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Het hoekje van het bestuur.

De DIVAS herrijzen onder KVK Ninove

Na het mislukte avontuur bij de SC Eendracht Aalst Ladies blijven de
DIVAS niet bij de pakken zitten. Het groen-zwarte clubbestuur besliste eind
vorige week unaniem om in te gaan op de vraag van de DIVAS om volgend
seizoen terug te keren naar waar ze ooit zijn ontstaan: KVK Ninove. De
werking blijft geconcentreerd op Den Deysel in Denderhoutem maar de
DIVAS zullen in afspraak gebruik kunnen maken van de accommodaties
en de diensten op De Kloppers.
Voor het seizoen 2018 - 2019 mikken de DIVAS op provinciaal voetbal met
minstens één ploeg. Dit moet de opstap worden naar duurzame verdere
groei in de toekomst.
Er wordt voluit de kaart getrokken van de jeugd waarbij voor volgend
seizoen gestreefd wordt naar minstens volgende teams: U15, U13, U10 en
U9. Er worden volop doorgroeimogelijkheden voorzien voor eigen jeugd
richting volwassen teams. De jeugdwerking wordt verder ondersteund
vanuit de meisjesvoetbalacademie (nu LAVA) die verder wordt uitgebouwd.
De DIVAS staan klaar om de draad terug op te pikken en voluit te werken
aan de toekomst. Wie als volwassen of jeugdspeelster mee wil stappen is
van harte welkom.
Bij vragen of interesse: divas-kvkninove@outlook.be

Eetfestijn

Ons jaarlijks steak-, zalm- en kipfestijn komt eraan. Hou alvast volgende
data vrij in uw agenda : zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 maart 2018.
Zie verder in dit blad.

Socio-diner

Het bestuur van K.V.K. Ninove heeft het genoegen u uit te nodigen op
het socio-diner voor de wedstrijd K.V.K. Ninove – K.F.C. Merelbeke op
zondag 22 april 2018. Inschrijven vóór disndag 19/04/2016. Details verder
in dit blad.

Supportersbus naar Dikkelvenne

Zaterdag 24/03/2018, 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

KVK NINOVE
K.V.C. WINGENE
WEDSTRIJDBAL
geschonken door
De Mauve Berkes
Supportersclub RSC Anderlecht
Denderwindeke
**************************
Almepro – Alumco NV
Aluminiumverwerking
Okegembaan 113, 9400 Ninove
054 - 33 60 60
*************************
Bouwburo
Albertlaan 200
9400 Ninove
054 32 32 78

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.V.C. Wingene

Hun clubkleuren zijn: wit - blauw
Hun stadion: Rozendalestraat, 8750 Wingene
De trainer is: Parravizinni Angelo

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

K.V.C. Wingene

Zijn hulptrainer(s) is(zijn): Colpaert Andy &

op De KLOPPERS.

De Fever Jurgen

Wij hopen samen met hen op een sportief
verloop van de wedstrijd en wensen hen
tevens een behouden thuiskomst.

Voorzitter: Vande Walle Koen
Secretaris: Velghe David
De kern bestaat uit: Iket Milan, De Deyne Jitser,
Lahousse James, Demaitre Olivier, Van Fleteren

Michaël, Petrovic Marko, Van Landschoot Gianni,

De wedstrijd wordt
vandaag geleid door:

Brogniez Jeremy, Desmet Jordan, Vansteenkiste

Scheidsrechter: De heer: Torbeyns Ben

Denzel, Lingier Gianni, Flederick Yoeri, Bruning
Aaron, Hoornaert Jens, Berquin Bart, Kissi

Maxime, Meulebrouck Guillaume, Standaert
Machiel

1°Grensrechter: De heer: Snoeck Christophe
2°Grensrechter: De heer: Decroo Sam

DE WEDSTRIJDEN VAN DIT WEEKEND:
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K.EENDRACHT WERVIK A
K.VK.SVELTA MELSELE A
K.VK.NINOVE A
FC LEBBEKE A
FC.MARIEKERKE A
K.SK.VLAMERTINGE
K.FC.MERELBEKE A
K.SC.GRIMBERGEN A

AVANTI STEKENE A
K.FC.EPPEGEM
K.VC.WINGENE A
SC.DIKKELVENNE A
FC WETTEREN A
S.C.T. MENEN A
HO WOLVERTEM MERCHTEM A
K.VC.JONG LEDE A
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DE WEDSTRIJDEN VAN volgend WEEKEND:
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S.C.T. MENEN A
SC.DIKKELVENNE A
FC WETTEREN A
HO WOLVERTEM MERCHTEM A
AVANTI STEKENE A
K.VC.JONG LEDE A
K.VC.WINGENE A
K.FC.EPPEGEM

