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Het hoekje van het bestuur.

Na nieuwjaar worden de prijzen gedeeld

Zoals elk jaar begint de competitie pas echt na nieuwjaar. De reeds
behaalde punten leiden tot een rustig seizoen voor sommige ploegen,
andere kunnen dromen van meer en voor nog andere is het alle hens aan
dek. Spijtig genoeg behoren wij dit jaar tot de laatste categorie. De meeste
ploegen in nood wisselden reeds van trainer : KVK Ninove, Wolvertem,
Vlamertinge, Grimbergen. Tevens probeerden zij nog één of meerdere
spelers aan te trekken om toch nog hun hachje proberen te redden. Wij
konden Hamza Amazou (27, ex-E.Aalst) op de kop tikken en hij blijkt nu
reeds een meerwaarde te zijn voor onze ploeg. Jean-Pierre Vande Velde
laat niets aan het toeval over om het beste uit de groep te halen. Hopelijk
kan hij zijn opdracht tot een goed einde brengen.
Er werd overtuigend gewonnen van Stekene, op Mariekerke wist de
thuisdoelman ons van een zekere overwinning te houden. 4 op 6 is niet
slecht maar we hadden op meer gehoopt.
Onze tegenstander van vanavond zit in het zelfde schuitje als KVK en dus
kunnen we hier van een “zespuntenmatch” spreken waarbij de winnaar,
gesterkt door het resultaat, verder kan werken aan “operatie redding”. Voor
de verliezer dreigt provinciaal voetbal volgend seizoen. Hopelijk kunnen
we de 3 punten op De Kloppers houden.

KVK NINOVE
K.S.C.
GRIMBERGEN
WEDSTRIJDBAL
geschonken door
Wielerclub
Denderwindeke Sportief
**************************
Reizen Muylaert
Borrekent 76

Jeugd - Paasstage

Vandaag stellen we de U12 aan u voor. Zie verder in dit blad.
Onze jeugdafdeling organiseert terug haar jaarlijkse paasstage van
09/04/2018 tot 12/04/2018. Alle info vindt u verder in dit blad.

9450 Denderhoutem
Tel : 054 - 33 11 63
*************************

Toespraak voorzitter

In dit magazine vindt u eveneens de toespraak van onze voorzitter tijdens
de geslaagde nieuwjaarsreceptie.

Supportersbus naar Melsele

Bvba ANCA
Oude Kaai 34
9400 Ninove

Zaterdag 10/02/2018, wedstrijd om 20u00.
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

Coördinatie
clubbLad:
Jacques Timmermans | Kris Engels |
Hubert Van Den Berghe
Koen Cobbaert | Hugo Steppe |
Roger De Groote | Tony Cosijns

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

K.S.C. Grimbergen
Hun clubkleuren zijn: Blauw - wit
Hun stadion: Prinsenbos, Pastoor Woutersstraat,
1850 Grimbergen
De trainer is: Christian Rits
Zijn hulptrainer(s) is(zijn): Kris Das & Stephan
Van Goethem
Voorzitter: Christophe Socquet
Secretaris: Ilse Knop
De kern bestaat uit: Pieter-Jan Du Pont, Chris
Espeso Nunez, Nick Carrez, David Cino, Tarik
Dahman, Issey Ekamanba, Corentin Gebrielli,
Nicolas Garcia, Axel Hermans, Alexi Joly,
Chukwononso Onwuekelu, Timothy Salvi,
Maarten Van Haesendonck, Robby Vanhamel,
Vincenzo Verhoeven, Thomas Weydisch, Rodrigue
Williot, Adil Zenoun, Mukwakwa, Addo, Doka en
Mbolo

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

K.S.C. Grimbergen
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: Bury Erik
1°Grensrechter: De heer: Keuleers Robby
2°Grensrechter: De heer: Decroo Sam
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K.VK.NINOVE A
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SC.DIKKELVENNE A
FC.MARIEKERKE A
K.FC.MERELBEKE A
K.SK.VLAMERTINGE
HO WOLVERTEM MERCHTEM A
S.C.T. MENEN A

