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KVK NINOVE

Het hoekje van het bestuur.

2de periode kent ontknoping vandaag
De 2de periode zal naar Wetteren of Ingelmunster gaan. De
ontknoping valt vandaag, reden waarom we nu op zondag
dienden thuis te spelen. Beiden steken er met kop en schouder
bovenuit en zullen eveneens strijden voor de titel. Voor de
eindronde zal er ook nog een hevige strijd woeden in de 11
resterende wedstrijden gezien de nummers 3-4-5 elkaars hete
adem in de nek voelen.
KVK is bezig aan een goed seizoen waarbij een plaatsje in
de top-5 zeker moet kunnen. Er wachten ons nog enkele
aantrekkelijke thuiswedstrijden tegen de huidige top-3.

Transfernieuws
Yannick De Rouck gaat volgend seizoen Burst versterken, Junior
Van Damme verhuist naar Dikkelvenne.
Youcef Kazi en Arno Ardans hebben hun contract reeds
verlengd.

Steakfestijn
Noteer alvast volgende data in uw agenda : 18-19-20 maart 2017.

Met de supportersbus op verplaatsing
Zondag 12-02-2017, 13u30 : vertrek naar Wolvertem-Merchtem.
De bus vertrekt steeds aan ons supporterslokaal ’t Volkshuis,
Geraardsbergsestraat 119 , 9400 Ninove.

Supporters allen op post !
Sportieve groeten.
Tony Cosijns

K.F.C. ZELE
WEDSTRIJDBAL
geschonken door

Lievens Construct
Algemene gyprocwerken
en binnenhuisafwerkingen
Nijken 13 A
9400 Denderwindeke
Tel : 054 - 25 15 06
**************************
Advieskantoor
Walravens - De Dender
Albertlaan 200, 9400 Ninove
Tel : 054 - 34 22 11
*************************
Almepro – Alumco NV
Aluminiumverwerking
Okegembaan 113, 9400 Ninove
Tel : 054 - 33 60 60

Coördinatie
clubbLad:

Jacques Timmermans | Kris Engels |
Hubert Van Den Berghe
Koen Cobbaert | Hugo Steppe |
William Cooreman
Roger De Groote | Tony Cosijns

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

K.F.C. Zele

Hun clubkleuren zijn: Rood-zwart-wit
Hun stadion: Elstraat 41 9240 Zele
De trainer is: Van Trappen Kris
Zijn hulptrainer(s) is(zijn): Van Poucke Karel &
Smet Kristof
Voorzitter: Coucke Alex
Secretaris: Bosmans André
De kern bestaat uit: Van Den Abeele Thorben,
Coppens Lucas, Kaadouch Elias, Raeymaeker Ian,
Cooreman Danté, Roels Timo, Heylen Cedric, Kint
Lars, Cropoen Quinten, Leboeuf Yannick, Loriers
Niels, Van Waluwe Alexander, Leemans Kenneth,
Dhaene Nick, Heirewegh Keanu, Zwart Thomas,
Kesteloot Kevin, Keita Papy, Van Bogaert Sander,
Tronckoe Laurence, De Caluwe Jordy, Mayeto
Randy, De Bruye Stef, Bicque Marime, Michot
Thomas.

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

K.F.C. Zele

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: Carrein Mathias
1°Grensrechter: De heer: Dillen Tom
2°Grensrechter: De heer: Vandenplas Danny

DE WEDSTRIJDEN VAN DIT WEEKEND:
5-02-17
5-02-17
5-02-17
5-02-17
5-02-17
5-02-17
5-02-17
5-02-17

15:00
15:00
15:00
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15:00
15:00
15:00
15:00

K.SK.RONSE
K.VC.JONG LEDE
K.FC.SP.ST-GILLIS WAAS
K.SK.VLAMERTINGE
SC.DIKKELVENNE
FC.PEPINGEN
K.VK.NINOVE
SK.BERLARE

FC.WETTEREN ....../......
OMS.INGELMUNSTER
....../......
HO WOLVERTEM MERCHTEM....../......
FC.MARIEKERKE ....../......
K.EENDRACHT WERVIK
....../......
FC LEBBEKE
....../......
K.FC.EENDR.ZELE ....../......
K.FC.MERELBEKE ....../......

