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KVK NINOVE

Het hoekje van het bestuur.

Schitterende 1ste periode
Door de 6 overwinningen op een rij en een goed draaiende scoremachine
staat KVK ietwat onverwacht in de kop van het klassement. Het thuispubliek
werd de laatste weken verwend met liefst 17 doelpunten in de laatste 3 thuiswedstrijden. Het verlies op Wetteren zorgde voor een kleine ontgoocheling,
vooral daar het onverdiend was.
De periodetitel kan nog mits winst vandaag en geen winst van Wetteren en
Ingelmunster. Maar desondanks mogen we van een meer dan geslaagde start
spreken.
Een loodzwaar 5-luik dient zich nu aan met wedstrijden tegen Lebbeke, Ingelmunster, Lede, Pepingen en Ronse. Maar KVK kan misschien hier ook
voor de verrassing zorgen. Zoals onze voorzitter het verwoordde in een vorig
nummer, alles mag niets moet.
Onze tegenstander van deze namiddag (gezien de 10de match dienen alle
ploegen op hetzelfde tijdstip te spelen) is zeker niet te onderschatten. Lebbeke
trok heel wat ronkende namen aan die hun strepen reeds elders verdiend hebben. Tot op heden konden zij nog niet echt overtuigen en wisselden ze reeds
van trainer, exit Benny Lobijn (ons welbekend).

Mossel- en kipfestijn in het weekend van
12 november 2016
De KVK-familie nodigt iedereen uit op het jaarlijks mossel- en kipfestijn op
12-13-14/11/2016 in de grote kantine. Meer info verder in dit blad.

Supportersbus naar Ingelmunster
Zaterdag 12/11/2016 : vertrek naar Ingelmunster om 17u00 stipt.
De bus vertrekt steeds aan ons supporterslokaal ’t Volkshuis, Geraardsbergsestraat 119 , 9400 Ninove.
Supporters allen op post !
Tony Cosijns

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

F.C. Lebbeke
WEDSTRIJDBAL
geschonken door
Café – Feestzaal Jempi
‘t Angereelstraat 99
9400 Appelterre-Eichem
054 33 05 60 - 0477 29 60 99
**************************
Café De Breughel
Hellestraat 84
9400 Appelterre-Eichem
054 33 47 72
**************************
Bakkerij Koen De Boeck
Brakelsesteenweg 460
9400 Appelterre-Eichem

Roger De Groote | Tony Cosijns

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

K.V.K. Ninove verwelkomt

Hun clubkleuren zijn : blauw – geel - wit

trainers, spelers en

F.C. Lebbeke

Hun stadion: Albert I straat 124 9280 Lebbeke
De trainer is: Urbain Spaenhoven

van harte het bestuur,
supporters van

F.C.

Lebbeke op De KLOPPERS.

Zijn hulptrainer(s) is(zijn): Ahmet Türk & Tom
Hofman
Voorzitter: Mergan René
Secretaris: Ronny Heuvinck

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

De kern bestaat uit: Kersten Lauwerys, Sam
Meert, Neal Wauters, Timothy Salvi, Koen Van Der
Heyden, Olivier Verdeyen, Rody De Sadeleer, Mo
Dahmany, Niels Van Delm, Glenn Coppens, Joren
Van Nijvel Kevin Bogeman, Davy Claessens, Imad
Amazou, Maarten Cooreman, Ibrahim Unver, Lars
Wantens, Koen Carlier, Dimitri Iakovleski, Robin
Nelis, Yoon De Mey, Pieter-Jan Deleu, Angeli

De wedstrijd wordt
vandaag geleid door:
Scheidsrechter: De heer: Seeldrayers Gianni
1°Grensrechter: De heer: De Ruyck Niels
2°grensrechter: De heer: Mertens Stijn
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Terreinen “De kloppers”, Denderstraat 9402 Meerbeke-Ninove

Mosselen : 21,00 €

-

Kip : 15,00 €

Kindermenu : mosselen 12,00 € - kip 9,00 €
Waardekaarten te verkrijgen aan 3.00 €
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Jeugdwerking
KVK Ninove – VC Osta Meerbeke