K.SC.GRIMBERGEN A
K.VK.SVELTA MELSELE A
K.VC.WINGENE A
AVANTI STEKENE A
K.FC.EPPEGEM
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DE WEDSTRIJDEN VAN volgend WEEKEND:
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K.VK.SVELTA MELSELE A
K.SC.GRIMBERGEN A
K.EENDRACHT WERVIK A
K.FC.EPPEGEM
K.VC.JONG LEDE A
AVANTI STEKENE A
FC WETTEREN A
K.VC.WINGENE A
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KVK Ninove – Jeugd
Seizoen 2017 - 2018

KVK Ninove U12 PROV

Sander B, Nand, Senna, Cedric, Arne D, Jules, Arne P, Matteo, Luca, Sander V M, Tibe, Robbe en Olivier
Jeugdopleider Vanden Broeck Kris.
Kris is de zoon van keepertrainer Johnny Vanden Broeck, welbekend in onze regio.
We zijn zeer blij dat Kris zijn ervaringen, o.a. bij RSCA, kan aanleren aan onze Prov. U12.
Leeftijd: 43 jaar
Aantal jaren bij KVK (speler/trainer): Als speler 3 jaar, als trainer aan 3de jaar beginnen.
Vorige clubs: Welle, Denderhoutem, FC Denderleew, Houtem en Osta Meerbeke. Als trainer Dender, RSCA en
Liedekerke, jeugdcoördinator FCV Dender EH.
Hobby’s naast het voetbal: stadsbezoeken in België en lekker eten op restaurant.
Wat vind je belangrijk in jeugdvoetbal: dat de jongens graag komen trainen en naar de wedstrijd komen. Dat er
progressie merkbaar is tijdens het seizoen, zowel individueel als bij de groep.
Beste herinnering op KVK: scoren als 2de jaars knaap (nu U15), een wereldgoal met buitenkant rechts met
Denderhoutem tegen KVK Ninove.
Idool: Maradonna en Lozano
Favoriete club naast KVK: RSC Anderlecht
Favoriete muziek: geen voorkeur
Persoonlijke ambitie: gezond en gelukkig blijven. Heb al veel geluk gehad met 5 bloedklonters in knie in 2013.
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KVK Ninove – Jeugd
Seizoen 2017 - 2018

KVK Ninove U12 Gew

Thibau, Tuur, Kjell, Tom, Jordan, Senne, Jari, Rik, Kane, Seppe en Aerjen
Jeugdopleider Ots Dylan.
Dylan begint aan zijn 3de jaar KVK Ninove, na een ommetje bij onze buren van Nederhasselt. Dylan zal net
zoals afgelopen seizoen zijn kennis doorgeven aan onze regionale U-12. Hij zal ongetwijfeld al heel wat opgestoken hebben van zijn broer Kenneth die in de jeugd van KVK Ninove vertrok naar Anderlecht en vervolgens
naar het Nederlandse A.Z. Later speelde Dylans broer nog voor o.a. AA Gent. Net zoals een paar collega’s is ook
Dylan actief in het karnavalmilieu.
Leeftijd: 23 jaar
Aantal jaren bij KVK (speler/trainer): Als speler 7 jaar, trainer aan 3de jaar beginnen Vorige clubs: Okegem,
Nederhasselt Hobby’s naast het voetbal: fietsen met toeristenclub “De Bergezelkes”
Wat vind je belangrijk in jeugdvoetbal: Jeugdspelers deftig opleiden en speelkansen geven zodat ze op het einde
van het jaar iets geleerd hebben.
Beste herinnering op KVK: De vrijdagavonden na de training.
Idool: Ronaldo
Favoriete club naast KVK: KAA Gent
Favoriete muziek: van alles
Persoonlijke ambitie: Ooit trainer worden van een eerste ploeg.
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KVK Ninove – nieuwjaarstoespraak 5 januari 2018
Beste Vrienden,
Namens het bestuur van KVK Ninove heet ik U allen hartelijk welkom op deze receptie ter gelegenheid
van het nieuwe jaar 2018. Aan U allen, uw familie en vrienden – kennissen die U dierbaar zijn, onze
beste wensen voor een gezond en gezellig 2018. Moge al uw verwachtingen en wensen positief worden
beantwoord.

