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Het hoekje van het bestuur.

De remonte van KVK Ninove !

Leven wij op een wolkje ? Ja, wij leven op een wolkje, supporters, spelers en
trainers, het bestuur. Met dank aan het goede voetbal dat onze kernspelers
op de mat brengen en de navenant prachtige uitslagen, behaald tijdens de
laatste vijf wedstrijden op rij.
Wij schreven eerder dat KVK Ninove eerder aarzelend aan de competitie begonnen was, na zeer hoopgevende voorbereidings- en bekerwedstrijden. De
openingswedstrijd thuis tegen Vlamertinge en de daaropvolgende verplaatsing naar St. Gillis-Waas, waren ondermaats. Maar trainer en medewerkers,
dicht bij de ploeg, waren overtuigd van de kwaliteit en het vermogen met
deze ploeg om degelijke prestaties neer te zetten.
Sedert de eerste overwinning op Wervik groeide het vertrouwen en de spelkwaliteit werd steeds maar beter. Met als uitschieters onze thuiswedstrijden
tegen Dikkelvenne (6-1) en Wolvertem-Merchtem (5-0).
Vandaag staan we mee aan de leiding in het klassement. Met trainers en
spelers willen wij bevestigen dat wij graag het eerste periodekampioenschap
wensen binnen te halen. Met twee thuiswedstrijden (Merelbeke en Lebbeke)
en de verplaatsing naar Wetteren behoort dit tot de mogelijkheden.
Wij blijven wel met de voetjes op de grond, want elke wedstrijd moet gespeeld worden. De supporters vragen ons evenwel of wij zullen doorgaan ?
En of wij de kans zullen grijpen, indien de mogelijkheid zich voordoet, een
reeks hoger te spelen ?
Jazeker. KVK Ninove wil de waardering en spelkwaliteit van weleer in de
toenmalige derde klasse, opnieuw evenaren. Wij hebben vandaag een evenwichtige kern van jonge en ervaren spelers en met het huidige beleid van
onze jeugdvoetbal, moeten wij ook stappen vooruitzetten.
Uiteraard, dit alles zonder financiële avonturen, met dank aan een doorgedreven clubwerking en medewerking van sponsors, handelaars en neringdoeners, zijnde onze supporters !
Jacques Timmermans, Voorzitter KVK Ninove n

Supportersbus naar Wetteren

Zaterdag 29/10/2016 : vertrek naar Wetteren om 18u00 stipt.
De bus vertrekt steeds aan ons supporterslokaal
’t Volkshuis, Geraardsbergsestraat 119 , 9400 Ninove.
Supporters allen op post !

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

KVK NINOVE
K.F.C.
Merelbeke
WEDSTRIJDBAL
geschonken door
Schilderwerken
Geert Langhendries
Rijstraat 175
9400 Denderwindeke
054 - 32 78 17
0478 - 73 13 60
**************************
Jacobs Wim
Algemene zink- en
koperwerken,
platte daken roofing
epdm, isolatiewerken
0477-83.92.51
**************************
Dhr. Guy D’Haeseleer
Vlaams
volksvertegenwoordiger

Roger De Groote | Tony Cosijns

bezoek onze website: www.kvkninove.be

1

Wij ontvangen vandaag:

K.V.K. Ninove verwelkomt

Hun clubkleuren zijn: Geel - blauw

trainers, spelers en

Hun stadion: Sportstraat 9820 Merelbeke

supporters van

K.F.C. Merelbeke

De trainer is: Davy De Schrijver
Zijn hulptrainer(s) is(zijn):
Thomas Moerman & Steven De Plu
Voorzitter: Van Keymeulen Wilfried
Secretaris: Johan De Backer

van harte het bestuur,

K.F.C.

