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Het hoekje van het bestuur.

KVK Ninove bereikt halverwege doelstelling !

Er zijn nog twee wedstrijden te spelen in de heenronde en KVK Ninove
bereikte reeds de 26 punten met een derde plaats in de rangschikking. Van
een deugddoend resultaat gesproken ! Onze doelstelling om een markante
plaats in de rangschikking te behalen, wordt hiermede bewaarheid. Natuurlijk kraaien we nog geen victorie, maar het vertrouwen is er om ook in de
terugronde, op dit ritme verder te gaan. Met minstens 50 punten spelen we
mee in de kop van de rangschikking. Het verloop van de heenronde overschouwend, zijn de uitslagen geruststellend.
Het eerste periodekampioenschap werd nipt gemist door een mindere start
met slechts 1 op 6 tot gevolg. Verder was KVK Ninove minstens de gelijke
van elke tegenstrever, zelfs als we verloren op het veld van fusieploeg Wetteren, die uiteindelijk periodekampioen werd. Onze supporters en zelfs de
neutrale toeschouwers refereren graag naar onze onuitwisbare scores tegen
Dikkelvenne (6-1); Merelbeke (6-0) en Wolvertem-Merchtem (6-0).
Daarenboven fungeerden tijdens deze eerste periode ook wel enkele kernspelers op de lijst met kwetsuren : Kristof Van Belle, Kenneth Vanden
Berghe, Kenzo Rivera. Dat gaf ook de kans aan onze andere kernspelers om
te bewijzen, dat zij evenwaardig kunnen presteren. Dit is dan hoopvol voor
het verdere verloop van de competitie. Gewoontegetrouw wordt gezegd dat
in januari/februari het kampioenschap in een definitieve plooi wordt gelegd door kwetsuren, schorsingen en mindere vorm. Met dit gegeven ben ik
ervan overtuigd dat KVK Ninove goed gewapend is : een “ brede bank” aan
volwaardige spelers, die dit alles kunnen opvangen !
Verleden seizoen was dit niet het geval. Nu des te meer. Naast deze “ brede
bank “ zijn er trouwens nog een aantal beloften, die aan de deur van de
A-kern kloppen. Onze trainers Alain Merckx en Gregory Deraeve leveren
hierbij uitstekend werk. Wij zien met vertrouwen de toekomst tegemoet.
Jacques Timmermans, Voorzitter.

Oefenwedstrijden KVK Ninove

Woensdag 21 december 2016 : wedstrijd tegen E. Aalst . Beloften om 18 uur
– 1ste ploeg om 20 uur. Woensdag 10 januari 2016 : wedstrijd tegen Dender
met 1ste ploeg om 20 uur.

Tombola mosselweekend

Lengte van het touw : 8m 38 cm. 1ste prijs microgolfoven : Van Der Goten
Paul, 2de prijs wijnpakket : Hellinckx Marc.

Supportersbus naar Berlare

Zaterdag 10/12/2016 : vertrek naar Berlare om 18u00 stipt.
De bus vertrekt steeds aan ons supporterslokaal ’t Volkshuis, Geraardsbergsestraat 119 , 9400 Ninove.
Supporters allen op post !
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Wij ontvangen vandaag:

K.S.K. Ronse

Hun clubkleuren zijn: Rood – blauw
Hun stadion: Leuzestraat 241 9600 Ronse
De trainer is: Carl Deviane
Zijn hulptrainer(s) is(zijn): Hans Bradt &
Philippe De Craeye
Voorzitter: Jean-Marie Vandendriessche
Secretaris: Yves Merchiers
De kern bestaat uit: Robin Bradt, Marvin
Foucart, Masquelin Jason, Bourbotte Florian,
Boulmenakher Yacine, Bailly Aurelien,
Langlet Guillaume, Thissen Loïc, Van Wingen
Diego, Deviane Kenneth, Brandon Delneste,
Timmermans Gregory, Ouchen Ismail, Ritchy
Detemmerman, Boucart Thomas, El Ghouch
Youssef, Vincent Milito, Boucheta Hakim, Pieters
Justin, Nikwigize Yves, Lorenzo Mestdach,
Stephane Van De Sande, Elo Emile, Vaillant Noam,
Baas Luc, Yoka Arnaud, Vanopbroeke Elias.