Zo hebben wij bij KVK Ninove ook onze wensen en verwachtingen. Zij worden uitgesproken, uiteraard met
bedoeling deze te realiseren. Maar sport is geen exacte wetenschap en verschillende factoren beïnvloeden
het uiteindelijke resultaat.
KVK Ninove heeft een zeer actieve jeugdwerking, waar getracht wordt kwaliteit en kwantiteit een plaats
te geven. Kwaliteit omdat bij elke voetbalclub de betrachting leeft om jeugdspelers te laten doorgroeien tot
beloften en A-kernspelers. Dat onze jeugdsportleiders grotendeels in hun opdracht slagen, moge blijken
uit het feit :
1. Dat onze Provinciale U 21 voor de 3de maal op rij en op 2 seizoenen, kampioen spelen. Daarenboven
werd zij ook genomineerd door de Stedelijke Sportraad;
2. Dat 5 jeugdploegen van KVK zeer goed gewerkt hebben en van niveau stijgen, waardoor deze na
nieuwjaar tegen sterkere ploegen spelen;
3. Dat 10 trainers van onze jeugdploegen geslaagd zijn in het behalen van een extra – diploma;
4. Dit hogere niveau werd ook bevestigd in het audit-rapport van de footpass, dat zeer positief was.
Uiteraard hebben wij nog aan een aantal aandachtspunten te werken, maar wij verwachten dat de
Voetbalbond in de loop van deze maand bevestigt dat KVK Ninove toegelaten wordt tot interprovinciaal
voetbal
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5. Dat alles in het werk gesteld wordt om op materieel vlak in de beste

omstandigheden opleiding

kan worden gegeven :
a.de verbetering van de infrastructuur ( kleedkamers/terreinen/verlichting) ;
b.de aankoop van nieuwe duiveltjes-doelen en andere noodzakelijk materiaal ;
c.de reparatie van een groot aantal doelen, die ons veel geld deed besparen;
6. Daarenboven hebben wij ook een sociale doelstelling om zoveel mogelijk, een zo groot mogelijk
aantal kinderen tot sportbeoefening te brengen. Voetbalsport is daar bij uitstek een aantrekkingspool.
Die kan slechts ten volle aangegrepen worden indien er voldoende sportaccommodatie aanwezig is.
M.a.w. indien er méér voetbalterreinen en kleedkamers aanwezig zijn, kunnen ook méér kinderen
worden aangesloten en moeten deze niet geweigerd worden, wat een pijnlijke zaak is. In deze is voor
de overheid een grote taak weggelegd.
7. Dit alles is slechts mogelijk door een actief jeugdbestuur, die door goed geslaagde activiteiten
mee instaan voor de financiering : Witkap-avond – eetfestijn – Sinterklaasfeest. Met dank dus aan
de Voorzitter en al de leden van het jeugdbestuur voor de positieve medewerking. Bij dit alles is de
medewerking van onze oefenmeesters onder leiding van onze jeugdcoördinator, delegués en ouders
onontbeerlijk. Waarvoor van harte dank !

Kom ik tot onze eerste ploeg en beloften. Waar wij verleden jaar op ditzelfde moment euforisch waren
in onze doelstelling de eindronde te behalen, werd deze einde vorig seizoen, nipt niet gehaald. Ik heb
reeds eerder geciteerd dat ook de omstandigheden een grote rol spelen. Hier was de nadelige factor dat
verschillende bepalende spelers de laatste 5 wedstrijden omwille van kwetsuren verstek moesten geven.
Vandaag is dit niet anders. Reeds vanaf het begin van de competitie was er de onmogelijkheid om tot een
hecht geheel te komen door allerlei kwetsuren en kwaaltjes. Wij die dachten om, door enkele doelgerichte

7

versterkingen, de opnieuw te verwachten einderonde te behalen, blijven op onze honger zitten. Achteraf
is gebleken dat onze kern enigszins te beperkt was, om een reeks kwetsuren op te vangen. Wij hopen
op een volledig en algeheel herstel van onze spelers Youcef Kazi en Gert-Jan Martens. Dit was wel een
grote aderlating ! Wij hebben een goede beloftenploeg en een aantal veelbelovende jonge spelers, maar
ervaringrijke spelers vervangen en de ploeg “ moeten dragen” is niet realistisch. Het tegendeel is waar :
alles moet worden in het werk gesteld om het behoud in de 3de amateur-reeks te halen.