Seizoen 2016 - 2017

Gew U13 A: KVK Ninove – FC Lebbeke
Zaterdag 22 oktober 2016

Beste supporters,
Er was eens ... nee, nee of het gaat weer veel en veel te lang worden ...
Zaterdag dat was het, onze eerste terugmatch wederom tegen FC Lebbeke A die een degelijke indruk op ons hadden nagelaten enige weken geleden en waar we als ik het zo mag zeggen op een diefje met een magere maar toch 1-2 overwinning naar
huis zijn gegaan. Zoals ik al zei een degelijke ploeg en via een collega van het werk waar ook al eens over jeugdwedstrijden
gesproken wordt, die liet me weten dat die ploeg ook wat herschikt was maar of dat in positieve zin was dat zouden we algauw
ontdekken in de te spelen match ...
Aanvang van de wedstrijd stipt 12u30, het was grijs en kil maar af en toe kwamen de opwarmende zonnestralen eens piepen
en dat deed deugd nu nog een tof matchke en meer moeten we niet hebben voor een geslaagde zaterdag.
Alléz vooruit, de arbiter fluit het startsignaal en we zijn vertrokken. Onze boys hadden er van de eerste minuut zin in, net
gecenterd of de bal vloog meteen in de juiste richting, dus naar voor ... in een paar tikken en hopla, Mohamed tikte na 60
seconden de eerste tegen de tegenstander zijn netten. Deze moesten denk ik nog wakker worden maar nog géén minuut
later was het weeral van dat, opnieuw de Mohamed: 2-0. Amaai wat een start. Direct op rozen zou ik zeggen ... Lebbeke kon
maar moeilijk weerwerk bieden, het lukte amper om in de buurt van Brecht te komen het enig wat lukt is een veel te late
‘horrortackle’ op de hiel van Siebren die huilend op de grond neervalt ... ik hou mijn adem in ... het ziet er niet goed uit, onze
ambulance van dienst Roel stuift het veld op en na een halve minuut staat Siebren weer te been en steekt Roel goedkeurend
zijn duim op dat alles okay is, gelukkig. Volgens mij zijn die veel te laat beginnen met op te warmen, terwijl onze jongens
een volledig uur opwarming achter de kiezen hadden heeft Lebbeke maar 20 minuten opgewarmd, misschien moeten we het
daar gaan zoeken of is die ploeg afgezwakt. , enfin we gaan even rusten na 15 minuten met 2-0.
In het tweede kwartier tikken onze jongens de bal lekker naar mekaar rond, je zag van in de eerste minuut al dat de machine
van vorig seizoen stilaan weer vorm begint te krijgen, één groep die voor mekaar door het vuur gaat. De opbouw begint
vanuit onze verdediging via Lander en dan gaat het snel naar voor en deze keer is het onze ‘Souf ’ die de bal kan meenemen
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en de 3-0 op de tabellen kan zetten. Lebbeke komt er echt niet aan te pas in deze editie. Jammer dat Michiel zich blesseert
aan zijn lies (denk ik ...) Even later is het ingooier van dienst Thomas die Jason ziet vrijlopen, met een verre inworp kan hij
Jason alsnog bereiken, de juiste streling van de bal en Jason is er vandoor helemaal alléén komt hij oog in oog te staan met
de Lebbeekse doelman maar Jason kent geen genade en schiet de 4-0 binnen !
Dit is pure luxe, weg stress, genieten maar.
In het derde kwartier toont Lebbeke wat meer weerwerk maar veel haalt het allemaal niet uit, Thomas, Wout D.T, Matisse
dat is een muur waar je niet gauw langs geraakt, Brecht moet af en toe zijn armen eens strekken voor een lange afstandsbal
maar daar blijft het dan ook bij. In dit speelkwartier blijft KVK hoge druk zetten en missen we een paar reuze kansen. En
wat vorige week niet gebeurde kregen we zaterdag wel te zien, hoekschop systeem I, II of III, het was Jason die de hoekschop
voor zijn rekening nam, Thomas kwam even afhaken en legde de bal lekker klaar voor een aanstormende Jason die zo naar
het doel kon knallen, het leverde echter niets op maar toch betrapte ik Stéphane en Roel op een ‘applausje’ voor de actie en
als die twee dat doen wil dat zeggen dat het dik in orde is, dit is wat Stéphane wil zien, wat aangeleerd is op training ... leuk,
leuk, leuk ! Er wordt in het derde kwartier dus niet meer gescoord en de laatste rustpauze gaan we in met 4-0.
In het vierde kwartier versmoren onze boys Lebbeke volledig, met gretig voetbal van alle spelers, er wordt zelfs gecommuniceerd onder elkaar jaja de machine van weleer draait op volle toeren. Opnieuw is het Jason die de bal met zijn fluwelen
baltoetsen mee naar voor kan nemen en Jason is niet zelfzuchtig, neen hoor ... alhoewel hij voor eigen succes kan gaan past
hij de bal naar Mohamed die een fractie te laat komt en de bal net naast de paal tikt ... heel mooie actie ! Onze Mo(hamed)
is dat niet vergeten, weinig minuten later kan hij na een geweldige dribbelactie de bal klaar leggen voor Lucca en die zet de
forfait cijfers op het scorebord 5-0 ! Waar is dat Lebbeke ... ? Of heeft mijn collega ons nodeloos bang gemaakt ... dat is voor
maandag, hahaha ... Tja KVK is nog niet voldaan en voelen dat er nog ééntje bij kan met mooi combinerend voetbal is het
opnieuw Lucca die komt vragen en deze keer als een echte killer (je ziet hem kijken en zijn hoek kiezen) met een plaatsballetje er 6-0 van maakt, geweldig ! Als die mannen willen kunnen ze het ook hoor ! Op dit moment hebben ze er eigenlijk
niet zoveel meer aan omdat de tegenstander toch wel een maatje te klein is maar voor die gasten is dat wel eens leuk, straks
zal die baviaan op zijn berg weer te horen zijn. In de allerlaatste minuut krijgt Soufiane de bal aangespeeld van (ik weet niet
meer ...) op zijn ééntje kan hij man tegen man het proberen af te maken, hij draait een eerste keer en de verdediger staat voor
de eerste keer op het verkeerde been, nog een tweede schijnbeweging en nog een derde schijnbeweging en weg is die verdediger nu enkel nog die doelman en jaja Souf is niet de eerste de beste daarin daar staat het op het fictieve scorebord DE 7-0
!!! en de scheids fluit de match af. FC Lebbeke is deze keer letterlijk ingeblikt ! Het feestje kan beginnen ... eerst de supporters
begroeten dan een liedje, daarna een bezoekje aan het hamburgerkraam en dan een Pepsi Max gaan drinken, ééntje hé JJJ

