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Het hoekje van het bestuur.

Een hoopvol seizoen ?

Bestuur, trainer en spelerskern van KVK Ninove hebben dit seizoen
de ambitie een vooraanstaande rol te spelen in de competitie. Verleden
seizoen immers, werden door samenvallende kwetsuren van bepalende
spelers, een aantal punten te grabbel gegooid, waardoor de eindronde nipt
niet werd gehaald.
Met de overtuiging nog verder een stap vooruit te zetten, werden in
het tussenseizoen een aantal spelers gehaald, die de ploeg in zijn geheel
kunnen versterken. Beter doen dan het voorbije seizoen betekent immers
een plaats in de eerste vijf met de bedoeling de eindronde te halen.
Te meer daar twee sterke spelers moesten worden vervangen : in de
verdediging Kevin De Wannemaeker en aanvallend Junior Van Damme.
Met de aanwerving van doelman Matthias Goossens, verdedigers Kaj
Knipping en Bjorn Ketsman en aanvallers Mathias Schamp en Koen
Verhaeghe menen wij gewapend te zijn voor een voetbaltechnisch sterk
seizoen. Daarenboven rekenen we nog op een volledig herstelde Michiel
Lepage en de nieuw aangetrokken jongeren Mitchell Van Den Meersch en
Sanjay Aerts. Vergeten we ook niet dat sedert verleden seizoen een aantal
beloften samen met de A-kern trainen en dit seizoen op een doorbraak
azen.
Ik besef dat het aantal effectieve A-kernspelers beperkt is (17) door
financiële noodzaak, maar daardoor krijgen de aanvullende jongere
spelers ook (noodgedwongen) de kans zich te bewijzen. Het zal uiteraard
afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de normale kernspelers, wat
in de voorbereiding niet altijd het geval was.
De Raad van Bestuur en het Jeugdbestuur beseffen dat een degelijke
jeugdopleiding de eerste noodzaak is voor de doorstroming van jonge
Ninoofse spelers naar de A-kern. Wij hopen in dit nieuwe seizoen de
doorbraak te bewerkstellingen naar inter-provinciaal jeugdvoetbal.
Dit bereiken gebeurt niet zonder slag of stoot en gaat gepaard met
groeipijnen. Het vergt aanpassing van structuren en organisatie, waarvoor
wij begrip vragen aan de ouders.
Ik heb er vertrouwen in dat zowel Eerste Ploeg, Beloften als onze 29
jeugdploegen met de nodige inzet een waardevol seizoen zullen brengen.
Onze trainers en délégués doen hiervoor hun uiterste best.
Jacques Timmermans, Voorzitter KVK Ninove.

Uitslag tombola BBQ:

juiste gewicht rol kunstgras “rubber - infill” : 3,150 kg.
1ste prijs : tablet, gewonnen door Brandstoffen Ardans, Okegem.
2de prijs : keukenmes, gewonnen door dhr. De Crick, Gooik.
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Wij ontvangen vandaag:

F.C. Mariekerke

Hun clubkleuren zijn: Blauw-wit
Hun stadion: Droogveldstraat, 2880 Mariekerke
De trainer is: Raf Joosten
Zijn hulptrainer(s) is(zijn): Willy Wouters & Tom
Van De Velde
Voorzitter: Frans Borremans
Secretaris: Ludo Croket
De kern bestaat uit: Cliff Mardulier, Kenny
Laevaert, Said Abbou, Davy Claessens, Sam Van
Ransbeeck, Bassa Makabe, Remco Pieters, Rik
Smets, Yentl Demaegd, Andy Braems, Rayane
Himi, Nick Vanacoleyen, Christophe Piens,
Niels Waumens, Dylan Coveliers, Jatta Assan,
Tom Weckx, Belgin Ibishi, Dominique Ernst,
Joeri Vergauwen, Darko Matkovic, Wannes De
Weerde, Jens Vertongen, Dylan Audenaert, Jeremie
Kisuesue Madeila