DE WEDSTRIJDEN VAN VOLGENDE WEEK:
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12-02-17
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Gew U13 A: KVK Ninove – SCE Aalst
Zaterdag 14 januari 2017
Beste supporters,
Allereerst mijn beste wensen aan iederéén alsook een gezond en sportief 2017 !
Na een eerste afgelaste wedstrijd tegen Appelterre in het nieuwe jaar 2017 zag het er zaterdag ook niet
veel belovend uit.
Alles zou afhangen van wat het weer zou doen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Alle weerberichten
voorspelden zowat hetzelfde nl. sneeuwbuien en een temperatuur dicht tegen het vriespunt. Dus was
het uitkijken wat KVK Ninove zou beslissen, spelen of niet spelen. Maar KVK Ninove beschikt over een
synthetisch veld. Ze hebben zelfs de moeite gedaan om het veld volledig sneeuwvrij te maken en dat is
natuurlijk super want zo kunnen onze boys toch nog hun wedstrijd spelen. Deze keer moesten we het
opnieuw opnemen tegen de ajuinen van E. Aalst. Dat is één van onze beste tegenstanders aangezien
we de vorige twee wedstrijden nog niet met succes hebben kunnen afsluiten, nl. een gelijk spel thuis en
verlies in Aalst zelf.
Onze ploeg moest het stellen zonder een paar basisspelers nl. Jason, Soufiane en Siebren. Siebren
geblesseerd. De andere twee een paar trainingen gemist ... Dus kreeg Levi van de gewestelijke B-ploeg
zijn kans om met onze ploeg eens mee te spelen.
E. Aalst had het blijkbaar niet verwacht dat de wedstrijd zou doorgaan aangezien ze in allerijl nog wat
spelers opgetrommeld hebben o.a. een gekende voor ons: Robbe Beerens.
Zoals altijd starten wij onze thuiswedstrijden om 12u30 en deze keer was dat niet anders. Een jonge
scheids ging de wedstrijden leiden. Op het moment dat de wedstrijd van start ging was het droog, maar
ijzig koud. Hopelijk kunnen we het droog houden want daar nog wat nattigheid bij maakt het bitterkoud
voor die jonge gasten.
In het eerste kwartier werden onze jongens meteen met de rug tegen de muur gezet. Brecht zal géén kou
hebben, denk ik. Die wordt bestookt langs alle kanten. E. Aalst was enorm sterk en creatief, m.n. hun
nummer 13 en 10 waren van een ander kaliber dan onze spelers. Heel waarschijnlijk opgetrommelde
provinciale spelers of zelfs interprovinciale. Van Robbe, hun keeper, weten we zeker dat het een klasbak
is.
Zoals ik al zei met de rug tegen de muur en dat de volle eerste 12 minuten. E. Aalst overklast ons
gewoon, gelukkig heeft onze ploeg een stugge verdediging waar je niet zomaar voorbij geraakt en
ook deze keer was het zo. Af en toe kunnen we eens tegenprikken via een uitbraak van Robbe, Lucca
en Mauro maar telkens zonder resultaat. Tegen het spelbeeld in, op de counter kunnen we zelfs via
Mohammed tegenscoren 1-0 !!! Iederéén is meteen opgelucht zowel spelers als supporters. Het is ook in
het eerste kwartier dat onze Mohammed ook nog een goeie kans laat liggen.
Bij de aanvang van het tweede kwartier gaan Mauro, Thomas, Lucca en Robbe er even af en komen
Nassime, Levi, Wout D.T. en Hamza erop en dan gaan de hemelsluizen open. Niet de grote hoeveelheden
nattigheid vallen uit de lucht, maar die smeltende sneeuw maakt het echt niet gemakkelijk voor die
jongens. En E. Aalst kan blijkbaar beter tegen die smeltende sneeuw want het zijn zij die al gauw de 1-1
op het scorebord zetten. Ze spelen op hetzelfde elan door als in het tweede kwartier. Matisse, Wout D.T.
en Levi doen wat ze kunnen om de verdediging gesloten te houden maar E. Aalst hun nummer 13 tovert
nog een paar mooie acties uit zijn trukendoos en in géén tijd zijn we op achtervolgen aangewezen en
staat het halverwege de wedstrijd 1-3.
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Er wordt beslist tussen het tweede en derde kwartier niet naar binnen te gaan maar om onmiddellijk
verder te spelen nu de spelers nog opgewarmd zijn. In het derde kwartier lijken onze jongens letterlijk te
breken wat ze ook proberen E. Aalst is heer en meester en zo wordt het stilaan een afslachting en staat er
een droge 1-6 op het scorebord ... dat is lang geleden ...
Het probleem is, geen communicatie, er ontbreekt die gretigheid in onze ploeg, de wil om ... E. Aalst is in
alles net dat tikkeltje sneller op de bal, lopen zich veel beter vrij en combineren ook beter. Alhoewel er in
de laatste 5 minuten van het derde kwartier beterschap te zien was in onze ploeg, het leek al wat beter te