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

K.S.K.

Ronse 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: Cornelis Arno
1°Grensrechter: De heer: Vande Velde Timmy
2°grensrechter: De heer: Massa Matthias

DE WEDSTRIJDEN VAN DIT WEEKEND:
3-12-16
3-12-16
4-12-16
4-12-16
4-12-16
4-12-16
4-12-16
4-12-16

18:00
19:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30

K.EENDRACHT WERVIK
K.VK.NINOVE
SC.DIKKELVENNE
K.FC.EENDR.ZELE
HO WOLVERTEM MERCHTEM
FC.MARIEKERKE
K.FC.MERELBEKE
K.FC.SP.ST-GILLIS WAAS

K.SK.VLAMERTINGE
....../......
K.SK.RONSE ....../......
FC.PEPINGEN ....../......
K.VC.JONG LEDE
....../......
OMS.INGELMUNSTER....../......
FC LEBBEKE
....../......
FC.WETTEREN ....../......
SK.BERLARE
....../......

DE WEDSTRIJDEN VAN VOLGENDE WEEK:
10-12-16
10-12-16
10-12-16
10-12-16
10-12-16
11-12-16
11-12-16
11-12-16
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20:00
19:30
19:30
20:00
20:00
15:00
14:30
14:30

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

....../......
....../......
....../......
....../......
....../......
....../......
....../......
....../......

FC Lebbeke - KVKN Beloften: 3 - 0.

Onze Beloften begonnen zwak aan deze wedstrijd. Lebbeke had al na 7 minuten de schaapjes op het droge.
Drie - nul, na evenveel individuele fouten van Ninove. Stilaan kwamen we beter in de wedstrijd, we kregen
wat kansjes, maar konden nooit aanspraak maken op een gelijkspel - laat staan een zege. Een dipje zeg je
dan, dit moet eens kunnen, volgende keer beter !
De Raes Aron, Arys Cedric, Ardans Arno, Claes Jorn, Vanbelle Kristof, De Mey Hannes, Hertveldt Marco,
Moyson Bram, Van Der Hoeven Jens, Sonck Yannick, Hiers Lorin, Van Hamme Mauro, Deblander Seppe,
Daniels Glenn, Van Mulders Jeroen.
*****

KVKN Beloften - OMS.Ingelmunster : 1 - 1.

Tegen de leider in onze reeks moest Ninove iets rechtzetten. Beide ploegen lieten van bij de start duidelijk
hun intenties blijken. De talrijke toeschouwers konden zich opwarmen aan een denderende, sportieve en
evenwichtige wedstrijd, waarin beide ploegen het beste van zichzelf gaven. Vroeg in de match moesten we
een doelpunt slikken, maar Lorin zette ons ons even vlug verdiend langszij. Beide ploegen kregen nog wat
kansjes en waren tevreden met een gelijkspel na een zeer aangenaam kijkspel.
De Raes Aron, Arys Cedric, Claes Jorn, Vanbelle Kristof, Van Der Goten Brent, Sonck Yannick, Rivera
Armayones Kenzo, De Mey Hannes, Deblander Seppe, Merckx Gillian, Hiers Lorin, Van Hamme Mauro,
Van Mulders Jeroen, De Bruyn Robin, Deschuyffeleer Bob.
*****

KVC Jong Lede - KVKN Beloften : 1 - 4.

Een snedig Ninove dwong meteen veldoverwicht en balbezit af. De thuisploeg kon weinig inbrengen op
het verfijnd spel van onze Beloften. Gillian, Kenzo, Seppe en Lorin zetten de kers op de taart en tekenden
voor de doelpunten. Onze Beloften voetbalden weer op niveau, dit laat het beste verhopen voor de komende wedstrijden.
De Raes Aron, Arys Cedric, Ardans Arno, Claes Jorn, Van Der Goten Brent, Van Den Berghe Kennet,
Rivera Armayones Kenzo, Sonck Yannick, Van Der Hoeven Jens, Mercks Gillian, Hertveldt Marco, Hiers
Lorin, Deblander Seppe, Van Hamme Mauro, Van Mulders Jeroen.
*****

KVKN Beloften - FC Pepingen : 2 - 0.

