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Het hoekje van het bestuur.

Gemotiveerde spelersgroep !
Na een moeilijke start, 2 verplaatsingen naar titelkandidaat Lebbeke en
promovendus Stekene met een 1 op 6 als resultaat, sloeg de motor aan
in de eerste thuiswedstrijd tegen Mariekerke met een overtuigende zege
als gevolg. Vol verwachting trokken we naar Grimbergen en daar werd
eveneens een puike zege behaald zodat we nu met 7 op 12 stilaan naar
boven klimmen in de rangschikking. Alain heeft blijkbaar samen met zijn
staff al een mooi geheel gekneed waar we hopelijk nog veel voetbalplezier
mogen aan beleven dit seizoen. De nieuwkomers en de jeugd hebben zich
al laten zien maar ook onze sterkhouders gaven present!
Vandaag komt de kampioen van vorig seizoen in 1ste provinciale op
bezoek. Zij wonnen met een straat voorsprong (15 punten voor op de
2de) het kampioenschap en doen het nu terug niet onaardig. Ze startten
met 3 overwinningen op een rij en moesten enkel vorige week tegen
Lebbeke de duimen leggen. We zijn dus gewaarschuwd.
Witkapavond
Het jeugdbestuur richt terug een Witkapavond in op zaterdag 7 oktober
2017 vanaf 17u30. Bosnië-België wordt live uitgezonden op een groot
scherm.
Iedereen van harte welkom ! Meer info verder in dit blad.
Mossel- en kipfestijn
in het weekend van 4-5-6 november 2017
De KVK-familie nodigt iedereen uit op het jaarlijks mossel- en kipfestijn
op 4, 5 en 6 november 2017 in de grote kantine. Meer info verder in dit
blad.
Supportersbus naar Wervik
op zaterdag 07/10/2017, wedstrijd om 18u00.
De bus vertrekt steeds op een andere locatie. Verdere info kan u vinden
begin volgende week op onze website (www.kvkninove.be) of op onze
facebook pagina (KVK Ninove) of via Mario Van Impe 0473/68 86 33.
Supporters allen op post !
Tony Cosijns
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Wij ontvangen vandaag:

K.V.K. Svelta Melsele
Hun clubkleuren zijn: Blauw-wit
Hun stadion: Poerdam 7, 9120 Haasdonk
De trainer is: David Penneman
Zijn hulptrainer(s) is(zijn): Johan De Clerck &
Willy Smolders
Voorzitter: Dirk Melis
Secretaris: Marc Van Den Eeckhout
De kern bestaat uit: Wolfgang Ottevaere,
Jargo Pauwels, Joeri Sinnaeve, Kjell Maes,
Willy Smolders, Andy Dirickx, Yentl Vekeman,
Mauro Van den Wildenberg, Wim Van Goethem,
Karim Didi, Thomas Michot, Jim Van Osselaer,
Stijn Vinck, Talha Hos, Olivier Van Goethem,
Frederik Van Goethem, Timothy Smet,
Christophe Van Gysel, Jasper Penneman,
Yuran Da Cunha, David Penneman,
Johan De Clerck, Niels Van Damme,
Yannick Cathoir, Jordy Cathoir

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

K.V.K. Svelta Melsele
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: Bourdeaud’hui Simon
1°Grensrechter: De heer: Van De Walle Mario
2°Grensrechter: De heer: Tanesy Philippe

DE WEDSTRIJDEN VAN DIT WEEKEND:
30-09-17
30-09-17
30-09-17
1-10-17
1-10-17
1-10-17
1-10-17
1-10-17

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

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

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

DE WEDSTRIJDEN VAN volgend WEEKEND:
7-10-17
7-10-17
7-10-17
8-10-17
8-10-17
8-10-17
8-10-17
8-10-17
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18:00
20:00
19:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