Merelbeke 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: Sven De Volder, Arno De
Letter, Jarne De Vroe,Bram Vrisens, Maxim
Rigaux, Karel De Smet,Koen De Wulf, Joran
Hillewaere, Alexander Seynaeve, Bram Halaert,
Kobe De Rudder, Dylan Van De Cruyssen, Pieter
Van Hijfte-Ysebaert, Ilian Smolders, Maarten
Cooreman, Lorenzo Ongena, Mathieu De Weirdt,
Bert Claerhout, Eric Martirosiau, Sander Maertens,
Addisu De Geyter, Michiel Wettinckx, Sam
Janssens, Jens Haelterman, Glory Monday Ajayi

De wedstrijd wordt
vandaag geleid door:
Scheidsrechter: De heer: D’Hondt Kenneth
1°Grensrechter: De heer: Williams Jason
2°Grensrechter: De heer: Lauwers Kenneth

DE WEDSTRIJDEN VAN DIT WEEKEND:
22-10-16
22-10-16
22-10-16
23-10-16
23-10-16
23-10-16
23-10-16
23-10-16

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

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

DE WEDSTRIJDEN VAN VOLGENDE WEEK:
29-10-16
29-10-16
29-10-16
29-10-16
30-10-16
30-10-16
30-10-16
30-10-16
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18:00
19:30
20:00
20:00
15:00
15:00
15:00
15:00

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

Jeugdwerking
KVK Ninove – VC Osta Meerbeke

Seizoen 2016 - 2017

Gew U13 A: VCE Houtem – KVK Ninove
Zaterdag 8 oktober 2016

Beste supporters,
Zaterdag, het is weer zover ... na een weekje van keihard trainen mag de training omgezet worden in de praktijk. Deze keer was het de beurt aan E. Houtem, in het achterhoofd wetende van vorig voetbalseizoen dat die
jongens taaie tegenstanders zijn. Gelukkig is het niet het weer van vorig jaar toen stond er een stevige koude
oostenwind en viel er een ijzige regen, op een veld in erbarmelijke staat met banale afmetingen bijna even breed
als dat het lang was. Gelukkig heeft ook deze club zware investeringen gedaan en beschikken ze nu ook over
een mooi synthetisch terrein.
Even na de middag GPS instellen richting Kloosterstraat Sint-Lievens-Houtem en weg zijn we, na een grijze
frisse start is het zonnetje van de partij wat moet een mens nog meer hebben ...
Ikzelf en Thomas (beurtrol + licht geblesseerd) alsook Wouter en Matisse (geblesseerd) zijn komen supporteren voor onze ploeg, alles voor de ploeg hé mannen en vrouwen ...
De opwarming zelf hebben we gemist maar die zal wel Stéphane kennende in orde geweest zijn.
Stipt om 13u45 fluit de scheidsrechter de match op gang, het eerste kwartier gaat het zowat op en af zoals ze
zeggen, langs beide kanten ontwikkelen er zich en paar waterkansjes.
Bij momenten is het of er precies een onzichtbaar schild voor het doel staat, die ballen willen er maar niet in en
zo gaan we het eerste kwartier dan ook beëindigen met een 0-0.
Even uitblazen en wat drinken, de traditionele wissels doorvoeren en we kunnen van start gaan met het tweede
kwartier. Onze ploeg neemt stilaan de touwtjes in handen en het overwicht komt duidelijk van KVK Ninove er
wordt bij momenten mooi gecombineerd met één-tweetjes waardoor de tegenstander gemakkelijk uitgespeeld
wordt maar hoeveel kansen we ook krijgen die bal geraakt er maar niet in, het is dan ook nog volledig tegen
het spelbeeld in dat E. Houtem op een mooi combinerende manier doorbreekt en tegen scoort 1-0 dat is even
slikken maar hun geluk kan toch niet blijven duren zeker ... In het derde kwartier zijn onze spelers ontketend,
via Luca’s strijdlust kan hij Mauro bedienen en die neemt de bal lekker mee en kan het mooi afmaken 1-1, YES,
eindelijk dit verdienen ze. Kort daarna via een slimme assist van Lucca komt de bal bij Jason terecht en die kan
aardig met de bal toveren, een uitkapbeweging volstaat om de bal loeihard tegen de netten te knallen 1-2. KVK
Ninove heeft dat ‘vuur’ stilaan gevonden, de spitsen en middenveld jagen achter iedere bal en de verdediging
staat hoog op te wachten en onze doelman Wout Meremans is zo goed als werkloos ... Ook Jason kan zo goed
als onbewaakt zijn ding doen, géén enkele speler van E. Houtem lijkt nog oog voor hem te hebben bij één pe3

