijn geliefkoosd wapen hanteren (alles achteruit om dan snel
de tegenaanval in te zetten), onze boys wilden wel maar speelden veel te stereotiep voetbal en de thuisploeg had geen enkele moeite om overeind te blijven. Rafael kreeg nog een unieke kans (72’) maar besloot
op de keeper. Er werd nog een paar keer gewisseld maar dit bracht geen zoden aan de dijk. De thuisploeg
kreeg nog de beste kansen maar vergat de kloof verder uit te diepen.
Er is blijkbaar nog werk aan de winkel. Het spel is niet slecht maar we slikken te gemakkelijk een doelpunt
en hebben het moeilijk om tot scoren te komen. Hopelijk volgt volgende zaterdag de kentering op Wervik.

KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, De Crick Joren, Vanbelle Kristof, Bellon Yves, Kazi Youcef (68’ Gaudi Rafael), De Meersman Tim (80’ Moyson Bram), De
Rouck Yannick, Martens Gert-Jan, De Crick Jelle (78’ Hertveldt Marco).
Geel : Van Belle Kristof, De Crick Jelle, De Crick Joren
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Wervik - KVK Ninove : 0-2

17-09-2016

Pech met de spelersbus in Wetteren zorgde ervoor dat de wedstrijd met een kwartier vertraging aangevat
werd. Kenneth, geblesseerd, werd in de basis vervangen door Jarich. Junior viel af als zestiende man.
Onze mannen begonnen vol overgave aan de match en een schot van Gert-Jan werd in de 1ste minuut
reeds afgeblokt. KVK bleef aandringen en in de 4de minuut werd Yannick gehaakt in de backlijn. De logische strafschop, ietwat nonchalant getrapt door Yves, werd door de thuisportier gered.
Nerveus spel van beide elftallen, echter zonder weinig doelgevaar. De thuisploeg kon in de ganse eerste
helft slechts een paar keer onze backlijn bereiken en Kasper moest maar één keer gepast tussenkomen. Zo
gingen we ietwat ontgoocheld rusten met 0-0.

57’ : 0-1 door Tim De Meersman
Amper afgetrapt in de 2de helft en een terugspeelbal naar Kasper werd bestraft met een vrije schop op
een paar meter voor onze doellijn (Kasper had ondertussen de klak van Cuyper geleend om het zonnetje
te bedwingen). De thuisploeg kon geen profijt puren uit deze unieke gelegenheid en van dan af nam KVK
het heft in handen. Kristof werd in de 59ste minuut onderuit geschopt en diende vervangen door Joren.
Onze boys rukken op en krijgen een vrije trap op een ideale plaats. Tim trapt de bal onbesuist in de wolken
maar de scheids laat de vrijschop hernemen wegens te vroeg uitlopen uit de muur door een thuisspeler.
Tim probeert het nogmaals en dit keer plaatst hij het balletje mooi in de linkerbovenhoek, een beauty en
0-1 !
In de 75ste minuut wordt Youcef gehaakt door de thuisdoelman maar de scheids doet alsof zijn neus
bloedt. KVK controleert nu de partij en de thuisploeg is niet in staat om onze verdediging in verlegenheid
te brengen. Toch overheerst nu nog de nervositeit tot op 5 minuten van het einde Yannick een mooi lobballetje op de deklat plaatst en Jarich de rebound kan binnenkoppen, 0-2. De VK op rozen. De thuisploeg
komt alsnog een paar keer dreigen maar de stand wijzigt niet meer.
Al bij al een mooie overwinning. Hopelijk zijn we nu gelanceerd voor een mooie reeks.
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Vanbelle Kristof (59’ De
Crick Joren), Bellon Yves, Kazi Youcef, De Meersman Tim, De Rouck Yannick, Hellinckx Jarich, Martens
Gert-Jan (68’ Gaudi Rafael), De Crick Jelle (80’ Hertveldt Marco).
TC
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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.F.C. MERELBEKE
K.V.C. J. LEDE
F.C. LEBBEKE
O.M.S. INGELMUNSTER
K.E. WERVIK
K.S.K. VLAMERTINGE
F.C. MARIEKERKE
K.H.O. WOLVERTEM-MERCHTEM
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K.H.O. WOLVERTEM-MERCHTEM

F.C. MARIEKERKE

K.S.K. VLAMERTINGE

K.E. WERVIK

O.M.S. INGELMUNSTER

F.C. LEBBEKE

K.V.C. J. LEDE

K.F.C. MERELBEKE

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
2016-2017

K.V.K. NINOVE

WEDSTRIJDEN SEIZOEN 2016-2017 - 3DE NATIONALE AMATEURS VFV - REEKS A.
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