Bedankt aan alle spelers Brecht, Siebren, Wout D.T., Matisse, Thomas, Michiel, Mohammed, Soufiane, Jason, Lucca en Lander voor deze heel mooie match voor mij de beste tot nu toe !
Ook een dikke merci aan de talloze supporters en onze fotograaf van dienst Oliver, toppie !!!
Sportieve groeten,
De redactie.
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Jeugdwerking
KVK Ninove – VC Osta Meerbeke
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U7 A: KVK Ninove A – FC Kerksken
Zaterdag 22 oktober 2016
De U7A KVK Ninove waren een maatje te groot voor hun tegenstander van en op Kerksken.
Het terrein, dat niet echt vlak was, lag er wel goed bij en het zonnetje was van de partij.
Het was een mooie match, waar bovendien bij de tegenstanders de vrouwelijke quota zeker geëerbiedigd werden door
de opstelling van 3 meisjes.
De enthousiaste supporters zagen uiteindelijk hun sjotterkes winnen met 2-9 en waren ook getuige van 6 op 7 gepakte
penalty’s van gelegenheidskeeper Floyd.
Proficiat aan iedereen!
Groetjes,
Alexandra
***********

Prov U10: KVK Ninove – SK Oetingen
(oefenwedstrijd)
Zaterdag 29 oktober 2016
Na forfait van Waarschoot werd er een oefenmatch tegen SK Oetingen geprogrammeerd voor onze U10 Prov.
De vrienden van U10 Gew van SK Oetingen waren op papier een hapklare brok voor onze jongens van U10 Prov, maar
dat bleek wat moeilijker dan gedacht vooral tijdens het eerste kwart. De Oetingenaren verdedigden sterk en maakten het
onze jongens quasi onmogelijk om te scoren. 1-0 na de eerste 15minuten. Verschillende pogingen eindigden hetzij op de
lat, hetzij in de handen van de sterk spelende keeper. Pas na een donderpreek van de coach tijdens de eerste rust slaagden
onze U10 Prov erin de match volledig naar hun hand te zetten, met uiteindelijk op het scorebord de overtuigende 16-1.
Groetjes,
Alexandra, vrolijke en faire voetbalmama van Amory en Floyd.
6

Beloften

K.FC. Merelbeke – KVK Ninove : 1 - 1
Ninove nam de wedstrijd onmiddellijk in handen en kreeg al na 1 min. de kans de score te openen. Maar het was
Merelbeke dat met wat geluk na 3min. de 1 - 0 kon netten, na een foutje van een verdediger van ons. Ninove
was niet van de slag en liet Merelbeke achter een ongrijpbare bal lopen. We hadden 75% balbezit met een resem
echte doelkansen. De bal wou er echter niet in, deels door onkans, deels door een puike thuisportier. Na de
rust, kregen we terug een wervelend voetballend Ninove, Merelbeke kon daar heel weinig tegenover stellen. De
opgelegde kansen voor onze ploeg werden telkens gemist. Tot in de 70min. Kristof haarfijn de bal dropte tussen
Jens en de thuisverdediging. Jens liet de kans niet liggen en bracht ons enig mooi langszij : 1 - 1. Ninove ging
nu nog gretiger voetballen, Merelbeke kwam niet meer onder de druk uit. We kregen kans na kans, maar het zat
ons niet mee. Het bleef bij het gelijk spel. Een prachtwedstrijd van onze beloften, spijtig dat de “kers op de taart”
ontbrak - we verdienden de overwinning.