gel streelt de bal de dwarsligger, ook Mohammed en Wout De Troch missen een paar doelkansen. Maar
dan is het Lander die door zijn werkijver de bal kan ontfutselen en erop eigen houtje 1-3 van maakt ! en
daarmee gaan we ook even rusten.
In het vierde en laatste kwartier wordt E. Houtem letterlijk versmoord, ze worden volledig uit verband
getikt, Robbe en Remko nemen de rechter flank voor hun rekening en van die kant komen de ene voorzet
na de andere tot opeens Michiel als een duiveltje uit een doosje opduikt en met een afwijkende bal (op een
tegenspeler) de 1-4 tegen de netten knalt. E. Houtem kan af en toe nog eens oprukken maar dan botsen
ze tegen die muur achteraan waar Siebren, Quinten, Wout De Troch en Robbe de deur op slot doen, onze
doelman Wout is enkel te bereiken vanop afstand dus met afstandsschoten maar die zijn zeldzaam. Zo’n
vijf minuten voor tijd krijgen we nog een vrije trap mee, E. Houtem zet zijn muurtje maar opnieuw is het
Lander die met een strak en recht schot net opzij van de muur de bal tegen de netten blaast 1-5 en weinige
minuten later maakt de scheidsrechter een eind aan de wedstrijd.
Dus gewonnen met zeker en vast niet gestolen cijfers 1-5 ! Het belangrijkste van allemaal zijn niet die
cijfers maar een ploeg die er stond, die werk- en
vechtlust toonde een ploeg die voetbal speelde en
dat is zoveel mooier om te zien en natuurlijk is het
leuk om te winnen dat is goed voor de moraal ! Ik
zou zeggen sinds de match tegen E. Aalst die toch
wel van een ander kaliber was, is die klik er stilaan
gekomen en nu maar verder bouwen hierop. Ter
info ik hoorde onze trainer zeggen dat E. Houtem
van E. Aalst heeft verloren met 3-9 dan hebben wij
toch nog niet zo slecht gespeeld met ons gelijkspel 3-3.
Acteurs van dienst : Wout M., Quinten (prov.), Siebren, Wout D.T., Lander, Robbe, Lucca, Remko, Mauro,
Michiel, Jason en Mohammed.
In naam van de redactie, een dikke proficiat aan al onze spelers van KVK Ninove Gew. U13A voor hun
schitterende inzet, gretigheid, werklust en vastberadenheid !!!
E. Houtem speelde een faire leuke wedstrijd, ook de scheidsrechter heeft prima gefloten en dat maakt zo’n
wedstrijdje heel leuk.
Beste supporters, volgende week thuis tegen Borsbeke.
De redactie n
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Jeugdwerking
KVK Ninove – VC Osta Meerbeke