Ninove ging door op zijn elan van de laatste weken en nam onmiddellijk het initiatief. Reeds in de eerste
minuten nam Kenzo de bezoekende doelman op de korrel, seconden later ging Jens in zijn gekende stijl
door op rechts en gaf Lorin de kans om de score te openen. Lorin nam schitterend de bal in één tijd op
de slof, de Pepingse keeper zag in een flits de bal in zijn netten verdwijnen 1 - 0. Onze Beloften speelden
een prima wedstrijd met nogal wat kansen - die maar net gemist of geweerd werden. Ninove begon de
tweede periode zoals de eerste. Op inzenden van Seppe kopte Lorin maar net over, Lorin snelde luttele
seconden later alleen op het doel af, maar liet voor het afdrukken de bal te ver van de voet stuiten. Gillian
tekende dan voor de 2 - 0 na een mooi aangemeten pas van Bram. De bezoekers werden wat potiger en
moesten heel wat fouten begaan om ons af te stoppen. Na een van de mooiste aanvallen schiet Yannick
de bal maar net naast, hier kwam Pepingen weer goed weg. De bezoekers kregen dan wel een paar goede
kansen maar vonden telkens een schitterende Aron op hun weg. Vlotte en deugddoende overwinning van
Ninove. De volgende tegenstander is Ronse, een zware verplaatsing maar ook dit moeten we aankunnen.
De Raes Aron, Arys Cedric, Ardans Arno, Claes Jorn, Van Der Goten Brent, Van Den Berghe Kenneth,
Rivera Armayones Kenzo, Moyson Bram, Van der Hoeven Jens, Merckx Gillian, Hiers Lorin, Sonck Yannick, Albertyn Thibaut, Van Hamme Mauro, Deblander Seppe.
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Gew U12:

Spelertjes van Gew U12: Ilyas, Nils, Dario C., Xeno,
Dario D., Yarni, Joachim, Luka, Yaro, Flor, Stan, Michiel,
Katrien, Xiemen en Yorick
Begeleiders van Gew U12: Ots Dylan
(Jeugdopleider Gew U12), De Backer Günther
(Ploegafgevaardigde Gew U12).
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Prov U12:

Spelertjes van Prov U12: Thibo, Jinte, Ryan, Yarno,
Nathan, Kobe, Lenco, Mauro, Noah, Keano, Lowie, Arjen
en Tobi.
Begeleiders van Prov U12: Vanden Broeck Kris
(Jeugdopleider Prov U12), Van Den Bossche Wesley
(Ploegafgevaardigde Prov U12) en Vanden Broeck
Sander (Ploegafgevaardigde Prov U12).
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Jeugdwerking
KVK Ninove – VC Osta Meerbeke

Seizoen 2016 - 2017
Beste,
tijdens het weekend van zaterdag 10/12 en zondag 11/12 zijn onderstaande oefenwedstrijden voor onze jeugdploegen in onder- en middenbouw voorzien:

Voor de jeugdwerking verloopt de winterstop van za. 17 december 2016 t.e.m. ma. 2 januari 2017.
Tijdens de winterstop vinden er geen trainingen plaats.
Tijdens de winterstop vinden wel de evaluatiegesprekken en de zaalvoetbaltornooien plaats.
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Beste supporters,