  
De Raes Aron, Arys Cedric, Albertyn Thibaut, Claes Jorn, Daniels Glenn, Vanbelle Kristof, Sonck Yannick, Moyson
Bram, Van Der Hoeven Jens, Merckx Gillian, Hiers Lorin, De Bruyn Robin, Deblander Seppe, Van Hamme Mauro,
Deschuyffeleer Bob.

***********

KVK Ninove - FC Wetteren : 2 - 2
Beide ploegen brachten heel wat “schoon volk” tussen de lijnen. Dit kon niet anders dan een topwedstrijd worden.
En ja, de toeschouwers hebben zich geen seconde verveeld. Ninove speelde een zeer sterke eerste helft. Na
11min. speelde Kristof de bal tot bij Junior die de kans op de 1 - 0 niet liet liggen. Even later was er een zeer
goede Aron nodig om de gelijkmaker te verhinderen. Onze beloften waren de eerste helft veruit de betere en
meest gevaarlijke ploeg, maar verzuimden de score op te drijven. Even voor de rust kon Wetteren een tweede
maal dreigen en bracht met een grondscherend schot de stand in evenwicht, 1 - 1. Na de rust bleven Bram,
Junior en Rafael in de kleedkamers (opgeroepen eerste ploeg) en al vlug viel Arno gekwetst uit. Wetteren rook
zijn kans en kwam in de 57min. op voorsprong met een onhoudbare bal in de winkelhaak, na een dekkingsfout
van ons. De bezoekers bleven ons pijn doen, tot in de 67min. Jens de score in evenwicht bracht, 2 – 2, een mooi
geplaatste bal naast een wanhopig duikende bezoekende portier.
Beide ploegen persten er het laatste stukje energie uit en kregen nog kansen. De kansen van Jens en Gillian
verdienden een doelpunt. Bij het eindsignaal waren beide ploegen moe gestreden maar fier op hun prestatie. Al
bij al een verdiend gelijkspel voor beide ploegen.
De Raes Aron, Arys Cedric, Ardans Arno, Claes Jorn, Vanbelle Kristof, Sonck Yannick, Hertveldt Marco, Moyson
Bram, Van Damme Junior, Merckx Gillian, Gaudi Rafael, Hiers Lorin, De Mey Hannes, Albertyn Thibaut, Van Der
Hoeven Jens.

7

Jeugdwerking
KVK Ninove – VC Osta Meerbeke

Seizoen 2016 - 2017

Prov U11:

Spelertjes van Prov U11: Sander B., Nand, Tuur, Senna, Cedric,
Arne D., Kenny, Sander V. M., Tibe, Seppe, Aerjen en Robbe
Begeleiders van Prov U11: De Troyer David (Jeugdopleider
Prov U11), Vanderplas Andy (Ploegafgevaardigde Prov U11)
en Vernaillen Gino (Ploegafgevaardigde Prov U11).
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Gew. U11:

Spelertjes van Gew U11: Thibau, Kjell, Jordan, Senne, Jules,
Brent, Arne P., Milan, Jari, Matisse, Rik, Kane en Luca.
Begeleiders van Gew U11: Nechelput Gillian (Jeugdopleider
Gew U11), Vandevelde Wendy (Ploegafgevaardigde Gew U11).
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KVK Ninove – FC Merelbeke : 6-0

22-10-2016

Onze boys waren onverwacht mee aan de leiding gekomen in het klassement wat toch enige druk teweeg
bracht. Mits winst bleven we minstens mee aan de leiding en voor de 1ste periode hadden we reeds een
doelsaldo van +15.
Het eerste gevaar kwam van Glenn na vrijschop van Yves. Merelbeke liet zich niet onbetuigd in de eerste
helft en ging vrij zijn kans zodat Kasper bij de pinken moest blijven. Na 20 min vonden onze boys dat
het tijd was om iets te forceren. Een kort genomen hoekschop van Tim werd door Yves op het hoofd van
Kevin geschilderd en deze plaatste met een buffelstoot de bal in de netten, 21’ en 1-0. Nog was Merelbeke
niet van slag en ze namen het 3de kwartier voor hun rekening, even bibberen voor onze mannen maar we
waren maar al te blij dat we met 1-0 konden gaan rusten.

