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Het hoekje van het bestuur.

Doorgaan op elan

Na een ietwat moeilijk begin vinden onze mannen nu vlot de weg naar het
doel. Achteraan weet men ook de deur dicht te houden met een secuur sluitstuk in de goal. De cijfers liegen er niet om, in de laatste 3 wedstrijden werd
er 11 keer gescoord met slechts 2 tegendoelpunten. Het vertrouwen groeit
met de week en de nieuwelingen beginnen hun draai te vinden in de ploeg.
Enig minpuntje, de ziekenboeg loopt stilaan vol. Hopelijk kunnen Kenzo,
Kenneth, Gert-Jan en Kristof snel hervatten. Alain heeft zijn bredere kern
al flink moeten aanspreken maar hij slaagde er telkens in om een geolied
geheel op de mat te brengen. Dikke pluim aan onze trainer en zijn staf !

Onbekende tegenstander vanavond

Hoger Op Wolvertem Merchtem is de nieuwe fusieclub ontstaan uit Vierdeklasser SC Wolvertem en eersteprovincialer FC Merchtem 2000. Een paar
weken terug gingen zij de huidige leider Ronse in eigen huis verslaan met
0-1. Onze mannen zijn gewaarschuwd.

Beloften

Onze beloften treden dit seizoen aan tegen dezelfde, evenwaardige tegenstanders als het A-team. Hierdoor is de scheve situatie van vorig seizoen
rechtgetrokken (te veel tegenstanders van hogere reeksen). En dat er toekomst zit bij onze youngsters bewijzen de uitslagen. Na vijf wedstrijden
staan onze boys aan de leiding met 13 op 15. Proficiat ! Verslag hiervan
verder in dit blad.

Supportersbus naar Mariekerke

(deelgemeente Bornem)
Zondag 16/10/2016 : vertrek naar Mariekerke om 13u00 stipt.
De bus vertrekt steeds aan ons supporterslokaal ’t Volkshuis, Geraardsbergsestraat 119 , 9400 Ninove.

Witkapavond

KVK NINOVE
Hoger Op
Wolvertem
Merchtem
WEDSTRIJDBAL
geschonken door
Nervia Plastics
Fonteinstraat 55
9400 Okegem
054 – 31 99 20
**************************
Bio-winkel De Zonnebloem
Gemeenteplein 6
1770 Liedekerke
053 – 67.07.32

Het jeugdbestuur richt terug een Witkapavond in op zaterdag 15 oktober
2016 vanaf 19u. Iedereen van harte welkom ! Meer info verder in dit blad.
Sportieve groeten. Tony Cosijns n

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

**************************
Dakwerken Fergé
Ninoofsesteenweg 44
9450 Denderhoutem
054 – 32.91.21

Roger De Groote | Tony Cosijns

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

Hoger op
Wolvertem Merchtem
Hun clubkleuren zijn: Blauw – rood - wit
Hun stadion: Veilingstraat 66 1861 Wolvertem
De trainer is: Wielandts Wilfried
Zijn hulptrainer(s) is(zijn):
Moortgat Wim & De Valck Bart
Voorzitter: Lathouwers Jan
Secretaris: Becue Kristiaan
De kern bestaat uit: Asselberghs Bob, Badi
Yassin, Baudewyns Remko, Braems Andy,
Claessens Davy, De Bois Lenny, De Brouwer
Bart, De Wolf Mauro, Delhaye Michaël,
Ersahin Dilan, Houmans Niels, Jennart Kevin,
Kekenbosch Maxime, Meysmans Yannis, Neyts
Allan, Perrault Jonas, Quansah Sebastien,
Van Der Mynsbrugge Aron, Van Gijzeghem
Michiel, Van Keer Joren, Van Ransbeeck
Jens, Vandevoorde Robbe, Verhoeven Arne,
Vermeir Pieterjan, Wauthy Julien, Weber Gilles,
Vrancaert Matthias, Mpati Sem

K.V.K. Ninove verwelkomt
van harte het bestuur,
trainers, spelers en
supporters van Hoger op
Wolvertem Merchtem 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: Van Vaerenbergh Beau
1°Grensrechter: De heer: Mertens Stijn
2°Grensrechter: De heer: Dalle Sander

DE WEDSTRIJDEN VAN DIT WEEKEND:
8-10-16
8-10-16
8-10-16
8-10-16
9-10-16
9-10-16
9-10-16
9-10-16

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

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

DE WEDSTRIJDEN VAN VOLGENDE WEEK:
15-10-16
15-10-16
15-10-16
15-10-16
16-10-16
16-10-16
16-10-16
16-10-16
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20:00
18:00
19:00
20:00
15:00
15:00
15:00
15:00