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

F.C. Mariekerke
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: Staessens Brent
1°Grensrechter: De heer: Vandenplas Danny
2°Grensrechter: De heer: Versluys Hendrik

DE WEDSTRIJDEN VAN DIT WEEKEND:
16-09-17
16-09-17
16-09-17
17-09-17
17-09-17
17-09-17
17-09-17
17-09-17

19:30
19:30
20:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

K.VC.WINGENE A
AVANTI STEKENE A
K.VK.NINOVE A
FC.MARIEKERKE A
FC LEBBEKE A
K.SC.GRIMBERGEN A
HO WOLVERTEM MERCHTEM A
K.FC.EPPEGEM
K.SK.VLAMERTINGE
K.VK.SVELTA MELSELE A
SC.DIKKELVENNE A
FC WETTEREN A
K.FC.MERELBEKE A
K.EENDRACHT WERVIK A
S.C.T. MENEN A
K.VC.JONG LEDE A

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

DE WEDSTRIJDEN VAN DIT WEEKEND:
23-09-17
23-09-17
23-09-17
24-09-17
24-09-17
24-09-17
24-09-17
24-09-17
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18:00
19:30
20:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

K.EENDRACHT WERVIK A
K.SK.VLAMERTINGE
FC WETTEREN A
S.C.T. MENEN A
K.VK.SVELTA MELSELE A
FC LEBBEKE A
AVANTI STEKENE A
FC.MARIEKERKE A
K.VC.JONG LEDE A
HO WOLVERTEM MERCHTEM A
K.FC.EPPEGEM
K.FC.MERELBEKE A
K.VC.WINGENE A
SC.DIKKELVENNE A
K.SC.GRIMBERGEN A
K.VK.NINOVE A

....../......
....../......
....../......
....../......
....../......
....../......
....../......
....../......
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seizoen 2017 - 2018

K.V.K. Ninove

K.V.K. NINOVESEIZOEN
2017 - 2018
A - Kern
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Naam		
		
Goossens Matthias
Van Den Branden Glenn
Knipping Kaj
Ardans Arno
Van Den Berghe Kenneth
Schamp Mathias
Bellon Yves
Kazi Youcef
Verhaeghe Koen
De Meersman Tim
Van Den Meersch Mitchell
Arys Cedric
Lepage Michiel
Aerts Sanjay
Martens Gert-Jan
Willems Kane
Da Costa Filho Shekina
De Crick Joren
Segers Jochen
Ketsman Bjorn
Verstraeten Emiel
Hertveldt Marco
Van Gucht Ruben
Van Der Goten Brent
Peirlinck Stiaan
Deschuyffeleer Bob
Claes Jorn
Van Der Hoeven Jens
Albertyn Thibaut
Sonck Yannick
De Bruyne Robin
Van Mulders Jeroen
Bellemans Syben
Lammertijn Pieter
Snel Jason
Wesse Logan
Jacobs Yoren

Trainer
Hulptrainer
Trainer beloften
Keepertrainer
Kinesist
Afgevaardigde
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Merckx Alain
De Niels Hugo
Deraeve Gregory
De Winter Jurgen
Thienpont Sven
Maeck Michel

Geb.datum
21-03-91
01-03-83
10-11-86
28-11-96
26-04-92
18-06-88
28-06-87
19-08-89
3-08-90
1-02-85
24-03-95
24-04-99
16-11-95
28-06-96
4-03-87
4-08-98
1-09-98
9-11-94
18-03-99
14-12-95
31/03/98
13-06-96
20-08-99
7-09-98
4-08-98
25/06/98
26-01-98
23-12-99
2-04-99
1-08-98
4-09-97
25-01-97
6-10-99
22/06/99
9-02-99
23-04-99
19-10-99