Gew U13 A: KVK Ninove – VCE Houtem
Zaterdag 26 november 2016

Hier zijn we weer met een nieuw verslagje van onze thuiswedstrijd tegen E. Houtem.
Met de heenwedstrijd nog in het geheugen zou het een makkie moeten worden, althans voor de supporters
maar het zijn nog altijd de spelers die de klus moeten klaren.
Na een doorgedreven donderdagavond training zou dat toch géén probleem mogen zijn.
Iedereen was redelijk op tijd, de opwarming zou tijdig kunnen beginnen, balletjes rondtikken, schieten op
doel, na zo’n 30 minuten was iederéén op temperatuur en waren we klaar om eraan te beginnen.
Stipt om 12u30 fluit een jonge scheids de wedstrijd op gang.
Metéén zet onze ploeg druk en ziet het er veelbelovend uit. Na 5 minuten is het al prijs en opent Nassime
de score dankzij een mooie assist van Jason 1-0. Nu is het Houtem die weerwerk biedt, even ligt onze verdediging onder vuur en kan Siebren het gat net niet dichten en zo maken zij gelijk in de 8 ste minuut 1-1
maar onze jongens laten het hier niet bij,
met momenten worden er mooie driehoekjes gevormd, ik zeg wel met momenten ... via een heel mooie
voorzet van Robbe kan deze keer Jason de bal tegen de netten tikken 2-1. Nauwelijks gecenterd of opnieuw
is het Jason die met een fluwelen baltoets de bal kan mee nemen maar er hem net over trapt. Hiermee gaan
we rusten.
In een mak tweede kwartier is het enkel Mohammed die in de 4 de minuut op onbegrijpelijke wijze, helemaal alleen, de bal torenhoog over het doel trapt alhoewel hij er nauwelijks een paar meer af stond ...
verder was er in het tweede kwartier nauwelijks iets te beleven.
Hopelijk wordt het opnieuw beter in het derde kwartier en komen we weer tot voetballen maar hoe Stéphane ook zijn best doet om zijn ploeg opnieuw te doen voetballen,
hoe meer ze wegzakken in van dat hutseklusvoetbal, niets lukt, passes komen niet aan zoals het moet,
kortom een zwakke vertoning. In de 7de minuut kan Jason even doorbreken en komt hij helemaal alléén
oog in oog te staan met de doelman maar ook hij laat deze reuze kans liggen ... Kort daarna in de 8ste minuut krijgt Nassime de kans, na opnieuw een mooie assist van Jason maar ook hij kan het niet afwerken.
Uiteindelijk in de 10de minuut wordt er een mooie combinatie opgezet, opnieuw tussen Nassime en Jason
en is het Jason die uiteindelijk de 3-1 op het scorebord kan zetten. Met deze stand zou de druk toch wat
weg moeten ebben en zou de ploeg toch wat relaxer moeten gaan combineren en dat gebeurt ook, Lucca
‘vandaag wat in een mindere dag’ gaat alléén door na een mooie assist van Jason en mist helaas maar het
is nog niet gedaan, door een terugkaatsende bal, die wordt gerecupereerd door Remko gaat het snel naar
Nassime en vandaar naar Jason die er uiteindelijk net voor affluiten van het derde kwartier nog 4-1 kan van
maken en hiermee gaan we opnieuw rusten.
Bij de aanvang van het vierde kwartier is het vuurwerk, Houtem wordt letterlijk van de mat geveegd, Mohammed kan met een mooie voorzet Soufiane bedienen en die laat deze keer de kans niet liggen en maakt
er 5-1 van. Kort daarna mist Robbe op een haar na, alsook Mohammed mist opnieuw een open kans en in
dezelfde minuut hetzelfde voor Soufiane ...
In de 9de minuut kan Houtem nog eens doorbreken en zij hebben maar dat kansje nodig om er 5-2 van
te maken ...
Een minuutje later kan Lucca de bal nog net onderscheppen, in een flits ziet hij Michiel zich vrijlopen, Mi8

chiel kijkt en kiest een hoek, plaatsballetje en de 6-2 is een feit in de 13de minuut. Met nog twee minuten
te spelen is het genoeg geweest denken de spelers en zo wordt het laatste kwartier volgemaakt.
Einduitslag na een redelijk zwakke partij 6-2.
Stéphane zal er niet tevreden mee zijn vrees ik, een preekje zal wel volgen misschien komt Stéphane volgende week zelfs niet ... wie weet ...
Onderstaande foto’s laten zien dat de spelers hun preekje goed verteerd hebben en zij vonden dat ze natuurlijk wel goed gespeeld hebben anders win je niet hahaha !