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

....../......
....../......
....../......
....../......
....../......
....../......
....../......
....../......
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FC Mariekerke - KVKN Beloften : 1-3.
Verdiende zege.
Een moeilijke uitwedstrijd voor onze beloften. Verleden jaar verloren we er met 5-2 na een zwakke prestatie.
We hadden dus wat goed te maken. De beginfase was gelijk opgaand. Na, laten we het maar de studieronde
noemen, namen onze VK’ers de touwtjes meer en meer in handen. Een heroptredende Marco gaf onze ploeg de
nodige impulsen. Aan de rust had Ninove op z’n minst met 3-0 moeten leiden. Onze scoringsmachine sputterde nog wat tegen. Dik verdiend lopen we 2-0 uit. Met wat geluk kon de thuisploeg milderen tot 2-1.
Dit werkte als een rode lap op een stier. De onnodige soms bitsige fouten van de thuisploeg werden door de
scheidsrechter goed ingeschat. Onze jongens bleven kalm en liepen verder uit tot 3-1. Toch wel een knappe
zege van onze ijverige beloften.
Van Opdenbosch Rob, De Bruyn Robin, Van Eeckhoudt Daan, Arys Cedric, Snel Jason, Hertveldt Marco, Willems Kane, Verstraeten Emiel, Van Der Hoeven Jens, Deschuyffeleer Bob, Van Der Goten Brent, Lammertyn
Pieter, Wesse Logan, Jacobs Yoren.

KVKN Beloften - K.SC. Grimbergen : 5-4.
Aangename voetbalavond met een mand doelpunten
We hielden de drie punten thuis, maar we hebben voor deze overwinning dubbel moeten werken. Grimbergen
bracht technisch verzorgd voetbal. Een zeer goed elftal met enkele sterke voetballers in de ploeg. VK Ninove,
technisch iets minder, haalde het met een formidabele inzet, direct en doelgericht voetbal. Van in de aanvangsminuten toverden beide ploegen het betere voetbal op de kunstmat. Kansen langs beide zijden. VK ging meer
en meer druk zetten, de bezoekers kregen het moeilijk. Marco moest meerdere keren foutief afgestopt worden.
Onze aanvalsgolven bleven de bezoekers pijn doen, het was echter steeds opletten geblazen voor de snedige
tegenaanvallen van de bezoekers. Bij een spijtig balverlies (35’) kwam Grimbergen op voorsprong. VK ging
nog meer en scherper aanvallen. 1-1, Bob onderschept de bal, speelt haarfijn Jens aan. Jens snelt alleen op de
doelman af en neemt hem te grazen. 2-1, Bob na mistasten in de bezoekende verdediging. 3-1, Mitchell ziet de
bezoekende doelman wat ver uit zijn doel staan en scoort vanop 40 meter.
De tweede helft begint met vuurwerk voor ieder doel, beide ploegen blijven er voor gaan.
Onze beloften krijgen de beste kansen en lopen langs Emiel verder uit, 4-1 en 5-1. Telkens op pas van een zeer
bedrijvige Jens.
De laatste 10 minuten waren uitzinnig, de bezoekers komen nog terug tot 5-4, nadat verdedigende taken niet
meer werden uitgevoerd. Waarschijnlijk jeugdige overmoed, alhoewel dit toch een werkpuntje is. Een dikke
proficiat voor de inzet en de ploeggeest van alle spelers van onze jeugdige ploeg.
Bellemans Syben, Jacobs Joren, Van Eeckhoudt Daan, Claes Jorn, Van Der Goten Brent, Aerts Sanjay, Hertveldt
Marco, Wiilems Kane, Deschuyffeleer Bob, Van Der Hoeven Jens, Van Den Meersch Mitchell, Segers Jochen,
Lammertyn Pieter, Snel Jason, Verstraeten Emiel.
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KVK Ninove – FC Mariekerke : 4-1