Seizoen 2016 - 2017

Gew U13 A: KVK Ninove - KVC DT Borsbeke
Zaterdag 15 oktober 2016

Beste zijlijnsupporters ...
Alhoewel dit weekend volledig in het teken stond van het WK baanwielrennen voor de profs, moest er ook dit weekend nog aan echte sport gedaan worden, namelijk een potje jeugdvoetbal met onze Gew. U13 A tegen de zebra’s van
Borsbeke. De nacht van vrijdag op zaterdag heeft het lekker geregend en liggen de meeste voetbalvelden er wat glad bij
wat natuurlijk geen enkele rol speelt op zo’n kunstgrasmat zoals bij ons thuis op de Kloppers.
Iederéén was zoals verwacht redelijk op tijd op post, ook al was het zoeken voor een parkeerplaatsje op een overvolle
parking.
Ikzelf was zeer benieuwd wat onze spelers van plan waren tegen Borsbeke, het is wat een rare ploeg, misschien ligt het
aan hun outfit met al die strepen maar op de één of andere manier vind ik het geen te gemakkelijke ploeg ook al hebben we er vorig seizoen meerdere malen van gewonnen. Thuis in de modder kunnen ze aardig hun mannetje staan op
kunstgras is dat niet zo direct het geval maar toch ... genoeg proza ... actie !
Na de traditionele opwarming onder de deskundige begeleiding van trainer Stéphane en de gezamenlijke groepsstrijdkreet fluit de scheidsrechter exact om 12u30 de wedstrijd op gang.
Borsbeke zet meteen druk, de bal blijft de eerste paar minuten redelijk veel ronddwarrelen in de buurt van onze doelman van dienst Jens. Uiteindelijk krijgt onze verdediging de bal onder controle en beginnen ze meer uit te voetballen,
de bal wordt naar voor gestuwd en na 3 minuten krijgen wij onze eerste hoekschop. Benieuwd of het hoekschop code
1, 2 of 3 gaat zijn ... want dit hebben ze meerdere malen geoefend tijdens de donderdagtraining en het wordt code 3 dat
op niets uitloopt ... Het eerste kwartier gaat het wat op en af langs beide kanten, tot Jason met een magistrale schijnbeweging in de 8ste min. de eerste bal tegen de netten kan trappen, géén houden aan voor de doelman 1-0 maar Borsbeke is veerkrachtig en vecht dapper terug kort na onze eerste treffer moet Thomas letterlijk aan de noodrem hangen
(truitjetrek) en krijgt Borsbeke een vrije trap mee. De plaats van delict is niet zo heel ver van het doel, de scheids stapt
de 8 meter af en ons driemansmuurtje beland onder de dwarsligger dus in het doel, heel vreemd om te zien. Borsbeke
neemt zijn aanloop en wederom is het Thomas die de bal op zijn lijf krijgt en zo een tegengoal kan voorkomen maar
de bal komt in de flipperkast terecht en hierdoor kunnen ook zij alsnog in de 10de minuut gelijk maken en gaan we
met 1-1 even rusten.
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In het tweede kwartier is onze ploeg duidelijk aan het groeien, het overwicht ligt aan de kant van Borsbeke nu, onze
jongens krijgen meer dan genoeg kansen maar kunnen maar niet scoren. Lucca vandaag onze laatste man roept als een
echte veldheer op zijn verdedigingslijn, wanneer ze moeten oprukken en weer moeten terugtrekken, hij deelt de commando’s uit en luisteren doen ze de verdedigers ... Borsbeke heeft een redelijke grote speler op het veld staan die zowat
de centrale figuur is van die ploeg en via hem kunnen ze af en toe gevaarlijk doorbreken maar ook dan zijn het Lucca
zijn ‘lange’ tenen die de bal tijdig kunnen doen stoppen om deze terug in de andere richting te doen sturen. Ook Robbe
en Wout D.T. verzetten heel wat werk en zeker Lander die kuist ook héél wat op, zowel verdedigend als aanvallend hij is
werkelijk overal op het veld terug te vinden, zowat de motor van de ploeg zou ik zeggen. We krijgen met de regelmaat
van de klok hoekschoppen maar wat op de training donderdag ingeoefend werd is nauwelijks te zien en dat is jammer
want dat zijn gemiste kansen. Ook het veld breed houden en de bal veel sneller rond tikken daar is toch nog werk aan
de winkel.
Wat op training lukt daarvan is niets te merken tijdens een wedstrijd ofwel denken de spelers op dat moment er gewoonweg niet aan ofwel is dat een soort van wedstrijdstress of faalangst, wie zal het zeggen ...
Ik denk dat ook onze trainer er géén vrede mee kan nemen dat zal wel tijdens een kleine pauze of na de match in vraag
gesteld worden.
En dan, opeens in de 11ste minuut, als een duivel uit een doosje is Michiel daar eigenlijk wat onopvallend het tweede
kwartier maar hij komt op het juiste moment en op de juiste plaats tevoorschijn en kan van links opzij de 2de goal scoren, 2-1.
Het derde kwartier begint Borsbeke opnieuw sterk maar het is van korte duur, Lander raakt algauw de paal vanop afstand, Mohammed doet wat hij kan maar krijgt de bal maar niet tussen de twee palen, ook Soufiane wordt er stilaan
moedeloos van en bij Jason en Remko lukt het ook niet. Mauro mist ook een paar open kansen doordat hij net iets te laat
bij de bal komt. Er belanden er ook een paar in het zijnet ... wat kunnen wij moeilijk scoren, ik denk dat onze jongens het
soms te mooi willen afwerken de meeste ballen vliegen net boven de dwarsligger of net naast het doel terwijl laag bij de
grond ook een mogelijkheid is. De doelman van Borsbeke wordt er bijna gek van ... Maar in de 13de minuut komt Mauro
niet te laat en schuift hij de bal lekker tegen de netten aan en opeens kan er een lach aan af, je ziet dat hij opgelucht is,
YES I can ! Even later in de 14de minuut is het opnieuw prijs en is het weer Mauro die deze keer koel en meedogenloos
afwerkt 4-1. De doelman van Borsbeke is een temperamentvol ventje en na een scheldserenade tegen de scheidsrechter
is hij het zat en geeft zijn handschoenen door een ploegmakker die de ‘dirty job’ op zich mag nemen. Bij de start van het
4de kwartier gelooft de vrouwelijke trainer van Borsbeke er nog steevast in en moedigt haar jongens nog eens extra aan
met de woorden ‘komaan mannen het is nog niet gedaan’ en dat was de boost die Borsbeke nodig had, in de 3de minuut
kan Borsbeke nog eens scoren en maken ze er 4-2 van, het zal toch niet waar zijn hé ! Maar zover komt het niet KVK
Ninove drijft de druk nog wat op, eerst is het nogmaals Lander die de paal treft maar ook Lucca, opnieuw kan hij de
bal met zijn uitschuifbare voetbalschoenen ontfutselen van Borsbeke om erger te voorkomen alsook Jens kan zijn doel
vrijwaren van een derde tegentreffer met een prachtige tijgersprong. Vanaf dat moment breekt uiteindelijk Borsbeke,
trainer Stéphane laat Mohammed na een zeer verdienstelijke match aan de kant komen en stuurt Soufiane nog voor de
laatste 10 min. het veld op want hij heeft nog iets goed te maken en dat doet hij dan ook, de match duurt wat langer
in het vierde kwartier en ‘Souf ’ knalt in blessure tijd, minuut 15 de 5-2 tegen de netten en als of hij er niet genoeg kan
van krijgen blaast hij heel diep in de blessure tijd bijna minuut 17, de definitieve 6-2 op het scorebord. Ook deze keer is
Borsbeke een maatje te klein voor een niet eens zo goed spelend KVK Ninove.
Ik bedank alle spelers die geselecteerd waren voor hun inzet : Jens, Wout De Troch, Lucca, Thomas, Lander, Robbe,
Remko, Jason, Soufiane, Michiel, Mohammed en Mauro.
Alsook merci mannen om jullie ploeg te komen steunen Siebren (beurtrol) en Matisse (nog even extra rust, net terug uit
blessure) en Wout Meremans die geselecteerd was om het doel te verdedigen van de provinciale.
Sportieve groeten,
Marnik
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Beloften

