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Het hoekje van het bestuur.

Uitkijken naar de tweede ronde !
Supporters en medewerkers blikken tevreden terug op het totaal van de
wedstrijden tijdens de heenronde. Met een totaal van 26 punten, op basis
van 15 gespeelde wedstrijden, bereiken we halverwege de vooropgestelde
doelstelling voor het behalen van 50 punten op seizoenbasis.

KVK NINOVE
K.F.C. SPORTING
SINT-GILLISWAAS

Uiteraard is dit slechts mogelijk indien we de 2de ronde met dezelfde drive
en kunde spelen. Dit moet mogelijk zijn als we onze tegenstrevende ploegen
in ogenschouw nemen. De wedstrijden tegen clubs uit de heenronde, waarbij puntenverlies geleden werd, waren zeker niet beter dan KVK Ninove.
Onze hoop is dus gewettigd, dat éénzelfde puntenoogst in de terugronde
haalbaar is. Uiteraard is het gezegde van toepassing dat voetbal geen exacte
wetenschap is en elke wedstrijd gespeeld moet worden. Dat werd ook reeds
bewezen met de verlieswedstrijd op het terrein van KSK Vlamertinge.
Niettemin heeft onze ploeg voldoende kwaliteit om te slagen. Het voor elke
ploeg traditioneel “dipje“ blijkt bij KVK Ninove achter de rug, gelet op het
gebrachte voetbal tijdens de oefenwedstrijd tegen E. Aalst (1-1, doelpunt van
Yannick De Rouck voor KVK).
Aan supporters en medewerkers onze beste wensen voor een goede gezondheid en veel sportieve voldoening.

Jacques Timmermans, Voorzitter KVK Ninove.

Oefenwedstrijd
KVK ontvangt FCV Dender op dinsdag 10 januari 2017 om 20u00.
Supporters allen op post !

WEDSTRIJDBAL
geschonken door

KBC Bank Ninove
Ninia Shopping Center
Vuurkruisersstraat
9400 Ninove
**************************
Brandstoffen De Boitselier
Fonteinstraat 9
9400 Okegem
054 - 32 09 69
**************************
Schrijnwerkerij Ronsijn Peter
Eichemstraat 112
9400 Appelterre-Eichem
054 - 32 00 07

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. Sporting
Sint-Gillis-Waas

Hun clubkleuren zijn: Blauw-wit
Hun stadion: Houtvoortstraat 24 9170 Sint Gillis
Waas
De trainer is: Tommy De Cock
Zijn hulptrainer(s) is(zijn): Eric Kint & Youri De
Wilde
Voorzitter: Kristiaan Deckers
Secretaris: Pacsal Buyaert
De kern bestaat uit: Arno Weyn, Rens Volleman,
Kenzo Verbeke, Yannick Van Roeyen, Cedric
Van Duyse, Daan Van Der Loo, Sam Van den
Abeel, Jasper Penneman, Jordy Van Daele, Bret
Troonbeeckx, Maxim Laeremans, Joost Smet,
Fredric Schokaert, Ilias Rchidi, Thibeau De
Vos, Muhammed Nassir, Ennio Martens, Joppe
Janssens, Muhammed Cham, Mustafa Erkoç,
Mahen De Witte, Lo De Deurwaerder, Arno Creve,