16-09-2017

Glenn was hersteld, Kenneth zat zijn laatste strafdag uit, Ruben verving de geblesseerde Tim, Mitchell bleef op
de bank.
Onze mannen waren blijkbaar gebrand op een eerste overwinning want ze namen de bezoekers onmiddellijk
bij de keel. Gert-Jan, ongrijpbaar vandaag, werd gepakt maar de scheids had blijkbaar zijn kaarten vergeten.
Youcef bediende Koen maar zijn schot werd afgeblokt. Enkele mooie één/twee’s leverden telkens net geen doelpunt op. Een knal van Gert-Jan op de paal werd in de rebound op de doelman geschoten door Mathias en de
volgende rebound schoot hij net over. De kansen bleven maar komen en een doelpunt kon niet uitblijven. Op
het halfuur vond Gert-Jan het welletjes en schoot hij keihard overhoeks de 1-0 op het bord (31’) op aangeven
van Mathias. Meer dan verdiend ! Een actie van Glenn verdiende beter maar de doelman redde en de afvallende bal werd door Bjorn over doel gekopt. Voor rust kreeg Youcef nog een unieke kans op een tweede goal
maar het bleef 1-0 bij de rust.

Mathias scoort de 3-0 op aangeven van Gert-Jan.
Na rust was de klus binnen de 10 minuten geklaard. Gert-Jan bleef outstanding, was niet te stoppen door de
tegenstander en zorgde constant voor gevaar. De bezoekers moesten komen en hiervan profiteerde KVK optimaal. Gert-Jan werd driemaal te reke aangespeeld, spurtte zijn lijn af om dan de goals op een presenteerblaadje
aan te bieden aan Koen (2-0, 52’), Mathias (3-0, 54’) en nogmaals Koen (4-0, 55’). Op een zeldzame tegenprik
verzilverden de bezoekers een hoekschop, deze werd binnengetikt door De Wreede (4-1,58’). Tijd voor Alain
om het jonge geweld dat op de bank zat te laten opdraven. Mitchell kwam voor Mathias, Sanjay voor Kaj en
Arno voor Ruben. Onze boys dolden rustig verder met de tegenstander en de kansen bleven zich opstapelen. Er
werd echter niet meer gescoord en zo bleef het bij een 4-1 eindstand.
Knalprestatie van onze mannen met wervelend, oogstrelend voetbal. Een aangenaam kijkstuk met een meer
dan verdiende zege. Onze jeugd viel goed in en misstond niet in het geheel. Proficiat !
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Knipping Kai (71’ Aerts Sanjay), Bellon Yves, Kazi
Youcef, Verhaeghe Koen, Schamp Mathias (67’ Van Den Meersch Mitchell), Martens Gert-Jan, Van Gucht Ruben (72’ Ardans Arno), De Crick Joren, Ketsman Björn.

TC
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KSC Grimbergen - KVK Ninove : 2-3

24-09-2017

Kaj en Kenneth waren geblesseerd, Tim startte op de bank.
In een zonovergoten Prinsenbos werd een heerlijke pot voetbal gespeeld. Het grote terrein zinde onze boys wel.
We begonnen gretig aan de wedstrijd en lieten de tegenstander duidelijk voelen dat we voor niets minder dan
de overwinning gekomen waren. Het eerste kwart was duidelijk voor de VK waarin de thuisportier al zijn kunnen moest tonen om ons van een treffer te houden. Drie vrijschoppen op rij van Mathias zorgden voor paniek
in de thuisdefensie. De eerste 2 werden nog gepareerd door de thuisploeg maar de derde werd lichtjes aangeraakt door Koen en de netten trilden, 0-1 (18’). Meer dan verdiend! De thuisploeg bleef niet bij de pakken zitten en kwam gevaarlijk opzetten. Een dubieuze hoekschop werd onvoldoende weggewerkt en Verhoeven nette
de 1-1 (21’). KVK moest nu het initiatief overlaten aan Grimbergen en onze verdediging kreeg het warm onder
de voeten. Enkele kansen gingen net naast of over. KVK kreeg nog een mooie kans maar Koen kopte de voorzet
van Mathias net naast. Zo konden we gaan rusten bij 1-1.