FC.WETTEREN
K.SK.VLAMERTINGE....../......
K.EENDRACHT WERVIK
K.FC.EENDR.ZELE....../......
OMS.INGELMUNSTER
K.SK.RONSE....../......
FC LEBBEKE
SK.BERLARE....../......
K.VC.JONG LEDE
FC.PEPINGEN....../......
FC.MARIEKERKE
K.VK.NINOVE....../......
K.FC.MERELBEKE
K.FC.SP.ST-GILLIS WAAS....../......
HO WOLVERTEM MERCHTEM SC.DIKKELVENNE....../......
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BELOFTEN
Na vijf gespeelde wedstrijden staat KVK Ninove EERSTE in het KLASSEMENT met 13 op 15.

KSK Vlamertinge – KVK Ninove Beloften 2 - 3.
Na een zeer goede oefenperiode waarin trainer Gregory Deraeve zijn mannen ‘scherp’ zette, waren de verwachtingen hoog gespannen. We speelden echter krampachtig, met te weinig vertrouwen, afwachtend.
Gevolg, bij de rust keken we tegen een droge 2 - 0 achterstand aan. In de tweede helft kregen we het ‘echte’
Ninove te zien. KVK domineerde en de doelpunten bleven niet uit. 2 - 1 Arno op voorzet van Lorin. 2 - 2
Jarich op vrijschop. 2 - 3 Jens op voorzet van Cedric. Op het einde van de wedstrijd gaat een hoekschop
rechtstreeks in doel. 2 - 4 dacht vriend en tegenstander, alleen de gelegenheidsfluiter dacht er niet zo over,
raar. Een zeer goede tweede helft van onze reserven met mooi voetbal en heel veel inzet, Proficiat.
Bellemans Syben, Arys Cedric, Ardans Arno, Albertyn Thibaut, Claes Jorn, Hellinckx Jarich, Sonck Yannick, Moyson Bram, Van Der Hoeven Jens, Merckx Gillian, Hiers Lorin, Deblander Seppe, De Mey Hannes, Verstraeten Emiel, Van Hamme Mauro.
***

KVK Ninove Beloften - KFC Sp St-Gillis Waas 1 - 0.
Ninove start met een verschroeiend tempo - éénrichtingsvoetbal - en speelde de bezoekers onder de grasmat. De doelkansen volgden elkaar is sneltempo op, Dame fortuna was echter niet op de afspraak. Tot een
alom tegenwoordige Rafael een raket afvuurde en Marco de afgeweerde bal tegen de netten joeg. Na een
fout op Cedric, mocht Marco een strafschop nemen, maar weer lag de bezoekende doelman in de weg.
Het bleef bij de 1 - 0. Dit zijn zo van die wedstrijden, waarin maar één ploeg op het veld staat, je een ‘ bus
vol kansen ‘ krijgt en op het einde nog moet bibberen op een zeldzame tegenaanval. In elk geval konden
onze supporters zich opwarmen aan een zeer goed wedstrijd van onze ploeg.
De Raes Aron, Arys Cedric, Ardans Arno, Albertyn Thibaut, Claes Jorn, Hellinckx Jarich, Hertveldt Marco, Moyson Bram, Van Der Hoeven Jens, Merckx Gillian, Gaudi Rafael, De Mey Hannes, Hiers Lorin, Van
Hamme Mauro, Deblander Seppe.
***

KVK Ninove Beloften - KE Wervik 3 - 3.
Ninove liet zijn intenties onmiddellijk blijken, reeds in de 5de minuut kon Junior de score openen op
aangeven van Gillian. Al speelden de bezoekers goed mee, het waren de onzen die de wet dicteerden.
Maar geschenken moet je in het voetbal niet uitdelen, en vooral - je moet je eigen kansen benutten. Op
die manier staan we kort na de rust op een achterstand van 1 - 3. Dit is dan het sein om een tandje bij te
steken. En dat deden we. 2 - 3 Jens brengt de bal voor doel en Gillian werkt af. 3 - 3 uit een persoonlijke
actie van Lowie. Met nog een kwartier te gaan, geven beide ploegen het beste van zichzelf. Bij het eindsignaal staat het gelijkspel op de bordjes. Er zat zeker een overwinning in, maar al bij al een goede wedstrijd
met heel wat inzet.
Bellemans Syben, Arys Cedric, Ardans Arno, Albertyn Thibaut, Claes Jorn, De Mey Hannes, Deblander
Seppe, Sonck Yannick, Van Damme Junior, Merckx Gillian, Hiers Lorin, Dedoncker Lowie, De Bruyn
Robin, Van Der Hoeven Jens, Albertyn Mathieu.
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SC Dikkelvenne - KVK Ninove Beloften 0 - 2.