Iederéén die dit verslag leest zal denken slecht gespeeld en met 6-2 gewonnen ? ! ? !, inderdaad het verslag
beschrijft de hoogtepunten maar wie de wedstrijd live heeft gevolgd
zal me géén ongelijk kunnen geven, voetballend was het matig tot zwak, er werd niet breed gespeeld, ook
niet over de flanken het was zoals onze Rode Duivels soms spelen, klasse genoeg maar veel te nonchalant
... ik hoorde zelfs iemand zeggen ‘misschien zijn ze toe aan een winterstop’ ... ??? ... op die leeftijd, komaan
die gasten zitten vol energie, in onzen tijd op die leeftijd ...
A)
B)
C)
D)
E)

11 tegen 11
Groot veld 100m lang en grote doelen
Géén synthetisch veld, wel juist afgereden maïsvelden (hobbelig en drassig)
Bal nr. 5 en géén 4 ...
Wel met beenbeschermers en met voetbalschoenen maar zonder van die lange kousen ...

Vandaag ontbrak het aan gretigheid, soms oplettendheid en té beleefd voor de tegenstander, de spitsen
moeten niet twijfelen op twee, drie meter van het doel en dan nog eens beginnen onderling pasjes te geven,
neen KNALLEN zou Jan Mulder zeggen alsjemenou ség ... en met deze gaan we eruit tot volgende week op
en tegen de zebra’s van Borsbeke.
Denk eraan het is opnieuw vroeg om 9u30 al gaan we van start, iederéén op tijd in bed de vrijdagavond
ook de papa’s want de trainers zullen géén gemakkelijke zijn naar het schijnt ...
Speelden mee : Wout M., Thomas, Siebren, Wout D.T., Robbe, Remko, Michiel, Nassime, Soufiane (met
buikgriep), Lucca, Mohammed en Jason.
Beurtrol was weggelegd voor Matisse en Mauro is geblesseerd voor enige tijd.
De redactie.
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KVK Ninove – KVC Jong Lede : 3-1

19-11-2016

Na een 1 op 9 was het hoog tijd om terug aan te knopen met de overwinning om zo onze positie in de top
5 veilig te stellen. Joren was er niet bij wegens geel geschorst. Junior en Rafaël stonden terug in de basis.
Een derby tegen Jong Lede spreekt altijd tot de verbeelding en de toeschouwers waren massaal afgezakt
naar De Kloppers. In het andere kamp heeft een andere Ninovieter de touwtjes goed in handen, met name
hun trainer Fanno Nijst, ons allen welbekend.
Van bij de start speelden de bezoekers zeer hoog wat resulteerde in een eerste vrije trap in de eerste
minuut. De bal vloog hoger echter over ons doel. Een minuutje later rees er enige onzekerheid in onze
verdediging en liet Kasper de bal lopen. Daar stond echter nog een Leedse speler die mooi teruglegde en
bam, zowaar 0-1. De grensrechter had echter de bal buiten gezien en zo kwamen we met de schrik weg. De
daarop volgende tegenprik van onze boys resulteerde in een mooie voorzet van Yves, netjes binnengekopt
door Junior en de bordjes wezen 1-0 (4’). Door het hoge spel van Lede werden ze slag om slinger in de rug
gepakt en versierde KVK tal van mooie aanvallen zonder echt efficiënt te zijn. Tot Rafaël in het straatje
gestuurd werd en met een prachtige lob de bezoekende portier versloeg, 2-0 (21’). Net het spel hernomen
en Van Peteghem kwam alleen voor Kasper, na slecht uitverdedigen, en de bordjesman mocht terug aan
het werk. Een mooie bal door de benen van Kasper en 2-1 (22’). Het spel bleef over en weergaan en bij een
zoveelste aanval van onze boys werd Junior van de sokken gelopen door Mertens en deze laatste mocht
gaan douchen (rode kaart, 33’). De bezoekende doelman diende nog enkele malen alles uit de kast te halen
om onze mannen van een derde doelpunt te houden en zo gingen we rusten met een 2-1 stand.