lukken allemaal. Ook de Hamza van vroeger kwam met momenten weer even tevoorschijn en bij Remko
draaide het ook beter. Wat heeft die een loopvermogen !
In het vierde kwartier, lijkt onze vaststelling bevestigd te worden, onze ploeg heeft inderdaad stilaan
zijn draai teruggevonden, waarschijnlijk te laat deze keer ... bij een heel mooie actie tussen Nassime en
Remko wordt de doelman van E. Aalst volledig uitgetikt à la Barcelona, maar Nassime kan het uiteindelijk
niet afmaken en trapt de bal alsnog in de armen van de doelman. De minuten tikken ook in dit laatste
kwartier langzaam weg tot Wout D. T. de bal tegen de netten kan trappen en je ziet op zijn gezicht dat het
hem deugd doet, ook zijn eerste goal in 2017 kan hij in zijn bucketlist afvinken.
Kort daarna kan Hamza op de counter losbreken, helemaal alléén komt hij oog in oog te staan met Robbe
de doelman van E. Aalst op nauwelijks 5 meter van het doel raakt hij volgens mij de bal verkeerd en schiet
hij de bal net over de dwarsligger, een laag plaatsballetje had hier zeker raak geweest, de ontgoocheling
staat op zijn gezicht af te lezen ... Uiteindelijk krijgen we nog een hoekschop en opnieuw na Wout D.T. is
het een verdediger Thomas die zijn goaltje kan meepikken ook hij mag die afvinken van zijn bucketlist.
Met nog een paar minuten te spelen wordt er een eind gemaakt aan de wedstrijd en verliezen we deze
met 3-6. Al bij al géén afslachting, hadden we gespeeld zoals in het laatste kwartier dan zou er een andere
uitslag op het scorebord gestaan hebben. Maar ja dat zijn vijgen na Pasen hé ...
Natuurlijk hebben we even stilgelegen (korte winterstop) en missen we wat wedstrijdritme (Appelterre
afgelast) maar tegen ploegen zoals E. Aalst en Elene Grotenberge moeten we uit een ander vaatje tappen,
we moeten veel gretiger en vooral sneller op de bal zitten, ons vrijlopen (aanbieden), sterker spelen (ons
niet laten wegduwen van de bal in duels) en iemand die dat middenveld kan doen draaien want daar
zit toch onze zwakte, niet ...? Dus er zijn wat individuele werkpunten die bij iederéén voor verbetering
vatbaar zijn.
Speelden mee : Brecht, Thomas, Wout D.T., Matisse, Robbe, Lucca, Mauro, Remko, Nassim, Mohammed,
Hamza en Levi.
Aangezien de weersomstandigheden niet ideaal waren, een ijzige wind met daarbij winterse buien wil ik
toch een dikke proficiat geven aan onze spelers, trainer, délégué en supporters om dit allemaal te trotseren
! Volgende week afspraak op E. Houtem om 13u45.
Sportieve groeten,
Marnik
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Gew U13 A: VCE Houtem – KVK Ninove
Zaterdag 21 januari 2017
Beste supporters,
Vandaag was het weer zover, een uitwedstrijdje op en tegen E. Houtem. Altijd leuk om er te gaan spelen, aangezien ook zij sinds
dit voetbalseizoen over een kunstgrasmat beschikken.
Het was koud maar droog, het zonnetje scheen volop en de coach verwachtte ons om 12u45 stipt, daar de wedstrijd zou doorgaan
op het luxe tijdstip van 13u45.
Eens iederéén op post was, splitsten we ons op in twee groepen, ééntje voor de opwarming-wedstrijd en de andere voor de
opwarming in de kantine ... een koffietje of iets warms zou deugd doen.
Om 13u45 stipt ging de wedstrijd van start, deze keer hadden wij de supporters minder geluk daar de wedstrijd zich afspeelde
achteraan op het veld, meer in de schaduw en géén zittribune, dat was jammer. Tja op den duur wordt je veeleisend hé.
Daar gaat de fluitsignaal en onze spelers geven meteen gehoor aan wat Stéphane ze had opgedragen nl. niet wachten, direct
druk zetten. KVK Ninove stormde onmiddellijk richting het doel van de tegenstander, al in de eerste minuut een schuin schot
van Hamza en meteen raak 0-1, de doelman van de tegenstander was verwittigd. De volgende acht minuten krijgen we onder
een leuk winterzonnetje gezapig voetbal te zien vooral van onze ploeg. Dan kan Siebren die voor de gelegenheid op de tien staat
de bal recupereren, hij speelt de bal direct door naar Jason en die besluit met een trap kurkdroog in de hoek 0-2. Een minuut
later is het weer Jason, na het voorbereidende werk van Hamza 0-3. Het ziet er goed uit, dit wordt een walk-over, zoals in alle
voorgaande wedstrijden tegen E. Houtem, deze zijn die toch wel een maatje of twee te klein voor onze ploeg. Net voor we even
gaan rusten, komt door het te kort verdedigen van Brecht, hierdoor loopt iedereen zowat uit positie ... met een snelle tegenstoot
van E. Houtem op de rechterkant de 1-3 zomaar uit de lucht gevallen ...