Wolvertem Merchtem – KVK Ninove Beloften : 4 - 1.
Een wedstrijd om vlug te vergeten met een scheidsrechter die zichzelf ‘ernstig’ in vraag moet stellen. Als na de wedstrijd
geen enkele van de stafleden van beide ploegen de scheids een hand gaan geven, dan weet je het wel! De man of moet ik
zeggen ‘de sint’ strooide in de tweede helft met de gele kaarten alsof het snoepjes waren. Ninove mag een groot deel van
de 2e helft met acht man verder. De uitspraken na de wedstrijd logen er ook niet om : “ ik wil met u altijd naar Brussel
gaan, men heeft er scheidsrechters te kort en ik krijg dus over de ganse lijn gelijk” en “niemand van al degenen die buiten
de lijnen staan, heeft verstand van voetbal - ik weet wat voetbal is”. De goede man speelde het dan nog klaar de kaarten
op ‘andere’ namen te schrijven, op degene die met de rust vervangen werden en op hun vervanger. Begrijpen wie kan.
Jens was de man die het tegendoelpunt voor zijn rekening nam.
De Raes Aron, Daniels Glenn, Ardans Arno, Claes Jorn, Hiers Lorin, Van Den Berghe Kenneth, Hertveldt Marco, Moyson Bram, Van Der Hoeven Jens, Merckx Gillian, Deblander Seppe, De Mey Hannes, Albertyn Thibaut, Sonck Yannick,
De Bruyne Robin.
***********