Wedstrijden
seizoen 2017-2018.
Dag

Datum

Uur

Wedstrijd				

Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag

3 september 2017
10 september 2017
16 september 2017
24 september 2017
30 september 2017
7 oktober 2017
14 oktober 2017
22 oktober 2017
28 oktober 2017
5 november 2017
11 november 2017
19 november 2017
25 november 2017
3 december 2017
9 december 2017
16 december 2017
13 januari 2018
21 januari 2018
27 januari 2018
11 februari 2018
17 februari 2018
25 februari 2018
3 maart 2018
10 maart 2018
17 maart 2018
25 maart 2018
7 april 2018
15 april 2018
22 april 2018
29 april 2018

15:00
15:00
19:30
15:00
19:30
18:00
19:30
15:00
19:30
15:00
19:30
15:00
19:30
15:00
19:30
19:30
19:30
15:00
19:30
15:00
19:30
15:00
19:30
19:30
19:30
15:00
19:30
15:00
15:00
15:00

F.C. Lebbeke - K.V.K. Ninove
A. Stekene - K.V.K. Ninove
K.V.K. Ninove - F.C. Mariekerke
K.S.C. Grimbergen - K.V.K. Ninove
K.V.K. Ninove - K.V.K. Svelta Melsele
K.E. Wervik - K.V.K. Ninove
K.V.K. Ninove - K.S.K. Vlamertinge
K.V.C. Jong Lede - K.V.K. Ninove
K.V.K. Ninove - R.F.C. Wetteren
K.V.C. Wingene - K.V.K. Ninove
K.V.K. Ninove - K.S.C. Dikkelvenne
S.C.T. Menen - K.V.K. Ninove
K.V.K. Ninove - K.H.O. Wolvertem-Merchtem
K.F.C. Merelbeke - K.V.K. Ninove
K.V.K. Ninove - K.F.C. Eppegem
K.V.K. Ninove - F.C. Lebbeke
K.V.K. Ninove - A. Stekene
F.C. Mariekerke - K.V.K. Ninove
K.V.K. Ninove - K.S.C. Grimbergen
K.V.K. Svelta Melsele - K.V.K. Ninove
K.V.K. Ninove - K.E. Wervik
K.S.K. Vlamertinge - K.V.K. Ninove
K.V.K. Ninove - K.V.C. Jong Lede
R.F.C. Wetteren - K.V.K. Ninove
K.V.K. Ninove - K.V.C. Wingene
K.S.C. Dikkelvenne - K.V.K. Ninove
K.V.K. Ninove - S.C.T. Menen
K.H.O. Wolvertem-Merchtem - K.V.K. Ninove
K.V.K. Ninove - K.F.C. Merelbeke
K.F.C. Eppegem - K.V.K. Ninove

Evenementen & eetfestijnen seizoen 2017-2018.
Datum
Eetfestijn / Evenement		
					
7 oktober 2017
NINOOFSE WITKAPAVOND		
04, 05 & 06 november 2017
MOSSELFESTIJN		
1 december 2017
SINTERKLAASFEEST JEUGD		
02 & 03 december 2017
EETFESTIJN JEUGD		
5 januari 2018
NIEUWJAARSRECEPTIE		
24, 25 & 26 maart 2018
STEAK-, KIP- & ZALMFESTIJN
27 april 2018
PAËLLA-AVOND EINDE SEIZOEN
05 & 06 mei 2018
JEUGDTORNOOI		
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Onze trainer aan het woord
Beste Sympathisanten,
Met een sterk gewijzigde kern vatten we het seizoen aan, maar de ambitie om elk
jaar beter te doen blijft overeind.
Dat dit geen sinecure zal worden is zelfs een understatement, dat besef ik maar al
te goed. Vorig jaar grepen wij nipt naast de eindronde in de cruciale fase van het
seizoen, temeer omdat een aantal belangrijke spelers uitvielen maar ook omdat ik aantal ongelukkige keuzes heb gemaakt. Het is zelfs geen publiek geheim
meer dat het alsmaar moeilijker wordt om sponsors te overtuigen onze club te
financieren, des al niet te min is het bestuur erin geslaagd een competitieve kern
samen te stellen die onze ambitie kracht kan bijzetten. Opvallend daarbij is dat
heel wat jonge spelers deze keer ook uit onze eigen opleiding aan de A-kern zijn
toegevoegd in de hoop dat zij de doorstroming kunnen verzekeren voor de toekomst. Geduld is hierbij misschien het belangrijkste element. Het wordt een reeks met gevestigde waarden en favorieten maar ook de elk
jaar opnieuw klassieke verassingen die een bepalende rol zullen spelen in het eindklassement. Echt zwakke
broertjes zie ik dit jaar niet direct wat maakt dat in een evenwichtige reeks, de regelmaat van presteren zeer
bepalend zal zijn. Onze thuisreputatie moet opnieuw één van onze sterke troeven zijn dit jaar. Als laatste hopen
wij, spelers en sportieve staf, opnieuw een beroep te kunnen doen op jullie onvoorwaardelijke steun, ook en
bovenal, op de momenten dat het wat minder loopt.
Veel sportieve groeten.
Jullie trainer, Alain Merckx