Daartoe doet het bestuur als het mogelijke :
1- Een sportief verantwoordelijke werd aangesteld : gewezen trainer , speler van KVK Ninove en
clubman bij uitstek, William Cooreman;
2-

Een even ervaren en trouwens een autoriteit op het vlak van trainerschap, tot in de hoogste

afdelingen, werd aangeworven : Jean-Pierre Vande Velde, tevens oud-speler van KVK Ninove;
3- Ik breng trouwens ook graag een ere-salut aan Gregory Deraeve, die het interim na Alain Merckx
op een zeer gewaardeerde wijze heeft overgenomen en thans de rechterhand is van Jean-Pierre;
4- Dankzij de inzet van William kunnen we thans reeds melden dat met Eendracht Aalst een
overeenkomst werd bedongen om speler Amazou over te nemen, voor de tweede helft van deze
competitie;
5- Vervolgens is onze sportieve commissie ook van mening dat het tevens noodzakelijk is minstens
nog een speler aan te werven, ter versterking van het middenveld.
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Slotsom : elkeen die betrokken is bij KVK Ninove wil de sportieve doelstelling waarmaken, die gewezen
trainer Alain Merckx, had uitgezet. Ik breng hem bij deze trouwens ook een ere-salut voor de jaren
gewaardeerde inzet en samenwerking.

Ik besef dat er nog veel werk op de plank ligt. Voor de spelers, de technische staf, het bestuur. KVK Ninove
is nog steeds financieel gezond en dit is voornamelijk te danken aan de financiële medewerking onder
vorm van sponsoring en publiciteit door firma’s, handelaars en neringdoeners, door hoofdsponsoring
van Dakwerken Willy en Gunther, drankencentrale Malfroidt en verhuizingen Vander Elst. Ook door
publiciteitspanelen en het clubblad. Een club als KVK Ninove runnen, actief in het nationaal voetbal
en met een gedegen jeugdwerking op interprovinciaal vlak, vergt een gedegen bestuurlijke organisatie.
Een reorganisatie dringt zich op !
Vele clubs hebben het moeilijk om de vele noodzakelijke medewerkers te engageren en in crisistijden
de financiële middelen te vergaren. Met dank aan onze medewerkers bij KVK Ninove en de supporters
zullen wij slagen in het opzet : KVK Ninove terug op het goede spoor zetten !
Dat is de sportieve doelstelling voor 2018 met uw aller medewerking !
Jacques Timmermans, Voorzitter KVK Ninove.
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KVK Ninove – Avanti Stekene : 3-0

13-01-2018

Glenn en Kaj waren geel geschorst. Onze nieuwe spits Hamza Amazou stond aan de aftrap. Jean-Pierre Vande
Velde zat op de bank als nieuwe coach.
Het was zowat een wedstrijd “van moeten winnen”. De druk was dus groot op onze boys. Onze mannen dwongen de bezoekers van meet af aan op hun eigen helft terug zonder echt gevaarlijk te zijn de eerste 10 minuten.
Stekene keek de kat uit de boom en kwam amper in onze backlijn. Op het kwartier moest de bezoekende goalie
al zij kunnen tonen op een poging van Mathias. Michiel dribbelde 2 tegenstanders en bood Koen de perfecte
assist aan en 1-0 (17’). KVK zette door en toen Hamza alleen voor doel kwam zagen wij de 2-0 al op het bord
maar de doelman bracht redding. Een voorzet van Hamza werd in één tijd op de slof genomen door Tim maar
zijn schot vloog rakelings over. Zo gingen we rusten met een 1-0 tussenstand.