Junior kopt de 1-0 binnen
Na de rust ging de VK door op zijn elan en iedereen voelde dat er nog een goaltje in de lucht hing. Junior
kreeg mooi de bal toegespeeld door Yves, hij zette 3 man in de wind en stak de bal in de verste hoek, 3-1
(57’). Enkele schoten uit de 2de lijn van Tim, Rafaël en Youcef gingen naast of werden mooi gepareerd
door de bezoekende doelman. Tim vlamde ook nog eens op de bovenkant van de lat. Alain voelde dat de
buit binnen was en voerde 3 wissels door. Kasper diende nog 1 keer plat te gaan en Jelle liet een open kans
(alleen voor doel) nog onbenut. Eindstand : 3-1.
Al bij al een verdiende overwinning van onze mannen tegen een verdienstelijk Lede dat bijna een uur met
10 verder moest.
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Vanbelle Kristof, Bellon
Yves, Kazi Youcef (77’ Moyson Bram), Van Damme Junior (71’ De Rouck Yannick), De Meersman Tim
(71’ De Crick Jelle), Hellinckx Jarich, Martens Gertjan, Gaudi Rafaël.
TC
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FC Pepingen - KVK Ninove : 1-2

26-11-2016

Een leuke wedstrijd kondigde zich aan tussen 2 ploegen die vlot scoren en durven gaan voor de zege. Alain
hield vast aan dezelfde elf van vorige week.
Pepingen begon scherp en wilde duidelijk de VK vlug op achterstand plaatsen. Na enkele mooie acties
over en weer slaagde de thuisploeg in zijn opzet. Een snelle aanval over een paar tussenstations deed de
bal bij Schamp belanden die niet aarzelde en Kasper het nakijken gaf (1-0, 14’). Pepingen bleef maar komen en Glenn moest een minuutje later de bal van de lijn keren om verder onheil te voorkomen. KVK liet
zich ook niet onbetuigd en herpakte zich stilletjes van de opgelopen schade. Na een mooie actie van onze
boys kon Junior afdrukken maar zijn schot spatte uiteen op de onderkant van de deklat (28’). Brute pech
voor onze mannen die op dat ogenblik de gelijkmaker verdienden. Pepingen kreeg voor rust nog enkele
wenkende kansen maar vergat deze af te werken. Het zou hen nog zuur opbreken. Zo gingen we rusten
met een 1-0 stand.

Kristof in duel met Schamp.
Na de koffie nam KVK het initiatief in handen en Pepingen kwam nog moeilijk onder de druk uit. Enkele
mooie aanvallen van onze boys resulteerden telkens in “net niet”, een been in de weg, keeper pakt, … Alain
gooide meer power in de aanval door Yannick in te brengen voor Gertjan (67’). Pepingen liet Kasper nog
even plat gaan maar dan was het welletjes geweest. Bij de volgende aanval van onze mannen kon Junior,
bal aan de voet, op doel afstevenen en dan weet je wel hoe laat het is, 1-1 (69’). KVK ging door op zijn
elan en liet Pepingen alle kleuren van de regenboog zien. Ondertussen was Marco ingekomen voor Rafaël.
Tim kwam net tekort bij een afleggertje van Junior, een poging van Yannick werd afgeblokt. KVK ging nu
voluit voor de zege, Junior kwam terug, bal aan de voet, voor doel en jawel, de 1-2 stond op het bord (84’).
Junior kreeg nog een applausvervanging (Joren kwam in). In een tumultueus slot kreeg Kevin nog een geel
karton onder de neus geduwd door een anders zeer goed leidende scheids.
Wie dacht dat we de toppers niet aankonden, onze boys hebben vanavond het tegendeel bewezen. Proficiat mannen!
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Vanbelle Kristof, Bellon
Yves, Kazi Youcef, De Meersman Tim, Van Damme Junior (89’ De Crick Joren), Hellinckx Jarich, Martens
Gertjan (67’ De Rouck Yannick), Gaudi Rafael (77’ 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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2-1
1-3

0-0

1-1
0-2

2-0

0-1

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

6-1

0-2
0-3
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