Beloften
Dit jaar is een grote uitdaging bij de beloften omdat we weer een volledig nieuwe
ploeg moeten bouwen. Uit de ploeg van vorig jaar zijn er een paar vertrokken om
hun geluk te gaan zoeken in 2de en 3de provinciale.
Vier spelers van de beloften zijn opgenomen in de A kern en dan blijven er nog
enkelen over van vorig seizoen. Veel nieuwe gezichten dus die overkomen van
de jeugd maar ook enkele spelers van elders. Veel jong geweld dus die we rustig
moeten klaarstomen voor hogerop.
Wat de tegenstanders betreffen daar kan ik eigenlijk weinig over zeggen omdat
het elke week weer uitkijken is hoe de tegenstanders gaan spelen. Je kan tegen 10
A-kern spelers spelen maar je kan ook tegen 10 U21 spelers terechtkomen. Zoals
steeds bij de beloften spelen we daarom wedstrijd per wedstrijd en zien we waar
we landen.
Wat mijn verwachtingen zijn voor dit seizoen is simpel : mijn bedoeling is om elke speler individueel trachten
beter maken op allerlei verschillende vlakken (fysiek, mentaal, tactisch, …). Als we op het einde van dit seizoen
kunnen vaststellen dat elke speler individueel stappen hebben gezet dan is ons seizoen geslaagd.
Wat de doorstroming betreft zijn er dit seizoen 4 spelers kunnen doorstromen naar de A-kern. Daar kunnen we
alleen maar gelukkig en fier op zijn en nu is het aan die jongens om zich te tonen dat ze het waard zijn om bij
de A-kern te mogen spelen. Naar dit seizoen moeten we terug proberen zo veel mogelijk spelers klaar te krijgen
en zoals elk jaar is mijn doel om 1 à 2 spelers te kunnen brengen naar de A-kern.
De toekomst zal uitwijzen of dit gaat lukken.
Gregory Deraeve
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KVK Ninove – KFCO Burst: 2-0

26-07-2017

KVK speelde zijn eerste oefenwedstrijd tegen FC Burst. Aan het
roer bij onze tegenstander staat niemand minder dan oud-KVK
gediende Steve De Cooman als trainer. In het elftal staan ook nog
enkele oud-KVK-er’ s zoals Yannick De Rouck en Jens Haelterman.
KVK won zijn eerste oefengalop met 2-0. Beide doelpunten werden
gescoord door Gertjan Martens en onze nieuwe spits Koen Verhaeghe.
Onze nieuwe doelman Matthias in actie.

KVK Ninove – RSD Jette: 8-0 (Beker)

29-07-2017

KVK speelde in zijn eerste officiële wedstrijd reeds als een sterk
geheel. De tegenstander kon amper iets inbrengen tegen het meesterschap van de VK.
Nadat de bezoekers de paal getroffen hadden sloeg de motor bij de
thuisploeg aan.
Tim verstuurde een lob vanop 40 meter en de bordjes wezen 1-0
(19’). Voor rust rondde Matthias nog een collectieve aanval af en
2-0 (37’). Meteen de ruststand. Na rust werden de bezoekers (toch
een ambitieuze 1ste provincialer) onder de voet gelopen door een
wervelende thuisploeg. KVK trof nog 6 maal raak !
Proficiat mannen. Eindstand : 8-0.