Mathias trapt vrijschop binnen en 2-0.
Na rust kwam Stekene even opzetten zodat de spanning aanwezig bleef gezien de nipte voorsprong. KVK
moest even terugplooien maar de trainer stuurde zijn mannen vooruit. Op een snelle tegenaanval werd Koen
afgeremd op de rand van de backlijn. De scheids legde terecht de bal er net buiten maar dit was geen probleem
voor Mathias. Met een heerlijke krul door de muur plaatste hij de bal in de linkerbenedenhoek en de bezoekende doelman was geklopt, 2-0 (73’). Een heuse ontlading voor spelers, trainers en supporters. De bezoekers hun
eerste kans (80’) werd door Zarzour over geknald. Een schot van Koen werd door de bezoekende goalie (die de
schade voor Stekene kon beperken) gelost en Michiel was er als de kippen bij om de 3-0 (90’) eindstand op het
bord te schieten.
Een mooie prestatie van onze boys die om bevestiging vraagt volgende week op Mariekerke. Hamza woog
zwaar op de bezoekende verdediging zodat zijn medespelers meer ruimte kregen. De eerste “clean sheet” van
het seizoen voor onze doelman, die zal ook gelukkig geweest zijn. Onze verdediging gaf geen krimp. Positief
nieuws dus!
KVK Ninove : Goossens Matthias, Amazou Hamza (90’ Van Den Meersch Mitchell), Ardans Arno, Bellon Yves,
Verhaeghe Koen, De Meersman Tim, Schamp Mathias (86’ Hertveldt Marco), Lepage Michiel, Aerts Sanjay (49’
Van Den Berghe Kenneth), De Crick Joren, Ketsman Bjorn.
TC
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FC Mariekerke - KVK Ninove : 1-1

21-01-2018

Vandaag stond er voor beide elftallen veel op het spel, verliezen was uit den boze. Nog beter was de 3 punten
pakken. En dat laatste was het doel van beide ploegen. Bij ons was Koen geschorst, Glenn en Kaj kwamen terug
in de ploeg.
De thuisploeg nam het initiatief en onze boys konden weinig weerwerk bieden in het eerste kwartier. Nadien
kwam KVK beter in de wedstrijd en er viel een goal uit het niets. De thuisdoelman had nog geen bal gezien
toen Hamza in de hoek 2 spelers in de wind zette en Mathias aanspeelde. Deze laatste deed met een subtiel
hakje de bal afwijken en we stonden op winst 0-1, (23’). Een bal van Hamza ging nog net voorlangs. Ook onze
defensie diende attent te blijven en zo gingen we met 0-1 de rust in.

In de tweede helft hetzelfde spelbeeld met de beste kansen voor KVK. Toen Marco kon aanleggen redde
Mardulier met een wereldsave de meubelen voor de thuisploeg. Enig tumult deed het potje overkoken bij Björn
en hij mocht zich gaan douchen na zijn 2de geel karton. Met 10 kon KVK niet echt meer uit de omknelling
komen en een slecht ontzette bal werd door Claessens in één tijd op de slof genomen en Matthias was gevloerd,
1-1 (66’). Hamza kon nog eens alleen op doel afstevenen maar Laevaert (de beste man op het veld) bracht redding. Een loeier van Hamza trof nog eens het zijnet. Ondertussen had Onana nog een dot van een kopkans,
maar tot vreugde van de KVK aanhang kopte hij over. Al bij al een billijke uitslag waar beide teams niet veel
mee opschieten.
Nervositeit speelde onze mannen parten. Deze 4 op 6 moet een lichtpunt zijn richting redding. Volgende week
moet Grimbergen voor de bijl.
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Knipping Kai (41’ Van Den Berghe Kenneth), Ardans Arno, Bellon Yves, De Meersman Tim (59’ Hertveldt Marco), Schamp Mathias, Lepage Michiel, De Crick
Joren, Ketsman Bjorn, Amazou Hamza.
TC
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R.F.C. WETTEREN

UITSLAGEN
2017-2018

K.V.K. NINOVE

WEDSTRIJDEN SEIZOEN 2017-2018 - 3DE NATIONALE AMATEURS VFV - REEKS A.
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