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KVK NINOVE

Het hoekje van het bestuur.

Nieuwe topper tegen Ingelmunster

Na de topper tegen Wetteren krijgen we vandaag terug een
titelkandidaat voorgeschoteld, OMS Ingelmunster. Hopelijk kunnen
we terug een mooie voetbalnamiddag beleven en zijn de batterijen
opgeladen na het verlies van vorige week in Lebbeke. Zo kunnen we
het titeldebat helpen kleur geven.

Fusies alom in de voetbalwereld

Onze tegenstander van vandaag speelt zijn laatste troeven uit onder
de naam OMS Ingelmunster, ze smelten namelijk samen met FC
Izegem (momenteel 5de in de 2de amateurs A) en zullen dus volgend
seizoen sowieso een reeks hoger aantreden onder de naam KFC
Mandel United. En dat ze ambitie hebben staat vast : “binnen de drie
jaar naar de eerste amateurklasse en tegen 2026 zelfs naar 1B. KFC
Mandel United moet dus een profclub worden, een concurrent voor
SV Roeselare” (Het Nieuwsblad-9/2/17).

O.M.S.
INGELMUNSTER
WEDSTRIJDBAL
geschonken door
M-Construction
Oude Kaai 34
9400 Ninove

Halle en Pepingen zullen verder gaan onder het stamnummer van
Pepingen zodat de toekenning van de eindrondetiketten ook nog geen
uitgemaakte zaak is. Het is momenteel koffiedik kijken zowel naar
boven als naar onder in het klassement.

**************************

Steakfestijn

*************************

Hartelijk dank aan iedereen die lekker kwam smullen van onze steak,
zalm en kip. Eveneens een dikke merci aan alle medewerkers en
spelers die ervoor gezorgd hebben dat alles terug vlekkeloos
verlopen is.

Volgende verplaatsing

Vanderplas Andy
9400 Okegem
RVH FISKO
Boekhouding & Fiscaliteit
Krepelstraat 93 C
9400 Denderwindeke

Op zaterdag 1 april 2017 trekken we naar Lede voor de derby van
Zuid-Oost-Vlaanderen. De wedstrijd vangt aan om 18u00.
Er wordt geen bus ingelegd gezien de korte verplaatsing.

Supporters allen op post !
Sportieve groeten.
Tony Cosijns

054 – 32.50.88

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:

O.M.S. Ingelmunster
Hun clubkleuren zijn: Geel-rood
Hun stadion: Bollewerpstraat 92 B
8770 Ingelmunster
De trainer is: Lieven Gevaert
Zijn hulptrainer(s) is(zijn): Chris Vandevijvere &
Dries Lievens
Voorzitter: Van Honsebrouck Xavier
Secretaris: Cloet Matthias
De kern bestaat uit: Gianni Derieuw,
Frederik Declerq, Nicolas Mulliez, Dimi
Verhulst, Jens Vyncke, Bauthier Schelstraete,
Miguel Vanderheeren, Thor Laleman, Michiel
Clynke, Aurelien Verzele, Jelle De Schrijver,
Ruben Leman, Sofiane Mourman, Giovanni
Dellanoy, Vince Geryl, Aurelien Lecaillier, Jonas
Vandermarliere, Jonas Buyse, Abdullah Omari.

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

O.M.S. Ingelmunster
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: Janssens Jan-Sebastiaan
1°Grensrechter: De heer: Verberckmoes Gilbert
2°Grensrechter: De heer: Van De Walle Mario

DE WEDSTRIJDEN VAN DIT WEEKEND:
26-03-17
26-03-17
26-03-17
26-03-17
26-03-17
26-03-17
26-03-17
26-03-17

16:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

K.FC.EENDR.ZELE
SC.DIKKELVENNE
FC.MARIEKERKE
K.FC.SP.ST-GILLIS WAAS
K.SK.VLAMERTINGE
HO WOLVERTEM MERCHTEM
K.VK.NINOVE
SK.BERLARE

FC.WETTEREN....../......
FC LEBBEKE ....../......
K.EENDRACHT WERVIK ....../......
K.VC.JONG LEDE ....../......
FC.PEPINGEN....../......
K.FC.MERELBEKE ....../......
OMS.INGELMUNSTER....../......
K.SK.RONSE....../......