KVK Ninove – VK Liedekerke : 1-1

02-08-2017

KVK en Liedekerke maakten er een leuke oefenpot van. De thuisploeg was meestal aan zet maar Kasper Monné (ex-KVK) hield een
paar keer zijn netten schoon.
Na rust kregen de jonge gasten hun kans en zij deden het voortreffelijk. Sieben diende ook enkele malen gevat tussen te komen om
de nul op het bord te houden. Na mooi samenspel kon Kane Willems de 1-0 potten (82’). In de eindfase waaide een hoekschop van
de bezoekers rechtstreeks in doel en de 1-1 (88’) stond op het bord,
meteen de eindstand.

RUW Ciney – KVK Ninove : 2-2 (2-4 pen.) (Beker) 06-08-2017
KVK won vandaag met de strafschoppen (2-4) na een 2-2 gelijk spel
in Ciney.
De beide doelpunten werden gescoord door Koen Verhaeghe.
Koen in duel.

TC
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KVK Ninove – KRC Gent : 2-2

09-08-2017

De vriendschappelijke partij op De Kloppers tussen de VK en KRC
Gent eindigde op een gelijke stand.
Een wedstrijd waarin beide ploegen elkaar de evenknie waren.
Gert-Jan Martens en Sanjay Aerts maakten de doelpunten.
Mathias Schamp en Joren in actie.

E. Wervik – KVK Ninove : 1-0

(Beker)		

12-08-2017

Na een zwakke wedstrijd met weinig of geen kansen verliest KVK
met 1-0 op het veld van KE Wervik.
Youcef in duel.

Appelterre - KVK Ninove : 2-1

16-08-2017

De vriendschappelijke wedstrijd tussen Appelterre en Ninove was
een gelijk opgaande wedstrijd waarin oud gediende bij Ninove Jelle
De Crick scoorde voor zijn nieuwe ploeg Appelterre, Ninove dat
het meest balbezit voor zijn rekening nam moest nog een doelpunt
slikken.
Kenneth Van Den Berghe kon de aansluitingstreffer voor Ninove
scoren .

KVK Ninove – FC Mandel United : 0-2

20-08-2017

De vriendschappelijke wedstrijd op De Kloppers tussen KVK
Ninove en KFC Mandel United eindigde op een 0-2 winst voor de
nieuwe fusie ploeg Ingelmunster–Izegem.
Een gelijk opgaande eerste speelhelft met weinig kansen voor beide
ploegen.
Ruststand 0-0.
Na de rust nam Mandel United de eerste 20 minuten voor hun
rekening en scoorden ze 2 maal, Ninove knokte zich terug in de
wedstrijd maar kwam niet meer tot scoren.

KVK Ninove – Olsa Brakel : 0-1

		

26-08-2017

Een gelijk opgaande wedstrijd waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd waren en weinig of geen kansen bij
elkaar voetbalden.
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KVKN Beloften - FC Lebbeke : 0-0.
KVK kan het niet afmaken.
Vanaf het eerste fluitsignaal namen onze Beloften de wedstrijd stevig in handen. De bezoekers moesten zich beperken tot ‘met man en macht’ verdedigen. Het gretige, snelle voetbal streelde onze ogen, een 8 tal zeer goede
kansen werden niet benut. We gingen de rust in met een goed gevoel, maar met wat ongerustheid omdat we
niet konden scoren. De tweede helft was nog maar net op gang gefloten en daar was VK met de volgende kans,
de bal rolde echter tergend traag naast de doelpaal. Als het dan toch schijnt te lukken, wordt de bal nipt op de
lijn weggewerkt. In de 55ste minuut komen de bezoekers voor het eerst onze doelman op de proef stellen. In de
slotminuten kreeg Lebbeke op tegenaanval een zeer mooie doelkans, de bal ging gelukkig voor ons over. Onze
Beloften kregen niet wat ze verdienden, een overwinning ware zeer mooi geweest. De toeschouwers kregen van
onze gasten een pracht van een wedstrijd te zien, waarin onze 15 spelers echt top waren.
Bellemans Syben, De Bruyn Robin, Arys Cedric, Lammertyn Pieter, Van Der Goten Brent, Van Gucht Ruben,
Deschuyffeleer Bob, Willems Kane, Wesse Logan, Van Der Hoeven Jens, Da Costa Filho Shekina, Segers Jochen, Vestraeten Emiel, Snel Jason, Van Eeckhoudt Daan.