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

K.F.C. Sporting
Sint-Gillis-Waas
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: De Cuyper Michiel
1°Grensrechter: De heer: Van De Walle Mario
2°Grensrechter: De heer: Dillen Tom
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Beloften
Met het nieuwe jaar en het seizoen iets meer dan halverwege, willen we de balans opmaken van onze
beloften.
We zijn 16 wedstrijden ver, nog 14 te gaan. We wonnen 8 wedstrijden, verloren er 4, we speelden 4 keer
gelijk. Dit geeft 28 punten en een gedeelde 4de plaats in de rangschikking. Wetteren staat eerste met 42
punten, gevolgd door Ingelmunster met 32 punten. Dikkelvenne staat 3de met 29 punten, dit is maar een
puntje meer dan onze mannen. Op de vierde plaats staan Merelbeke, Ronse en Ninove. De andere ploegen
volgen al op 5 punten en meer.
Tegen de twee kopploegen speelden we thuis telkens gelijk, tegen de derde Dikkelvenne wonnen we met
0-2. Op Merelbeke speelden we 1-1 en op Ronse verloren we met 1-0. Al is over deze wedstrijd heel wat te
zeggen - er waren verschillende van onze spelers niet in hun ‘gewone doen’, we verloren bij een ploeg waar
we al bij al nooit mogen van verliezen. Een ‘lichtpunt’ in deze wedstrijd was onze jonge doelman Syben Bellemans - de beste speler op het veld. Van de top ‘5’ verloren we dus alleen maar van Ronse.
Onze andere verlieswedstrijden op Wolvertem (de ref speelde hier een aanzienlijke rol) en Lebbeke (een
aantal spelers waren er de eerste 7 minuten niet met hun hoofd bij - en al 3-0 in het krijt) moeten we normaal altijd winnen. Thuis tegen Mariekerke verloren we nipt, een gelijk spel was hier beter op zijn plaats.
De balans is dus positief, zeker als we de laatste wedstrijden bekijken. Twee keer winst, 7-0 tegen Berlare en
2-0 tegen Vlamertinge.
In een oefenwedstrijd tegen Eendracht Aalst boekten we een hoopgevende 2-2. Zowel Aalst als Ninove
traden aan zonder A-spelers, Aalst speelt wel een reeks hoger en staat eerste.
Een bedenking die we moeten maken: alle reserveploegen hangen af van het aantal spelers van de A-kern
die meedoen. Er zijn reeds heel wat spelers van de A-kern die we mochten begroeten bij de beloften. Zij
geven telkens het beste van zichzelf en tillen onze ploeg op tot een hoger niveau. Waarvoor oprechte dank.
Samen met onze trainer Gregory zorgen ze ervoor dat onze jonge spelers ‘echt aan voetballen toekomen’ en
wie weet ooit een selectie verdienen in de eerste ploeg.
Supporters, de eerstvolgende wedstrijd van onze beloften is op 20 januari 2017 om 19u30, onmiddellijk een
topper tegen SC.Dikkelvenne.
Wij verwachten U.
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Marc Gobbo, een waardevolle medewerker is niet meer !
Marc was op vrijdag nog in de vooravond naar KVK gekomen, waar hij wekelijks op vrijdag en zaterdag Christina en Jean-Paul bijstond als hulp in de
kantine. Hij voelde zich niet te best en na lang aandringen werd Marc toch
huiswaarts gevoerd.
Ontstellend was het nieuws een tijdje later, dat Marc overleden was. Geveld
door een hartaanval, waarbij hartmassage niet meer hielp. Zo plots, op amper
49-jarige leeftijd, zonder enig voorteken van ziekte of enige andere oorzaak.
Marc was een zeer hulpvaardige en graag geziene medewerker en supporter.
“Den Brusseleir” zoals hij gekscherend werd genoemd. Die bij KVK Ninove hielp waar mogelijk. Maar
bovenal was hij een fiere vader die zoon Jason bij elke training - wanneer mogelijk – naar KVK bracht en
ophaalde. De aanstelling van Jason als jeugdtrainer vervulde Marc met trots. Maar ook dochter Megan was
zijn oogappel, waarvoor hij alles veil had.
Aan vrouwtje Sandra en kinderen Megan en Jason, familie en vrienden, betuigen wij onze oprechte en innige deelneming bij het zwaar verlies dat hen komt te treffen.
Wij bewaren aan Marc en warm aandenken.
Namens het geheel van KVK Ninove,
Jacques Timmermans, Voorzitter.
****************
Vader Junior Van Damme overleden.
Armand Van Damme is op 60-jarige leeftijd, op tweede Kerst,
overleden. Tegen de gekende slepende ziekte heeft Armand twee
jaar lang gestreden. Armand was de gewaardeerde herbergier van
café St. Jan, onder de kerktoren te Hemelveerdegem en vader van
speler Junior.
Tot op het laatst was Armand aanwezig op de thuiswedstrijden
van KVK Ninove. Een glaasje cava kon hem nog steeds bekoren.
Bij KVK Ninove had Armand reeds vele vrienden: supporters,
spelers, trainers en bestuursleden droegen hem een warm hart
toe. Zo ook heeft zijn “ voetbal-oogappel “ Junior éénzelfde sympathie bij de club.
De plechtige uitvaart werd op zaterdag 31 december druk bijgewoond, door de quasi volledige spelerskern, trainers, bestuursleden en supporters.
Aan echtgenote Rita, de kinderen , kleinkinderen en de ganse familie, bieden we onze oprechte deelneming
aan. In het bijzonder veel sterkte aan Junior, die buiten een vader zijn oprechte vriend verloor !
Namens KVK Ninove,
Jacques Timmermans, Voorzitter.
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Gew U8:

Spelertjes van Gew U8: Yelle, Jordi, Lando, Jayden,
Kayne, Tibe en Gilles
Begeleiders van Gew U8: Gobbo Jason (Jeugdopleider
Gew U8), Pletinckx Steven (Ploegafgevaardigde Gew
U8).
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Prov U8 A:

Spelertjes van Prov U8 A: Bradley, Robbe, Céryl,
Berend, Enes, Jarne, Vince, Luca en Jonas.
Begeleiders van Prov U8 A: Van Bellingen Jonathan
(Jeugdopleider Prov U8 A), Van Bellinghen Miquel
(Ploegafgevaardigde Prov U8 A) en Van Den Berg Alain
(Ploegafgevaardigde Prov U8 A).
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Prov U8 B:

Spelertjes van Prov U8 B: Bryan, Sami, Oumarou, Milan,
Rayan, Elien, Joran en Lies.
Begeleiders van Prov U8 B: Van Eeckhout Sharon
(Jeugdopleider Prov U8 B), Suenaert Ignace
(Ploegafgevaardigde Prov U8 B) en Verpaelst
Peter(Ploegafgevaardigde Prov U8 B)
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KVK Ninove – KSK Ronse : 0-1

03-12-2016

Een volgende topper stond op het programma tegen Ronse. In tegenstelling tot de geruchten die de
ronde deden hielden de bezoekende supporters het netjes. Geen vuurwerk, geen vandalenstreken. Alain
kon geen beroep doen op Glenn en Junior was in laatste instantie toch speelklaar geraakt. Joren verving
Glenn.
KVK begon hoopgevend aan de partij, Tim stuurde Rafaël het straatje in maar een bezoekende verdediger kon de aanval afblokken. Een counter van Ronse via Thissen werd mooi gepareerd door Kasper.
Veel middenveldspel bracht weinig animo voor de verkleumde toeschouwers en toen iedereen al richting
kantine trok verspeelden onze boys de bal in het middenveld. Delneste, de beste man op het veld, was bij
de pinken en stuurde een magistrale lob richting het doel van Kasper. Deze laatste was danig verrast en
de bal verdween in de winkelhaak. Een koude douche juist voor de koffie. Rust : 0-1.

Kasper in actie
Na rust probeerde KVK de bakens te verzetten maar het werd al snel duidelijk dat een uitgekookt Ronse
de partij onder controle had. Met tien achter de bal er snel proberen uit te komen was hun motto. Enkele speldenprikken langs weerszijden brachten weinig doelgevaar. Telkens was het van “net niet”. Alain
probeerde de bakens te verzetten door Jelle en Yannick in te brengen maar veel beterschap kwam er niet.
Bram kwam ook nog Jarich vervangen. Het ontbrak ons vandaag aan creativiteit tegen een Ronse dat
meer individuele klasse in huis had.
De eerste thuisnederlaag was een feit maar met 26 punten uit 14 partijen mogen we zeker niet mopperen.
KVK Ninove : Monné Kasper, De Wannemaeker Kevin, Vanbelle Kristof, Bellon Yves, Kazi Youcef, Van
Damme Junior, De Meersman Tim Hellinckx Jarich (73’ Moyson Bram), Martens Gertjan (56’ De Crick
Jelle), De Crick Joren, Gaudi Rafaël (61’ De Rouck Yannick).
TC
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SK Berlare - KVK Ninove : 5-3