DE WEDSTRIJDEN VAN VOLGENDE WEEK:
1-04-17
1-04-17
1-04-17
1-04-17
1-04-17
1-04-17
1-04-17
1-04-17
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18:00
18:00
20:00
18:00
19:00
19:30
20:00
20:00

K.FC.MERELBEKE
K.VC.JONG LEDE
K.SK.RONSE
K.EENDRACHT WERVIK
OMS.INGELMUNSTER
FC.WETTEREN
FC LEBBEKE
FC.PEPINGEN

FC.MARIEKERKE....../......
K.VK.NINOVE ....../......
K.SK.VLAMERTINGE....../......
SK.BERLARE ....../......
SC.DIKKELVENNE....../......
HO WOLVERTEM MERCHTEM ....../......
K.FC.EENDR.ZELE ....../......
K.FC.SP.ST-GILLIS WAAS ....../......

Beloften
FC Wetteren - KVKN Beloften : 6 - 1.
Moedig Ninove in de tweede helft onderuit.
FC Wetteren een waardige kampioen, de cijfers zeggen meer dan genoeg. 19 wedstrijden gewonnen, 1 verloren
en 4 keer een gelijk spel. 103 doelpunten in het mandje, 30 tegendoelpunten, 61 punten, dit zijn er 10 meer dan
de tweede in de stand. Een ploeg om U tegen te zeggen - er spelen 8 spelers mee uit de A kern.
We begonnen zeer goed aan de wedstrijd en scoren onmiddellijk na een mooie aanval. 0-1, Lorin op pas van
Jens. In de 3de min. komt Wetteren na wat geharrewar voor ons doel met een gelukje langszij 1-1. In de 12de
minuut weer een zeer goede actie met een schot op doel van Hannes, de thuisportier kan nog net wegwerken.
De daaropvolgende hoekschop komt Wetteren weer goed weg. Op het kwartier weer een prachtaanval langs
Seppe en Gaudi met een mooie kans voor Jens. Ook de thuisploeg liet heel wat moois zien, het was genieten
geblazen voor de toeschouwers. Op het half uur moet Gaudi gekwetst het veld verlaten, onze beste speler, de
man die in alle acties van Ninove betrokken was en een voortdurend gevaar was voor de thuisploeg. In de
laatste minuut van de eerste speelhelft komt Wetteren weer met een gelukje op voorsprong 2-1. De eerste
periode was Wetteren de betere ploeg, maar de beste kansen waren voor een moedig Ninove. De tweede helft
was het aanklampen voor ons, Wetteren diepte verdiend zijn voorsprong uit tot 6-1. Ook onze Beloften kregen
nog wat kansjes maar de afwerking was telkens te zwak.

Bellemans Syben, Arys Cedric, Claes Jorn,Vanbelle Kristof, Van Der Goten Brent, De Mey Hannes, Hiers
Lorin, Van de Hoeven Jens, Deblander Seppe, Gaudi Rafael, Albertyn Thibaut, Van Hamme Mauro, Van
Mulders Jeroen, Sonck Yannick.

KVKN Beloften - FC Lebbeke : 2 - 2.
Ninove vergeet het af te maken.
Ninove startte zeer goed en kreeg kans na kans. Lebbeke kon daar weinig tegenover zetten, maar kwam in
de 42ste minuut op voorsprong na een terechte strafschop, 0-1. Een onnodige fout, maar dat is voetbal. In de
laatste minuut van de eerste helft bracht Jens de bordjes in evenwicht op pas van Marco 1-1. Een spijtige harde
ingreep op de knie van Lorin ontsierde de wedstrijd, hopelijk is het niet te erg en kan onze kapitein vlug zijn
plaats terug innemen. We wensen Lorin het allerbeste toe. Vrij vlug in de tweede helft kan Marco zijn sterke
wedstrijd belonen met een prachtig doelpunt op pas van een goed spelende Jens 2-1.
De wedstrijd verwaterde, onze ploeg bracht er niet veel meer van terecht. Een sterk spelende Syben moest meer
dan eens de meubelen redden. De bezoekers herstelden het evenwicht 2-2. We laten terug een zekere
overwinning door onze handen glippen. Proficiat voor een zeer goed leidende ref. Peter Van Beselaere, de beste
man op het veld.