KVKN Beloften - Avanti Stekene : 0-1.
Geen loon naar werken.
Avanti bracht een stevige, zeer goed spelende ploeg in het veld. Gemiddeld 23 jaar, met heel wat spelers die
vorig jaar in de eerste ploeg aantraden. Onze piepjonge ploeg (gemiddeld 18 jaar) was bij de les en wou er
een goed potje voetbal van maken, waardoor we een zeer evenwichtige partij kregen. Beide ploegen speelden
snel en zeer gretig, al in de eerste minuut versierden onze Beloften een reuzekans. Ondanks een felle regenbui
bleven beide ploegen het betere voetbal brengen. Onze kunstmat bewees hier nogmaals zijn kwaliteit. In de
tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld, met kansen langs beide zijden. De bezoekers konden in de 60ste
minuut een foutje in onze verdediging afstraffen. VK ging op zoek naar de gelijkmaker, op tegenaanval versierden de bezoekers in de slotfase nog een mooie kans. De 0-1 bleef tot het laatste fluitsignaal op de bordjes. Een
spijtig verlies, onze jonge leeuwen verdienden na hun prachtwedstrijd toch wel een puntje. Daar waren vriend
en tegenstander het wel over eens.
Van Opdenbosch Rob, De Bruyn Robin, Ardans Arno, Arys Cedric, Van der Goten Brent, Van Gucht Ruben,
Deschuyffeleer Bob, Willems Kane, Wesse Logan, Van Der Hoeven Jens, Da Costa Filho Shekina, Lammertyn
Pieter, Snel Jason, Van Eeckhoudt Daan, Verstraeten Emiel.
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FC Lebbeke - KVK Ninove : 2-1

03-09-2017

Niemand verliest graag de seizoens-opener en zo kregen we 2 nerveuze elftallen aan de aftrap. Een domper
voor de VK was de afwezigheid van de geblesseerde Glenn Van Den Branden, het sluitstuk van onze verdediging.
Niettemin kwam de VK het best uit de verf in het eerste kwartier met pogingen van Kai Knipping en Koen Verhaeghe. Een kopstoot van Gert-Jan Martens zoefde net naast de kooi. Lebbeke moest het duidelijk hebben van
de snelle omschakeling met de lange bal richting Baras, het nieuw aangekochte goudhaantje. Zo voetbalde de
thuisploeg voor rust een drietal niet te missen doelkansen bij mekaar maar Baras en Deryck (2 keer) wrongen
ze telkens de nek om, ook al omdat onze doelman Matthias liet zien tot wat hij in staat is. De wedstrijd kon bij
de rust al gespeeld zijn maar toch gingen we rusten met een brilscore.