Een verplaatsing naar Dikkelvenne is nooit simpel, het eerste kwart moest Ninove de wedstrijd ondergaan. Onze trainer moest zijn manschappen bij de les houden. We kwamen meer en meer in de wedstrijd.
Aron was echter niet te verslaan en moest meer dan eens zijn netten vrijwaren. Ninove nam de wedstrijd
in handen, de thuisploeg wist zich geen raad met de dribbels en het spel van een ongrijpbare Rafael.
Keer op keer moest de thuisploeg fouten begaan op Rafael en uit één van die vrije trappen kon Marco
de afgeweerde bal in één tijd in de winkelhaak vlammen. Een verdiende 0 - 1. Beide ploegen streden om
elke vierkante meter en kregen wat kansen. Tijdens de rust mochten de vier A kernspelers zich douchen
(opgeroepen A ploeg). Onze ploeg kreeg het moeilijk, we toonden inzet en karakter, een over mijn lijf
mentaliteit, geen meter toegeven aan de thuisploeg. Ninove maakte er een echte triller van. Dikkelvenne
kon geen kans meer bij elkaar spelen. Ondertussen moest Thibaut gekwetst van het veld. We stonden
met 10 man en met nog een kwartier te gaan. De thuisploeg stak een tandje bij, maar de onzen gaven niet
toe. Met nog vijf minuten te gaan bracht onze trainer Thibaut weer op het veld - als spits. Een goede zet,
want de thuisploeg bezondigde zich aan wat overtredingen. Op een van die vrijschoppen kon Mauro de
stand op 0 - 2 brengen. Meteen werd er afgefloten, een verdiende overwinning voor Ninove - onze trouwe
supporters werden beloond met een formidabele wedstrijd.
De Raes Aron, Arys Cedric, Ardans Arno, Albertyn Thibaut, Claes Jorn, Moyson Bram, Rivera Armayones Kenzo, Hertveldt Marco, Van der Hoeven Jens, Merckx Gillian, Gaudi Rafael, Hiers Lorin, De Mey
Hannes, Van Hamme Mauro, Sonck Yannick.
***

KVK Ninove Beloften - K FC Eendracht ZELE 4 - 2.

Een evenwichtige wedstrijd van twee jonge goed voetballende ploegen. KVKN begon wat nerveus, Aron
moest al in de eerste minuut aan het werk door een te korte terugspeelbal. Onze keeper, de rots in de
branding, straalde weer heel wat vertrouwen uit, dat heeft onze jonge ploeg toch wel nodig. Op het kwartier mocht Yannick een hoekschop trappen, de bal zocht zijn weg in het doel, 1 - 0 voor KVKN. Op het
half uur kregen we enkele warme standjes voor ons doel, Aron bleef echter baas in zijn doelgebied. Ook
Zele kwam een paar keer goed weg. Onmiddelijk na de rust nam Lorin de bezoekende doelman onder
vuur, de afgeweerde bal viel voor de voet van Gillian, die met een schicht de 2 - 0 liet optekenen. Zele zette
alle zielen bij en kwam terug tot 2 - 2. Ninove liet niet begaan en Seppe scoorde de 3 - 2 op aangeven van
Yannick. Even voor affluiten liet KVKN de mooiste aanval van de wedstrijd optekenen. Een onvermoeibare Jens gaf zijn tegenstrever weer eens het nakijken, centerde afgemeten voor doel, waar Gillian zijn
sterke wedstrijd beloonde met een tweede doelpunt 4 - 2. Te zware cijfers voor de moedige en sportief
spelende bezoekers. Onze reserven waren toch iets beter en verdienden voluit de overwinning.
De Raes Aron, Arys Cedric, Ardans Arno, Claes Jorn, Daniels Glenn, De Mey Hannes, Hertveldt Marco,
Sonck Yannick, Van Der Hoeven Jens, Merckx Gillian, Hiers Lorin, Albertyn Thibaut, Deblander Seppe,
Van Hamme Mauro, Beeckmans Jorn.
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KVK Ninove – SC Dikkelvenne : 6-1

24-09-2016

Na een hoopvolle zege op Wervik waren onze boys er op gebrand om hun thuispubliek de eerste overwinning te schenken. Tegen een ploeg als Dikkelvenne, vorig seizoen slechts geklopt op de meet, is dit echter
geen sinecure. Kenneth en Kristof lagen in de lappenmand en zo kreeg ook Joren een startkans.
Al in de 1ste minuut versierde Dikkelvenne een hoekschop, net naast gekopt door Pollet. Een vrijschop
langs beide zijden bracht geen soelaas tot Tim met een schitterende pass Yannick in stelling bracht, deze
de bal mooi controleerde met de borst en beheerst de bal in de rechter benedenhoek plaatste, 10’ en 1-0.
Dikkelvenne reageerde via een schot van Vanden Berghe op de vuisten van Kasper. Na een heerlijke aanval over Yannick en Jelle plaatste Tim de bal in één tijd prachtig in de kruising en 2-0, 15’. Dikkelvenne
wou wel maar Kasper wilde niet meewerken. Net voor de rust kwam Gert-Jan oog in oog te staan met de
bezoekende portier en deze laatste kon de bal uit het mandje gaan rapen, 42’ en 3-0. Misschien wel een
overdreven ruststand gezien het spelbeeld.