Bellemans Syben, Arys Cedric, Claes Jorn, Albertijn Thibaut, Van Der Goten Brent, Moyson Bram, Hertveldt
Marco, Van Der Hoeven Jens, Deblander Seppe, Merckx Gillian, Hiers Lorin, Van Mulders Jeroen, Van Hamme
Mauro, Sonck Yannick, De Mey Hannes.
TC
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Gew U13 A: SC Eendracht Aalst – KVK Ninove 4-5
Zaterdag 11 maart 2017
Hallo iedereen,
Hier zijn we dan weer met ons wekelijks wedstrijdverslag, dit weekend mochten we nog eens op
verplaatsing gaan spelen en dan nog op en tegen de ajuinen van Eendracht Aalst !
Altijd razend spannend want die ajuinen hebben toch wel een sterke ploeg. Onze eerste thuiswedstrijd
tegen hen eindigde op een gelijkspel weten jullie dat nog 3-3 de overige twee ontmoetingen zowel
thuis als bij hen eindigde telkens in het voordeel van E. Aalst m.a.w. het was onze laatste kans dit
voetbalseizoen om die ajuinen eindelijk eens te kunnen pellen.
Aanvankelijk zou de wedstrijd gespeeld worden om 12u00 maar om de één of andere reden was die
plotseling verlegd naar zondag 10u00. Gelukkig had ik onze trainer Stéphane het op tijd laten weten
want hij wist het niet eens, uiteindelijk na veel verwarring ging de wedstrijd dan toch door op zaterdag
om 13u00 maar wel op echt gras en niet op kunstgras, enfin een dure entrée van €3 om op een zo goed
als kaal veld te spelen en er was niet eens een scheidsrechter voorzien, gelukkig hebben wij van alles bij
zoals bvb. een bereidwillige scheidsrechter Oliver waarvoor dank !
Oliver fluit stipt om 13u00 de wedstrijd op gang, zoals we de laatste tijd al een beetje gewoon zijn zet
KVK Ninove meteen druk, het lijkt erop dat ze er deze zaterdag alles willen aan doen om toch die
Aalstenaars eens op hun knieën te krijgen en al vrij snel scoren we dan ook onze eerste treffer die op
Jason zijn naam mag gezet worden 0-1, dat belooft zo vroeg in de wedstrijd.
Bij momenten wordt er van onze kant goed gecombineerd, de machine draait en voorlopig loopt ze ook
nog gesmeerd. E. Aalst kan af en toe maar eens flauwtjes tegenprikken maar veel verder dan Thomas
of Siebren geraken ze niet en als ze dan eens doorbreken staat daar nog altijd onze stofzuiger Matisse
die alles netjes opruimt. Brecht onze doelman kan rustig zijn tijd nemen om zijn verdedigingslijn te
positioneren en instructies te geven. Ergens halfweg het eerste kwartier wordt er nog ééntje tegen de
netten getrapt opnieuw door Jason 0-2, dit geeft ergens wat rust bij zowel de spelers als bij de supporters
want die zijn ook uit op revanche ... uiteindelijk gaan we even rusten met 0-2.
In het tweede kwart wordt er in onze ploeg een serieuze wissel uitgevoerd van maar liefst vier spelers,
tja het kan niet anders want iedereen wil spelen natuurlijk. Ik moet zeggen vooraan wordt het wat
moeilijker voetballen in vergelijking met het eerste kwart, Mohamed en Remko zijn wat lichtere types
van bouw in vergelijking dan met Jason of Robbe maar Hamza die kan de bal lekker voor zijn linker
leggen en wij weten wat dat betekent, met een prachtige penseelstreep trapt hij hoog en droog in het
dak van het doel en maakt hij er zowaar 0-3 van, nu beginnen wij supporters te dromen hé ... en dat kan
soms te voorspoedig zijn denken we maar aan de thuiswedstrijd tegen Elene-Grotenberge waar we een
4-1 voorsprong in een paar minuten tijd zomaar uit handen gegeven hebben en ook deze keer kreeg
ik een déjà vu gevoel, Wout D.T. had op rechts zijn handen vol met die lange Kisudi Ntoya die alsmaar
onze verdediging probeerde pijn te doen, Lucca vond in deze wedstrijd niet echt zijn draai, ook Brecht
heeft een paar keer moeten tussenkomen om de meubelen te redden want die ajuinen hadden ook
gewisseld en blijkbaar waren het niet van de minste, in een mum van tijd werd onze ploeg op verdedigen
aangewezen Matisse, Siebren en Wout D.T. zullen het geweten hebben wat ze ook deden we geraakten
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we er niet meer uit. Al even snel zoals wij op voorsprong gekomen waren liepen zij terug opnieuw in en
sloten we het tweede kwart af met 2-3, zo zie je maar !
In het derde kwart werd er opnieuw gewisseld benieuwd of we konden tegenwerk bieden en het was al
gauw duidelijk dat nu wij weer beter speelden bij momenten was er prachtig combinatievoetbal te zien
Nassime werkte voor twee, onze jongens begonnen weer beter te combineren, driehoekjes, één-tweetjes,
kortom het lukte weer ... de ajuinen van hun kant begonnen met de minuut vuiler te spelen Siebren kreeg
wat spuug naar hem geslingerd, terwijl Lucca en Thomas elleboogstoten te verduren kregen. Die nummer
10 van E. Aalst was technisch een goeie speler maar in deze wedstrijd bleek hij toch wel een slechte
verliezer te zijn, jammer ... Het beeld van het derde kwartier is dat wij duidelijk de beter ploeg zijn maar
niet tot scoren kunnen komen, gelukkig kan Mohamed nog zijn graantje meepikken door nog een balletje
tegen de netten te trappen en er 2-4 van te maken.
In het slotkwartier krijgen de ajuinen het spreekwoordelijke ‘deksel op de neus’ wederom door Jason en zo
wordt het 2-5 maar wat niemand meer voor mogelijk hield, via een vrije trap die los door de verdediging
gaat wat volgens mij te wijten is aan een veel te klein tweemansmuurtje dat dan ook nog eens slecht
opgesteld stond met twijfelachtige blikken in de ogen komt E. Aalst weer wat dichter bij met 3-5 en het
wordt nog veel warmer wat zeg ik heter ... kort daarna tikken ze nog een vierde tegen de netten en wordt
het ei zo na 4-5 ! Het zal toch niet waar zijn zeker, met nog een drietal minuten te spelen moeten onze
jongens het nog volhouden tegen een steeds beter spelend E. Aalst maar deze keer zijn zij het die er te
laat aan begonnen zijn want met een mooie 4-5 op het scorebord maakt onze Oliver een eind aan de
wedstrijd.
Een dikke proficiat mannen, opdracht volbracht !