Bij de aanvang van het tweede kwartier is het een speler van E. Houtem die van redelijk ver een pegel op de bal geeft Brecht moet
de bal even lossen maar de tegenstander is goed gevolgd en maakt er zowaar 2-3 van ! Bye Bye walk-over ... Onmiddellijk daarna
komt er een tegenactie van Soufiane die staat helemaal alléén oog in oog met hun doelman en besluit net naast ...
Dan begint onze ploeg te prutsen, slecht passen, holderdebolder en van dat huppeldepup voetbal ieder van ons vraagt zicht af
wat ze aan het doen zijn en natuurlijk E. Houtem begint in zijn eigen kansen te geloven en neemt de wedstrijd in eigen handen
en creëert ook zo de beste kansen in het tweede kwart. Het duurt meerdere minuten op de rechterflank eer onze mannen daar
weggeraken, ze geraken er niet uit meer dan twee kleine kansjes op de counter voor Lucca krijgen we niet. Uiteindelijk krijgen
we nog een hoekschop, deze wordt kort genomen door Lucca en Soufiane, schot van Soufiane maar de keeper pakt goed en dan
opeens een heel goeie tegenaanval van E. Houtem, een vlam op de paal en daarmee komen we goed weg. Zo gaat het spel wat
op en neer. Zo nu en dan krijgen wij ook eens een vrije trap maar Soufiane besluit plat in de muur, het zit Soufiane niet mee
vandaag. Dan volgt er nogmaals een tegenaanval van E. Houtem, op een niet zo onaardig schot moet onze Brecht de bal lossen
maar gelukkig staat Thomas in de buurt en met risico op zijn schenen smijt hij zich volop in het balgevecht dit was wel nodig
voor wie er dicht bij stond heeft gehoord dat de plastiek van de scheenbeschermers hun werk hebben gedaan. Zo wordt hier een
derde tegentreffer vermeden.
Het derde kwartier start met niet veel beterschap, ziekenhuispassen, slechte controles, passen net te kort dan weer te hard, het wil
maar niet vlotten, kortom er valt niets te beleven.
Nassime en Wout D.T. geraken niet echt in hun matchritme, Matisse daarentegen kuist heel veel op niet teveel show maar
kurkdroog. En dan opeens een voorzet van Nassime, de bal valt per ongeluk op het hoofd van één van de spelers van E. Houtem
die zowaar net onder de dwarsligger binnenvalt 2-4 ... dit was tegen het spelbeeld in en zeker onverdiend ! Maar iederéén van
ons ziet dat er een kentering bezig is, in het laatste deel van het derde kwartier. Hamza vecht zich ook beter terug in de wedstrijd.
Net voor we gaan rusten is het nu Brecht die met een katachtige sprong de bal nog net kan wegwerken na een hoekschop van E.
Houtem dit was een sublieme safe hoor !!! Mooi gedaan !!!
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In het allerlaatste kwartier is de tendens die zich aan het ontwikkelen was op het einde van het derde kwartier verder waar te
nemen. Eindelijk beterschap, gaan we nu voetballen en ja hoor, Lucca met veel inzet, een mooie één twee met Soufiane en die
maakt er 2-5 van, ook daarna blijven ze vechten en Lucca en Soufiane blijken elkaar gevonden te hebben. De doelman van E.
Houtem kan een paar keer goed tussenkomen om erger te voorkomen. Dan opnieuw Lucca, twee man voorbij, legt de bal goed
terug op Robbe, de bal vliegt over. Kort daarna ook Mauro net naast. Dan een korte hoekschop Lucca, Soufiane, Mauro de
doelman bokst de bal weg opnieuw hoekschop. Het hoekschop wordt genomen en Soufiane werkt koelbloedig af in het hoekje
2-6. Op de klok tikken de minuten weg, in deze laatste fase van het vierde kwartier krijgen we nog wat gentlemen voetbal te
zien, alhoewel Soufiane er zelf nog eentje had kunnen maken tikt hij de bal naar Robbe en vandaar naar Lucca ... rakelings
naast ... allemaal mooi maar zonder resultaat. Helemaal op het einde van de wedstrijd wordt er nogmaals een driehoekje
opgebouwd Soufiane, Lucca en deze keer is het Matisse die er naast schiet. We missen nog een kansje en we eindigen de
wedstrijd met een botsing tussen Soufiane en de doelman van E. Houtem, beiden liggen ze op de grond, Soufiane staat algauw
te been en met de doelman van E. Houtem blijkt ook alles in orde te zijn. Kort daarna wordt de match tot een einde gefloten.
E. Houtem is blij met de maar 2-6 nederlaag, onze trainer Stéphane ... op z’n allerminst tevreden ... dat wordt een preekje
Er werden nog strafschoppen genomen die overduidelijk door onze ploeg werd gewonnen maar buiten een ingetogen
begroeting van de supporters kon er ondanks de overwinning toch géén baviaanliedje vanaf wel wat teleurgestelde gezichten
bij onze boys ...