De 0-1 door Koen na vrijschop van Mathias.
Alain moet iets in de koffie gedaan hebben tijdens de rust want na de pauze was er geen houden meer aan. De
VK overspeelde, overklaste de thuisploeg en speelde hen van het kastje naar de muur. Vlak na de aftrap al kreeg
Mathias de bal toegespeeld na een mooie collectieve actie en hij plaatste de bal mooi in de rechterbenedenhoek,
1-2 (46’). KVK ging op zijn elan door en na een mooie actie binnendoor schoof Youcef de bal in de voeten van
Koen die de 1-3 (54’) tegen de netten prikte. De thuisploeg werd herleid tot 10 man toen Musasa te fel kwam
ingevlogen en zich mocht gaan douchen. Gert-Jan kwam in schietpositie maar zijn schot plofte op de buitenkant van de paal. Een schot van Koen werd net gered door de doelman. KVK kreeg nu kans op kans maar vergat de voorsprong verder uit te bouwen. Op een schaarse tegenprik diende Joren alles uit de kast te halen om
Onweukelu van een doelpunt te houden. Een slechte pas van Tim op het middenveld werd onderschept door
de thuisploeg en Verhoeven bracht hen terug in de wedstrijd, 2-3 (88’). Koen werd het straatje ingestuurd maar
zijn mooi schot belandde tegen de paal. De thuisploeg bleef erin geloven en de laatste minuten was het bibberen en beven maar onze verdediging gaf geen krimp. Eindstand : 2-3.
Een collectieve glansprestatie! Proficiat boys!
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Ardans Arno, Bellon Yves, Kazi Youcef (69’ De
Meersman Tim), Verhaeghe Koen, Schamp Mathias (90’ Arys Cedric), Martens Gert-Jan (79’ Van Den Meersch
Mitchell), Van Gucht Ruben, De Crick Joren, Ketsman Björn.
TC
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Uitstekende sfeer bij KVK Ninove !

Na elke uitwedstrijd van KVK Ninove, wordt telkens een horeca-uitbater bezocht, die de club steunt. Beide
foto’s zijn genomen in de Versato, na de overwinning van KVK Ninove op het terrein van Grimbergen. Op
de ene foto staat een flink poserende spelersgroep, op de tweede foto zien we dat de spelers de steun kregen
van mooie dames-supporters. KVK – supporters en spelers bezochten eerder reeds Café Duivenlokaal, Café
De Rio, cafétaria sporthal Ninove en danscafé Mojive.
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K.V.K. NINOVE
R.F.C. WETTEREN
K.S.C. DIKKELVENNE
K.V.C. WINGENE
K.F.C. MERELBEKE
K.V.C. J. LEDE
F.C. LEBBEKE
K.E. WERVIK
K.S.K. VLAMERTINGE
F.C. MARIEKERKE
K.S.C. GRIMBERGEN
K.S.C.T. MENEN
K.V.K. SVELTA MELSELE A
AVANTI STEKENE
K.H.O. WOLVERTEM-MERCHTEM
K.F.C. EPPEGEM
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1-2

2-1

1-0

1-0

2-0

0-1

3-0
3-1

3-1

1-4

1-3

1-1

K.F.C. EPPEGEM

K.H.O. WOLVERTEM-MERCHTEM

AVANTI STEKENE

K.V.K. SVELTA MELSELE A

4-2

1-2

1-1

0-0
1-1

0-1

K.S.C.T. MENEN

K.S.C. GRIMBERGEN

F.C. MARIEKERKE

K.S.K. VLAMERTINGE

K.E. WERVIK

F.C. LEBBEKE

4-1

1-3

2-3
1-1

K.V.C. J. LEDE

K.F.C. MERELBEKE

K.V.C. WINGENE

K.S.C. DIKKELVENNE

R.F.C. WETTEREN

K.V.K. NINOVE

UITSLAGEN
2017-2018

0-2

3-0
0-0

0-1

2-1

4-1
1-0
0-2

1-3

0-2