E. Aalst zingt zelfs na verlies ook hun liedje maar onze baviaan daar ergens vanboven op dienen berg
smaakt toch wel zoet hoor, vooral op het laatst ... en Eendracht Aalst ging eraan !!!
Speelden mee : Brecht, Siebren, Matisse, Thomas, Wout D.T., Robbe, Lucca, Remko, Hamza, Mohamed,
Nassime en Jason
Speelden niet : Mauro (geblesseerd) en Soufiane (niet getraind)
Sportieve groeten aan iedereen, volgende week thuiswedstrijd tegen E. Houtem.
Marnik
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Prov U13:

Spelertjes van Prov U13:
Timo, Jarno, Lander, Alan, Brecht, Wout M., Yazid, Dante, Rino, Yannick,
Quinten, Noah, Wout V. D. B., Tom
Begeleiders van Prov U13:
Van Opdenbosch Steven (Jeugdopleider Prov U13), Ricour Christoph (Ploegafgevaardigde Prov U13) en Van Den Bussche Johan (Verzorger Prov U13).
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Gew U13 A:

Spelertjes van Gew U13 A:
Soufiane, Mohamed, Thomas, Wout D.T., Remko, Hamza, Matisse, Lucca,
Brecht, Mauro, Wout M., Nassime, Siebren, Robbe en Jason.
Begeleiders van Gew U13 A:
Meremans Stéphane (Jeugdopleider Gew U13 A), Janssens Roel (Ploegafgevaardigde Gew U13 A).
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Gew U13 B:

Spelertjes van Gew U13 B:
Luca, Enes, Simon, Jens, Youssef, Aaron, Kenny, Levi, Milan, Noah, Roan, John en
Mohamed.
Begeleiders van Gew U13 B:
Geeroms Hans (Jeugdopleider Gew U13 B) en Van Vaerenbergh Nico (Ploegafgevaardigde Gew U13 B).
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Herinneringen : 1977-1978
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KVK Ninove – RFC Wetteren : 2-1