KVK Ninove Beloften - FC Mariekerke : 1 - 2.
Ninove begon in ‘overdrive’ aan de wedstrijd en al in de 7de minuut zoefde Marco als een sneltrein voorbij zijn tegenstanders en scoorde laag in de verste hoek 1-0. KVK bleef maar komen, veel balbezit en goede combinaties, met heel wat
doelkansen. We lieten echter na onze kansen te verzilveren. We hadden er drie - vier moeten in jassen. En zoals altijd
breekt dat je zuur op.
Na de rust, en na de vervangingen van de spelers voor de A-kern, kregen we een totaal ander spelbeeld. Inzet, karakter,
mentaliteit waren bij verschillende spelers ver zoek. Waar was de ‘over mijn lijf ’ mentaliteit, het voor elkaar in de bres
springen’ van de voorgaande wedstrijden ? We verloren van onszelf, en dat is pijnlijk !
Bellemans Syben, Daniels Glenn, Albertyn Thibaut, Ardans Arno, Hiers Lorin, Claes Jorn, Hertveldt Marco, Moyson
Bram, Deblander Seppe, Sonck Yannick, Van Der Hoeven Jens, Van Hamme Mauro, Albertyn Mathieu, Dedoncker
Lowie, Beeckmans Jorn.
***********

KVK Ninove rouwt mee met het overlijden van Kathleen Vanderheyden.

Kathleen was als toegewijde mama jarenlang aanwezig bij de wedstrijden van
haar zoon Daan Van Eeckhoudt (speler bij Prov. U17 KVK Ninove).
We wensen langs deze weg de familie veel sterkte in deze moeilijke periode toe.
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Jeugdwerking
KVK Ninove – VC Osta Meerbeke

Seizoen 2016 - 2017

U6 A:

Spelertjes van U6 A: Bent, Milan D. Q., Milan G., Noah,
Jeff, Milan R., Thomas, Jules, Jordy en Matteo.
Begeleiders van U6 A: Peremans Wim (Jeugdopleider U6 A),
Claes Nathalie (Ploegafgevaardigde U6 A).
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Jeugdwerking
KVK Ninove – VC Osta Meerbeke

Seizoen 2016 - 2017

U6 B:

Spelertjes van U6 B: Len, Nand, Raiko, Cristiano, Jannes,
Leon, Tibo, Ferre, Lucas en Arne.
Begeleiders van U6 B: Tiels Pieter (Jeugdopleider U6 B),
Witterzeel Liesbeth (Ploegafgevaardigde U6 B).
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KVK Ninove – HO Wolvertem-Merchtem : 5-0

08-10-2016

Na een 9 op 9 en het mooie voetbal van de laatste weken was de honger groot om ook vanavond de 3 punten thuis te houden. Gert-Jan was hersteld zodat Rafaël terug op de bank moest starten.
KVK begon gretig aan de wedstrijd en liet de bezoekers nauwelijks in de wedstrijd komen. In de 8ste min
beging een bezoekende verdediger een flater van jewelste door een terugspeelbal recht in de voeten van
Jelle te geven. Deze was echter zo verrast dat hij deze unieke kans liet liggen en op de keeper besloot. Onze
mannen bleven resoluut voor de aanval kiezen en in de 16de min was het bingo! Yannick gaf in één tijd
door aan Youcef en deze potte de 1-0. Het éénrichtingsvoetbal ging door en in de 21ste min kon Kevin
een mooie voorzet van Yves over de lijn duwen en 2-0. Wolvertem reageerde zowaar en we waren meer
dan blij dat Kasper tot tweemaal toe de bal kon keren. Zowat het enige wapenfeit van de bezoekers voor
rust. Ruststand : 2-0.