Penalty omgezet door Yves en 4-0.
Pas hernomen kon Kevin een hoekschop van Tim binnenkoppen, 47’ en 2-0. Het feestje kon beginnen.
Nog enkele stuiptrekkingen van Merelbeke (het grote terrein had hen al heel wat brandstof gekost) niet te
na gesproken werd KVK heer en meester. Jelle, één van de weinigen die dit seizoen nog niet gescoord hadden, vond dat zijn kwartiertje nu aangebroken was. Na een schietoefening op doel kon hij de 3-0 netten in
de 57ste min. Enkel minuten later werd broer Joren foutief gestopt in de backlijn, Yves zette de strafschop
om en 4-0 in min 63’. Een splijtende pas van Tim naar de aalvlugge Gert-Jan, doorsteek naar Jelle en bingo,
71’ en 5-0. Tussendoor was Junior Yannick komen vervangen en je weet als Junior de bal heeft wil hij scoren. En ja hoor, de 6-0 kwam er door Junior, mooi afgezonderd voor doel, in de 77’.
KVK scoorde liefst 17 goals in de laatste 3 thuismatchen! Het thuispubliek wordt verwend. Terug een
prachtprestatie mannen! Op naar de periodetitel.
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves, Kazi Youcef, De Meersman Tim, De Rouck Yannick (68’ Junior Van Damme), Hellinckx Jarich, Martens Gert-Jan
(80’ Hertveldt Marco), De Crick Jelle (72’ Gaudi Rafael), De Crick Joren.
TC
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FC Wetteren - KVK Ninove : 2-1

29-10-2016

Beide ploegen hadden hun laatste 3 wedstrijden (KVK zelfs de laatste 6) gewonnen en waren zo in de top
van het klassement beland. Een heuse topper stond dus op het programma met de leidersplaats als inzet.
KVK begon met dezelfde elf als de voorbije weken.
De eerste helft had weinig om het lijf daar beide ploegen blijkbaar schrik hadden om te verliezen. De
studieronde duurde zowat 20 minuten met af en toe een kleine dreiging langs beide zijden. De beste kans
kreeg Jarich in de 23’ toen door een misverstand in de thuisdefensie hij plots oog in oog kwam te staan
met de thuisportier maar hij de geboden kans niet wist te verzilveren. Ook KVK acteerde nerveus en 2
min later verspeelden onze boys de bal maar Wetteren kon hier ook niet van profiteren. Joren kreeg nog
geel en zo was alles gezegd over de eerste helft. Ruststand : 0-0.

Wie dacht een betere wedstrijd te zien te krijgen na de rust was eraan voor de moeite. Wetteren kroop in
een egelstelling en loerde op de counter. KVK kwam niet in zijn gewone doen en liep in de 55’ tegen een
snelle counter aan waarbij de bal eerst op de lat belandde en in de herneming binnengeschoten werd door
Balaj, 1-0, 54’. Glenn protesteerde hevig voor een voorafgaande fout op Kevin maar een geel karton was
het resultaat. Een volgende counter van Wetteren deed Kasper naar de noodrem grijpen, maar gelukkig
bleef het bij geel. Wetteren bleef maar loeren op de tegenaanval en in de 60ste min lukte Donmez de 2-0.
Alle hens aan dek nu bij KVK, Junior kwam voor Jarich en Rafaël voor Jelle. KVK dwong Wetteren achteruit en in de 78ste min lukte Yannick de aansluitingstreffer met een mooie kopstoot in de hoek, op aangeven van Tim. Kevin had ondertussen ook al geel gepakt. KVK bleef maar komen maar een onvermijdelijke
counter deed Youcef naar de noodrem grijpen in de backlijn. Balaj trapte de strafschop naast (85’) zodat
KVK nog mocht hopen op de gelijkmaker.
In het slotoffensief van KVK wist de thuisportier de meubelen te redden door een prachtige knal van Rafaël uit de winkelhaak te ranselen. Zo eindigde de wedstrijd voor onze jongens en de talrijk meegereisde
fans in een ontgoocheling. Eindstand : 2-1. Wetteren kreeg teveel, KVK te weinig.
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Bellon Yves, Kazi Youcef, De Meersman Tim, De Rouck Yannick, Hellinckx Jarich (60’ Junior Van Damme), Martens Gertjan,
De Crick Jelle (67’ Gaudi Rafael), 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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WEDSTRIJDEN SEIZOEN 2016-2017 - 3DE NATIONALE AMATEURS VFV - REEKS A.
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