11-03-2017

Jarich was geel-geschorst, Tim kwam terug aan de aftrap.
KVK nam onmiddellijk het heft in handen en de bezoekende portier mocht direct zijn kunnen tonen. Wetteren kwam ook eens piepen in onze backlijn zonder echt gevaarlijk te zijn. Een splijtende pas van Youcef bracht
Gertjan in schietpositie en deze faalde niet, 1-0 (11’). Wetteren moest nu komen en Van De Sompel kopte een
vrijschop van Dönmez net naast. Onze boys waren niet onder de indruk en na een één-twee tussen Youcef en
Junior kwam de bal voor de voeten van Gertjan en pats, binnenkant linkerpaal en 2-0 (36’). Ondertussen had
Kenneth al een geel karton gekregen. Aron moest nog 2 maal aan de bak op pogingen van De Pever en Balaj. Al
bij al stond KVK verdiend op voorsprong bij het rustsignaal.

KVK danst na de verdiende overwinning tegen de leider.
Wetteren begon hevig aan de tweede helft en zette onze verdediging onder zware druk. Na een paar minuten
leverde Copers een mooie voorzet af , binnengekopt door Schouppe en 2-1 (48’). KVK moest het nu van de
snelle tegenstoten hebben en toen Junior alleen op doel afging had enkel de grensrechter een vermeende offside gezien. De steriele druk van Wetteren hield aan maar KVK bleef de gevaarlijkste ploeg. Aan de overzijde
heerste Aron in zijn doelvlak. Enkele subtiele reddingen hielden ons overeind. Op de counter konden Junior
en Kenzo net niet afwerken. Gertjan scoorde nog een derde keer maar de scheids keurde voor wie weet wat het
doelpunt af. Toen Junior door de doelman gepakt werd deed de scheids terug alsof zijn neus bloedde. Kenneth
kreeg dan zijn tweede geel van de avond voor protest zodat we nog een kwartier met 10 verder moesten. Onze
mannen toonden karakter hielden de score ongewijzigd zodat we verdiend de scalp van de leider veroverden.
Op de Wetterse bank en op het terrein was de ontgoocheling zo groot dat de trainer het kon afbollen na hevige,
onterechte protesten en dat De Pever (reeds gewisseld) ook mocht gaan douchen. Nochtans mochten ze niet
klagen van de leiding. Zowat alles wat tegen ons kon gefloten worden vandaag was ons deel. Na 95’ floot de
scheids dan toch af en was de vreugde in het thuiskamp enorm. De gefrustreerde bezoekers vonden het nodig
nog een venster uit te gooien in de kleedkamer. Van slechte verliezers gesproken!
Onze mannen brachten zowat het beste van wat we na de eerste periode te zien kregen. Hopelijk zijn we gerelanceerd en krijgen we nog 6 mooie kijkstukken. De eerste topper werd alvast verslagen, nu nog Ingelmunster,
Pepingen en Ronse!
KVK Ninove : De Raes Aron, Van Den Branden Glenn (44’ De Crick Joren), De Wannemaeker Kevin, Ardans
Arno, Van Den Berghe Kenneth, Bellon Yves, Kazi Youcef, Van Damme Junior (89’ De Rouck Yannick), De
Meersman Tim, Martens Gertjan, Rivera Armayones Kenzo (79’ De Crick Jelle).
TC
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FC Lebbeke - KVK Ninove : 4-0

18-03-2017

Glenn en Gertjan waren geblesseerd. Kenneth mocht een weekje rusten na zijn 2 gele kaarten tegen Wetteren.
De toeschouwers, zeer weinig in aantal, zaten nog niet op hun plaats of we stonden al op achterstand. Onze
mannen waren nog niet bij de les en zo kon Verdeyen binnenkoppen, 1-0 (4’). Net hernomen en nog waren
ze niet wakker, die van ons, zodat Van Peteghem de voorsprong kon verdubbelen, 2-0 (6’). Dan weet je het
wel wat de afloop zal zijn. Onze mannen konden amper voor doelgevaar zorgen en wanneer dat er toch kwam
lag pech aan de basis van de missers. Al bij al mochten we na 20 minuten nog niet klagen want Lebbeke trof 2
maal de paal binnen de minuut. Dit was slechts uitstel want in de daaropvolgende actie rondde Bogemans een
zelf opgezette actie mooi af en 3-0 (25’). Net voor rust verdiende een kopstoot van Kevin een beter lot maar de
ruststand was een feit : 3-0.