Gevaarlijk standje voor ons doel, Matthias brengt redding
Na de koffie ontbond Baras nog eens zijn duivels en deze keer was het bingo, 1-0 (50’). KVK liet niet begaan en
Koen Verhaeghe werd tweemaal in stelling gebracht. Jammer genoeg werden de open kansen telkens verkwanseld. Op het uur versierde KVK een vrije trap net buiten het strafschopgebied, na handspel van de thuisploeg.
Yves zette zich achter de bal en verstuurde een harde knal recht in de rechter benedenhoek en de bordjes stonden in evenwicht, 1-1 (64’). KVK voelde dat er meer in zat en nam de match even in handen. Koen schoot nog
een bal voorlangs. De thuisploeg voelde het gevaar komen en deed nog een dubbele wissel wat hen meer power
voor doel bezorgde. Net voor tijd beslechtte Deryck ons lot door de 2-1 (89’) tegen de touwen te jagen (als was
er voorafgaand handspel door Baras maar niet gezien door de scheids). Al bij al een verdiende overwinning
voor de thuisploeg al was een gelijkspel niet ver af. Met dit Lebbeke zal rekening dienen gehouden te worden.
Onze boys speelden geen slechte partij maar het zelfvertrouwen bleek nog een beetje zoek bij sommigen. De
kop is eraf, volgende week gaan we voor de volle buit !
KVK Ninove : Goossens Matthias, Knipping Kai, Van Den Berghe Kenneth (66’ Aerts Sanjay), Bellon Yves,
Kazi Youcef, Verhaeghe Koen, De Meersman Tim (69’ Van Den Meersch Mitchell), Schamp Mathias, Martens
Gert-Jan, De Crick Joren, Ketsman Bjorn.
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A. Stekene - KVK Ninove : 1-1

10-09-2017

Glenn is nog geblesseerd. Kenneth mocht rusten na zijn rode kaart op Wervik (bekermatch).
Dat het niet makkelijk zou worden op een klein veld wisten we voor de aftrap, KVK verkiest een groot veld
waar kan op gevoetbald worden.
KVK begon gretig aan de wedstrijd en nam het initiatief. Stekene liet direct voelen dat ze kort op de man gingen spelen want Yves werd al in de 2de minuut getorpedeerd. Geel zou hier op zijn plaats geweest zijn, zeker als
je na de wedstrijd moet vaststellen dat onze boys 5 kartons onder de neus geduwd kregen voor futiliteiten. De
scheids was niet steeds consequent.
Ondanks het speloverwicht van onze boys werden er weinig kansen gecreëerd, mede daar de thuisploeg met
veel volk achter de bal bleef. Een actie van Mathias vloog net over, de thuisdoelman redde een schot van Mitchell. Stekene kon enkel dreigen via enkele snedige counters maar Matthias heerste in het doelgebied. Hierdoor
gingen we rusten met een brilscore, 0-0.

Druk voor het doel van Stekene
Net na rust kon de thuisdoelman de meubelen redden bij een mooie actie van Mathias. Tegen het spelbeeld in
kwam Stekene op voorsprong. Een vrije schop viel in het pak en De Smet kon de 1-0 (51’) op het bord zetten. KVK was niet onder de indruk en een minuut later hingen de bordjes in evenwicht. Een knal van GertJan werd gelost door de keeper en Koen duwde in de rebound de gelijkmaker binnen, 1-1 (52’). KVK ging nu
voluit voor de zege maar het was telkens “net niet”. In de 81ste minuut was er algemeen protest van onze boys
voor handspel in de backlijn maar de scheids deed alsof zijn neus bloedde. Nog enkele hete standjes voor beide
doelen wijzigde niets meer aan de stand. Het bleef bij een gelijkspel. Eindstand 1-1.
Ons gebrachte spel was van een betere kwaliteit als vorige week. We verdienden de 3 punten, enkel de doelpunten ontbraken. Volgende week spelen we onze eerste thuiswedstrijd tegen Mariekerke. Hopelijk kunnen we dan
onze eerste overwinning laten optekenen.
KVK Ninove : Goossens Matthias, Knipping Kai, Van Den Meersch Mitchell (72’ Aerts Sanjay), Bellon Yves,
Kazi Youcef, Verhaeghe Koen, De Meersman Tim (90’ Van Gucht Ruben), Schamp Mathias, Martens Gert-Jan,
De Crick Joren, Ketsman Bjorn.
TC
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