Kasper in actie
De tweede helft was amper begonnen toen Yannick een voorzet op het hoofd van Bram schilderde en de
bordjes wezen 4-0, 48’. Met de moed der wanhoop probeerde Dikkelvenne het tij te keren, het moet gezegd, ze bleven er voor gaan, zonder resultaat. Enkel een schicht van Van Eecke kon Kasper niet pareren
en het stond 4-1, een verdiende treffer voor de bezoekers in de 68ste min.
Niet getreurd echter, pas terug afgetrapt en de bordjes wezen 5-1, 69’. Een tiki-taka goal van Junior na
samenspel met Rafael. Het spel bleef over en weer gaan en Junior plaatste de kers op de taart met zijn 2de
van de avond. Na balverlies Dikklevenne mocht hij alleen op doel afgaan en 6-1, 88’min. Eindstand : 6-1.
KVK was vanavond razend efficiënt, 7 kansen zorgden voor 6 goals, afwerking aan bijna 100%!
Een mooie voetbalmatch gekruid met 7 goals, voetbal een feest !
Proficiat mannen!
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves, Kazi Youcef, De Meersman Tim (41’ Moyson Bram), De Rouck Yannick (65’ Junior Van Damme), Hellinckx Jarich,
Martens Gert-Jan (59’ Gaudi Rafael), De Crick Jelle, De Crick Joren.
TC
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KFC E. Zele – KVK Ninove : 1-3

02-10-2016

Na de glansprestatie tegen Dikkelvenne waren de verwachtingen van zowel bestuur, trainers als meegereisde supporters hoog gespannen. Te meer daar Zele in het tussenseizoen zowat zijn hele kern zag vertrekken wegens financiële perikelen. Zij kiezen nu resoluut voor een bende jonge gasten aangevuld met
onder andere een ervaren Thomas Zwart. Kenneth, Kristof en Gert-Jan waren onvoldoende hersteld zodat
Rafaël in de basis kwam. Een bredere kern is blijkbaar geen overbodige luxe !
De wedstrijd begon niet al te denderend met slechts enkele schuchtere doelpogingen langs beide zijden.
Een poging van Rafaël vloog naast en Yannick besloot te zwak.
Zele versierde enkele corners zonder echt gevaarlijk te zijn. Een omhaal van Rafaël verdiende beter alsook de mooie lange bal van Yves die door Yannick net over het doel geplaatst werd. Zele kwam nog even
dreigen maar Kasper stond pal. Op aangeven van Tim (ex-Zele) kon Youcef de 0-1 binnenkoppen in de
39ste min. Yannick miste nog de rebound van het afgeweerde schot van Rafaël. Zo gingen we de rust in
met een 0-1 voorsprong.

Yves in actie !
Net na de pauze draaide Cooreman een vrijschop voor de thuisploeg net naast. KVK nam nu de match in
handen. In een tijdspanne van 3 minuten wezen de bordjes 0-3 (54’ en 57’) voor KVK dankzij goals van
Glenn en Yannick. 2 kopbaldoelpunten met het hoofd, telkens op voorzet van Yves.
Zele was nu totaal van de kaart en kon enkel nog dreigen via de ingevallen Crapoen die de eer wist te redden voor de thuisploeg. Junior kopte ook nog eens net naast. Al bij al een verdiende overwinning voor
onze boys. Eindstand : 1-3.
Hopelijk kunnen we doorgaan op dit elan zodat we een leuk seizoen kunnen draaien.
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves, Kazi Youcef, De Meersman Tim (70’ Moyson Bram), De Rouck Yannick (60’ Junior Van Damme), Hellinckx Jarich, Gaudi Rafael (89’ Ardans Arno), De Crick Jelle, De Crick Joren.
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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2-1
0-2
3-2

1-4

2-3

2-1
1-0 3-0

0-1

3-1

2-3

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

1-1

0-2 0-0
1-0

1-1
1-0

3-0

1-2

F.C. PEPINGEN

6-1

1-1

1-3

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.

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

3-3

3-2
3-3
3-1

0-1
0-5
2-1

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

0-0