Junior in duel met de thuisdoelman, Kenzo kijkt toe.
Onbegonnen werk voor Alain zou ik zeggen om nog een reactie van onze mannen te verwachten gezien het
zwakke vertoon voor rust. En jammer genoeg werd de 2de helft een kopie van de eerste waarin KVK nergens
was en de thuisploeg gretig bleef voetballen. Van Peteghem schoof nog de 4-0 binnen (70’) en daarmee is alles
gezegd.
Na de euforische zege tegen Wetteren maakten we hier een afgang van jewelste mee. Gelukkig gaat het maar
om 3 punten. Hopelijk kunnen de batterijen deze week opgeladen worden om medeleider Ingelmunster komende zondag een hak te zetten. Onze boys zijn dit aan bestuur, staff en supporters verschuldigd.

KVK Ninove : De Raes Aron, De Wannemaeker Kevin, Ardans Arno, Bellon Yves, Kazi Youcef, Van Damme
Junior, De Meersman Tim, Hellinckx Jarich (46’ De Rouck Yannick), De Crick Jelle, De Crick Joren (62’ Gaudi
Rafaël), Rivera Armayones Kenzo (76’ Moyson Bram).

TC
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1-3
5-3
2-1
3-0
1-2
2-2
3-0
0-2
2-1
0-2
1-0

2-1 6-1
2-2 0-1 0-0
2-0 4-3 3-4
0-1
0-2
0-1 1-1
2-1
1-1
2-3 0-2
1-2 0-1
3-0 0-3 2-0
2-2 1-2 2-3
1-0 2-5 1-1
2-0 3-1
0-2
1-2 1-2
2-0
1-5
2-3 0-2 2-6

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

3-0
1-1 2-1
2-3 0-1
0-3
0-2 0-2
1-1 0-5
0-2 1-1
0-4 3-1
1-5
1-2 4-0
2-2 1-0
5-3
0-1
3-1

1-1 4-2
0-1
4-1
2-1 0-1
2-0 0-5
2-0 4-0
2-2 1-1
3-1 2-1
0-0
2-0 0-3
0-0
3-2 2-1
0-0 1-1
1-4
1-3
1-2 3-3 1-0 0-0

K.H.O. WOLVERTEM-MERCHTEM

F.C. MARIEKERKE

K.S.K. VLAMERTINGE

1-1
1-1
3-0
1-6
0-0
3-0

K.E. WERVIK

6-0 3-1
0-2 1-1
2-3 1-0 1-2
1-1 0-4
0-3 1-2 1-5
2-1
1-0
2-3 1-1
2-1 0-0
2-2
3-2
1-2 3-3
1-2 0-2 2-2
0-2 3-0 3-3
2-2 1-0 1-2
1-4 3-0
3-1 1-1 3-1
0-2

O.M.S. INGELMUNSTER

K.F.C. MERELBEKE

F.C. PEPINGEN

S.C. DIKKELVENNE

R.F.C. WETTEREN

S.K. BERLARE

K.F.C.E. ZELE

K.S.K. RONSE

3-0 0-1 1-2
1-1
1-1
0-0
0-0 0-2
1-1
6-0 1-4 2-0
3-1
3-2
1-4 2-2
1-1 0-2 1-1
3-0 1-2
3-3 0-1
2-0 2-2 3-1
0-0 3-1 2-2
0-1 3-1 2-0
1-1 1-2 3-4
1-0 3-2 3-1

F.C. LEBBEKE

2-1

K.V.C. J. LEDE

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

K.F.C. SP. ST. GILLIS-WAAS

UITSLAGEN
2016-2017

K.V.K. NINOVE

WEDSTRIJDEN SEIZOEN 2016-2017 - 3DE NATIONALE AMATEURS VFV - REEKS A.

5-0
2-1
0-1
2-4
2-1
2-2
3-0
0-2
1-1
0-2
5-1
0-0
2-2