10-12-2016

Voor de wedstrijd werd 1 min stilte gehouden voor onze overleden medewerker Marc Gobbo, die onverwacht kwam te overlijden op 49-jarige leeftijd. Glenn kwam terug uit blessure zodat Joren bankzitter
werd. Onze tegenstander van vandaag begon de laatste weken beter te draaien zodat oppassen de boodschap was.
De eerste schuchtere poging was voor KVK maar de thuisdoelman duwde in corner (1’). Na 4 min kreeg
Munyaneza een eerste reuzekans die hij verkwanselde. De volgende thuisaanval via diezelfde Munyaneza
bracht ook niets op. Voor hetzelfde geld stond het 2-0 na 6 min. KVK kon niet imponeren en na 11 min
stond de 1-0 op het bord via Poppe. KVK herpakte zich stilaan en kwam langszij via Gertjan, 22’ en 1-1.
Onze boys gingen door op hun elan en een voorzet van Gertjan werd door een thuisverdediger in doel
gewerkt , 22’ en 1-2. Met deze gevleide tussenstand gingen we de rust in.

Youcef in actie
Berlare had er na rust duidelijk zin in en was in elk compartiment zowat de betere ploeg. Hun snelle
counters deden onze verdediging alle kleuren van de regenboog zien. In de 54’ was het bingo, 2-2. Even
later terug een vlijmscherpe tegenaanval en de bordjes wezen 3-2. Junior pikte ook zijn goaltje mee en het
stond 3-3. Junior potte de 3-4 maar de grensrechter zwaaide (onterecht?) voor offside. Mogelijk het kantelmoment in de wedstrijd. Munyaneza dolde nog even met onze verdediging en maakte de klus af met 2
treffers. Eindstand 5-3.
Een herboren Berlare won verdiend. Al bij al een schitterende heenronde van onze boys. Hopelijk krijgen
we na nieuwjaar een vervolg hierop.
KVK Ninove : Monné Kasper, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin (73’ De Crick Joren),
Vanbelle Kristof, Bellon Yves, Kazi Youcef, Van Damme Junior, De Meersman Tim (77’ De rouck Yannick), Hellinckx Jarich, Martens Gertjan, Gaudi Rafaël (77’ Hertveldt Marco).
TC
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KSK Vlamertinge - KVK Ninove : 2-1

18-12-2016

Vlamertinge had deze week zijn trainer aan de deur gezet. Dan kan je er van uit gaan dat de spelers dubbelgemotiveerd op het terrein zullen komen. Aron kwam in het doel Kasper vervangen, Kenneth deed zijn
wederoptreden.
De thuisploeg begon furieus aan de wedstrijd en na 6 minuten kwamen ze op voorsprong. Ferreira omspeelde onze verdediging en de goed ingelopen Deman had maar binnen te tikken en 1-0. KVK reageerde
en een kopstoot van Junior verdiende beter maar de deklat stond in de weg (12’). Vlamertinge liet zich
niet onbetuigd en op vrijschop hield de deklat hen van de 2-0 (20’). KVK probeerde meer druk te zetten
en toen Kristof mocht aanleggen gooide de thuisportier zich in de baan van de bal (31’). Toen iedereen al
klaar was voor de koffie stond Ferreira plots helemaal alleen aan de 2de paal en we konden gaan rusten
met een dubbele achterstand (45’, 2-0). Een opdoffer van formaat.

Kenneth in duel
Net terug hernomen en Ferreira trapte Glenn onderuit. Rood was de juiste kleur, Glenn kon gelukkig
verder spelen. Tegen 10 man kon het misschien wat beter lopen maar neen, het werd nog moeilijker. De
thuisploeg zat op rozen en plooide massaal terug, geen doorkomen aan. Tot Yves aanlegde van uit de 2de
lijn en zijn schuiver in de rechterbenedenhoek verdween en 2-1 (58’). Onze boys probeerden wel de aansluiting te forceren maar de passing was niet goed genoeg, het spel te traag, de tegenstander iets sneller op
de bal. Kortom, de stand wijzigde niet meer ondanks de invalbeurten van Marco, Joren en Rafaël. Jelle en
Yves kregen elk nog geel onder de neus zodat Yves een weekje moet rusten.
KVK Ninove : De Raes Aron, Van Den Branden Glenn, De Wannemaeker Kevin, Van Den Berghe Kenneth, Vanbelle Kristof, Bellon Yves, Kazi Youcef (73’ Hertveldt Marco), Van Damme Junior, De Meersman
Tim (46’ Gaudi Rafaël), Martens Gertjan, De Crick Jelle (83’ De Crick Joren).
TC
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