Enfin, het is niet altijd met het mooiste voetbal dat er gewonnen wordt maar deze wedstrijd was toch wel een ondermaatse prestatie van onze ploeg,
volgende week doen we weer beter tegen een onbekende Vlaams Brabantse ploeg Kester-Gooik. Wij gaan dat allemaal eens gaan doorspoelen zie met
een steenuilke want een pintje van het vat daar leek eerder op gerecupereerd afwaswater ...

Onze ploeg kan bij momenten mooie dingen laten zien maar het komt er niet voldoende uit, zeker tegen een tegenstander zoals E. Houtem moeten
onze jongen op alle gebied tot veel meer in staat zijn. Grootste probleem blijft die draaischijf op dat middenveld en communicatie onder de spelers zelf.
Ook een beter spelinzicht (zich aanbieden, vrijlopen bij het ingooien van de bal) en meer gretigheid zou er moeten zijn.
Speelden mee : Brecht, Wout D.T., Robbe, Siebren, Matisse, Thomas, Hamza, Soufiane, Jason, Nassime, Lucca (extremis opgeroepen) en Mauro.
Speelden niet : Mohammed (beurtrol) en Remko (ziek)
P.S. ik bedank ook Oliver voor zijn uitgebreide notities en foto’s van deze match waar ik handig gebruik van maakte !
Tot de volgende afspraak !
Met sportieve groeten,
Marnik
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Gew U9 A:

Spelertjes van Gew U9 A:
Jasper, Gilles, Jordy, Aycko, Gitte, Josse, Arjen, Zakaria en Lorenzo.
Begeleiders van Gew U9 A:
De Schryver Jonas (Jeugdopleider Gew U9 A), Verbeiren Kurt (Ploegafgevaardigde Gew U9 A).
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Gew U9 B:

Spelertjes van Gew U9 B:
Brent C., Timothy, Milo, Ayoub, Mayo, Amani, Luca en Beau.
Begeleiders van Gew U9 B:
Van Der Roost Anton (Jeugdopleider Gew U9 B), Van Der Eecken Gianni
(Ploegafgevaardigde Gew U9 B).
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Clubnaam

1 R.F.C. WETTEREN (*)
2 O.M.S. INGELMUNSTER
3 F.C. PEPINGEN
4 F.C. LEBBEKE
5 K.S.K. RONSE
6 S.K. BERLARE
7 K.H.O. WOLVERTEM-MERCHTEM
8 S.C. DIKKELVENNE
9 K.V.K. NINOVE
10 K.E. WERVIK
11 K.S.K. VLAMERTINGE
12 F.C. MARIEKERKE
13 K.F.C. SP. ST. GILLIS-WAAS
14 K.V.C. J. LEDE
15 K.F.C. MERELBEKE
16 K.F.C.E. ZELE
(*) periodekampioen

Plaats

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

wedstrijden

7
7
5
4
4
4
4
3
4
3
3
3
2
2
2
0

Winst

1
1
3
3
3
3
4
2
5
4
4
4
3
5
6
6

Verlies

2DE PERIODESTAND
3DE NATIONALE AMATEURS VFV - REEKS A.
1
1
1
2
2
2
1
4
0
2
2
2
4
2
1
3

Gelijk

11
11
5
5
4
0
-1
2
-1
1
-1
-4
-6
-2
-9
-18

Doelsaldo

21
17
18
18
16
13
11
16
15
10
10
12
5
15
7
5

Doel +

10
6
13
13
12
13
12
14
16
9
11
16
11
17
16
23

Doel -

22
22
16
14
14
14
13
13
12
11
11
11
10
8
7
3

Punten

KVK Ninove – Wervik : 3-0

14-01-2017

Wervik kent ups en downs, dus mochten we ze zeker niet onderschatten. Arno kwam de geblesseerde Glenn
vervangen, Tim moest in laatste instantie afhaken zodat Jarich alsnog mocht starten. Yves en Youcef waren
terug van de partij. Het terrein lag er gezien de weersomstandigheden picobello bij.
KVK begon gretig aan de wedstrijd en Youcef stuurde een lange bal naar Gertjan die net iets tekort kwam (2’).
Slechts uitstel van executie want een volgende raid van Gertjan en dubbelpas met Jelle brachten de 1-0 op het
bord door een lange schuiver van Gertjan (7’). Enkele minuten later een onnodig balverlies in het middenveld
en Van Den Bogaerde mocht alleen op Aron afgaan. Met een beenveeg redde onze doelman de meubelen (11’).
Onze boys lieten niet begaan en toen Gertjan Jelle het straatje instuurde dacht iedereen al aan de 2-0 maar de
bezoekende doelman had ook een schitterende redding in petto. Wervik probeerde te counteren maar Arno
stond secuur te verdedigen. Een zuivere tackle van hem weerhield Wervik van een mogelijke gelijkmaker.
Zo gingen we ons warmen met een 1-0 ruststand.