Wolvertem kwam scherper uit de kleedkamers en nam het eerste kwartier van de tweede helft voor hun
rekening zonder echt gevaarlijk te zijn. Rafaël was ondertussen Jelle komen vervangen. Yarich en Glenn
pakten binnen de 2 minuten elk een geel karton voor spelbederf. Wolvertem poeierde nog een vrije trap
naast en dan kon het tweede deel van het feestje beginnen. Onze mannen hadden er duidelijk nog zin in
en een tiki-taka aanval werd enig mooi door Tim afgerond met een prachtige shot in de kruising, 66’ en
3-0. Junior kwam Yannick vervangen en de volgende aanval deed een afgeweken schot van Tim in de voeten van Rafaël belanden en deze aarzelde niet, 73’ en 4-0. Kasper had nog 2 prachtige reddingen in huis
op schoten van Wolvertem en hield een clean-sheet. Junior zette in de laatste minuut de kers op de taart
door een voorzet van Youcef tegen de netten te prikken en 5-0. Junior ging dan zijn zieke papa groeten in
de kantine, een mooi gebaar vol emotie. De scheids kon niet anders dan hem ook nog bedenken met een
geel karton. Een emotievol einde van een prachtige wedstrijd.
Ons team zit duidelijk in “the winning mood”. Er staan ons nog mooie wedstrijden te wachten.
Proficiat aan spelers en staf! Glansprestatie!
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves, Kazi Youcef, De Meersman Tim, De Rouck Yannick (72’ Junior Van Damme), Hellinckx Jarich, Martens Gert-Jan
(82’ Moyson Bram), De Crick Jelle (56’ Gaudi Rafael), De Crick Joren.
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FC Mariekerke - KVK Ninove : 0-2

16-10-2016

Door het gelijkspel op zaterdagavond tussen Ingelmunster en Ronse (2-2) konden onze boys onverwacht
de leiding overnemen. Alain koos voor dezelfde 11 als vorige week. De thuisploeg was een onbekende
voor ons en blijkbaar hadden zij ook af te rekenen met tal van afwezigen. Het zonnetje was van de partij
en zo gingen we een leuke voetbalnamiddag tegemoet.
Naar gewoonte nam KVK direct het heft in handen en in de 2de min had Yannick een mooie omhaal in
huis, maar te zwak om de thuisportier (Mardulier, ex-Lierse) te verontrusten. Op het kwartier zag Glenn
zijn pegel op de lijn gekeerd nadat de thuisportier de bal niet onder controle kreeg. KVK had rustig
meesterschap maar voorin bij Mariekerke liep Jatta, trouwens hun enige speerpunt, waar Kevin toch wel
de handen mee vol had. Gelukkig voor ons misstapte Jatta zich op het half uur en moest hij het terrein
verlaten. Van dan af speelde onze defensie in een zetel. KVK bleef de thuisdefensie maar bestoken en in
de 37ste min mocht Yves een vrijschop nemen op links. Niemand raakte de bal en de bordjes wezen 0-1.
Meer dan verdiend en meteen ook de ruststand.

De thuisploeg kwam vinnig uit de kleedkamers, probeerde de bakens te verzetten, maar Kasper kende
geen moeite met de hem toegespeelde balletjes. Enkel Kevin kon Kasper nog bedreigen met een terugspeelkopbal maar onze portier maakte het balletje onschadelijk. Rafaël was ondertussen Jelle komen vervangen en Marco kwam voor Gert-Jan. Rafke deed het trouwens uitstekend op links. In de 72ste min kon
Yannick een loeier afvuren, goed gepareerd door Mardulier, maar nog beter binnengeschoten door Tim
(0-2). Wat een traptechniek heeft die man! Rafke dweilde nog ne keer de lijn af, zette voor op Junior (ingekomen voor Yannick) en die miste de 0-3 à la Lukaku tegen Bosnië.
Tegen een toch wel moeilijk te bespelen tegenstander hield KVK het hoofd koel. Door de winst komt KVK
op kop in de 1ste periode (beter doelpuntensaldo dan Ronse) en doen we volop mee voor het eerste prijsje.
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves, Kazi Youcef, De Meersman Tim, De Rouck Yannick (79’ Van Damme Junior), Hellinckx Jarich, Martens Gert-Jan
(63’ Hertveldt Marco), De Crick Jelle (50’ Gaudi Rafael), De Crick Joren.
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