Aron en Kevin in actie.
Na de koffie bleef het spannend langs beide zijden. Een snelle counter over Junior maar zijn passing was te
onzuiver op Gertjan. Toen Jelle een lange bal richting Junior stuurde was de 2-0 in de maak. Junior deed een
een-twee met Gertjan en plaatste de bal mooi in het hoekje en 2-0 (69’). Wervik gaf niet af en toen de ingevallen Lietaer alleen voor Aron kwam besloot hij alsnog in het zijnet. Effe warm voor onze kooi! Van Den Bogaerde dwong Aron ook nog eens tot het uiterste maar deze laatste gaf geen krimp. Na een lange bal van Youcef
kon Gertjan de kers op de taart zetten door zijn 2de van de avond te scoren, 3-0 (80’).
Twee thuisoverwinningen met 3-0, 2 clean sheets voor onze doelman. Dit moet onze boys vertrouwen geven
voor het vervolg van de competitie.
KVK Ninove : De Raes Aron, De Wannemaeker Kevin, Ardans Arno, Van Den Berghe Kenneth (82’ De Crick
Joren), Vanbelle Kristof, Bellon Yves, Kazi Youcef, Van Damme Junior, Hellinckx Jarich, Martens Gertjan (87’
Hertveldt Marco), De Crick Jelle (70’ Gaudi Rafaël).
Gele kaarten : Gertjan en Kenneth.
TC
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Dikkelvenne - KVK Ninove : 3-0

22-01-2017

Bij KVK was iedereen paraat. Tim en Yannick begonnen op de bank. Dikkelvenne was zeker belust op revanche
na de 6-1 pandoering op De Kloppers. De staat van het terrein was zeker een nadeel voor onze boys, keihard
door het aanhoudende vriesweer.
KVK nam het initiatief en na vrijschop van Yves kopte Kevin naast (5’). Geleidelijk herstelde de thuisploeg het
evenwicht wat resulteerde in enkele halve kansen. Een mooie actie over Jarich belandde in het niets door de
staat van het terrein (24’). Net erna pakte Jarich een geel karton (27’). De beste kans voor de rust kwam er na
een voorzet van Youcef maar Kenneth kopte te zwak in de handen van de thuisportier. In de 37ste min kwam
Junior pijnlijk ten val en diende hij vervangen te worden door Yannick. Een nieuwe aanval van Dikkelvenne
resulteerde in een strafschop en geel voor Glenn. Strafschop feilloos omgezet door Bouchaala en 1-0 (42’).
Aron redde nog eens de meubelen toen Kesikbas op de solotoer ging. We gingen koffie drinken met een 1-0
ruststand.

Jarich en Kristof in duel, Kenneth kijkt toe.
Na rust begonnen we met Tim die Kenneth kwam vervangen. Onze boys kregen echter geen enkele uitgespeelde kans bijeen gevoetbald en moesten de wet van de thuisploeg ondergaan. Dikkelvenne controleerde de
wedstrijd. Toen Pollet de paal viseerde kon Nkulu de rebound net niet binnenduwen. Na een assist van Nkulu
schoot Pouillon de 2-0 tegen de touwen (79’). De thuisploeg bleef doorgaan op zijn elan en in de 89ste minuut
bediende Bouchaala de vrijstaande Nkulu die beheerst de 3-0 eindstand op het bord zette. Kevin pakte ook nog
een geel karton (85’).
Pijnlijke nederlaag tegen een betere thuisploeg. Volgende week zijn Kevin en Glenn geel geschorst zodat Alain
zal moeten sleutelen aan zijn verdediging.
KVK Ninove : De Raes Aron, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Van Den Berghe Kenneth
(46’ De Meersman Tim), Vanbelle Kristof (73’ Ardans Arno), Bellon Yves, Kazi Youcef, Van Damme Junior (37’
De Rouck Yannick), Hellinckx Jarich, Martens Gertjan, De Crick Jelle.
TC
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