FC LEBBEKE A
K.VK.NINOVE A
K.SC.GRIMBERGEN A
K.SK.VLAMERTINGE
K.FC.MERELBEKE A
K.VK.SVELTA MELSELE A
FC.MARIEKERKE A
K.EENDRACHT WERVIK A
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KE Wervik - KVKN Beloften : 1-2.
Ninove pakt 3 punten bij de leiders.
Een stunt van onze Beloften, winnen bij een heel sterke leidersploeg, en niet eens onverdiend. Wat doe je tegen een zeer goed spelende ervaren ploeg die dan nog eens op kop staat met 5 punten voorop ? Er los voor gaan, we hadden niets te verliezen. Een sterk
blok neerzetten, gegroepeerd blijven voetballen, de tegenstrever in balbezit de kans niet geven een goede voorzet af te leveren. Het
spel sportief spelen, spelen en laten spelen, zonder onsportieve interventies. De medespelers in geval van nood onmiddellijk hulp
bieden. Op deze manier krijg je eveneens waardering van tegenstrevers en supporters. Ninove hield de wedstrijd goed gesloten en
kreeg een paar kansjes. Op het einde van de eerste periode kwam de thuisploeg door een afgeweken bal op voorsprong 1-0. Onze
trainer opperde tijdens de rust ‘blijf zo verder spelen, de kansen komen wel’. In de tweede periode kregen we hetzelfde spelbeeld,
zij het dat we toch wel enkele goede kansen kregen. In de 80ste minuut ging een sterke Yoren op wandel in de verdediging van de
thuisploeg, paniek bij een verdediger, fout en strafschop. Kane achter de bal, onze nummer ‘10’ laat zo iets niet liggen, de bordjes
terug in evenwicht 1-1. De thuisploeg liet het hier niet bij, maar onze doelman Rob, kalm en beheerst zoals altijd, bleef meester in
zijn doel. Met nog vier minuten te gaan zette Yoren weer een aanval op en bracht Kane in een mooie schietpositie. De thuisportier
kon het verschroeiende schot van Kane nog ternauwernood wegwerken. Voor de goed gevolgde Robin was het een koud kunstje
de 1-2 binnen te duwen. Een zeer genietbare wedstrijd van beide ploegen, met Ninove toch wel als verdiende winnaar. Sterke partij
van al onze spelers proficiat.
Van Opdenbosch Rob, Arys Cedric, Van Mulders Jeroen, Albertyn Thibaut, Knipping Kaj, Van Gucht Ruben, Ajari Anis, Snel Jason, Van Der Hoeven Jens, Willems Kane, Van Der Goten Brent, Lammertyn Pieter, Jacobs Yoren, De Bruyn Robin, Van Eeckhoudt
Daan.

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

KVKN Beloften - FC Eppegem : 2-4.
Dit smaakt zuur.
Onze jongens speelden een zeer goede eerste periode. In de 10de minuut kwamen de bezoekers op voorsprong na een onnodig
weggegeven vrije trap en een dekkingsfout in onze verdediging. 0-1, en dit weer op een stilstaande fase. KVK Ninove ging op zoek
naar de gelijkmaker, maar onze doelpogingen waren te zwak en onnauwkeurig om de bezoekend doelman te verontrusten. In een
zeer sterk derde kwartier brachten onze beloften de stand in evenwicht 1-1, een doelpunt van Emiel na een uitstekende pas van
Marco. Ninove moet dan verder uitlopen, pogingen van Marco, Jason en Anis verdienden beter. De tweede periode begon rampzalig, Eppegem liep uit tot 4 -1. We kwamen weer beter in de wedstrijd, Cedric met een mooi doelpunt gaf ons hoop 2-4. Een paar
minuten later was Cedric weer zeer gevaarlijk, de bezoekende doelman kon de aansluitingstreffer nipt wegwerken. Mits wat meer
rust en beheersing kon dit weer een overwinning geweest zijn, spijtig.
Bellemans Syben, Jacobs Yoren, Van Mulders Jeroen, Albertyn Thibaut, Lammertyn Pieter, Snel Jason, Hertveldt Marco, Ajari Anis,
Verstraeten Emiel, Willens Kane, Van Der Goten Brent, Van Eeckhoudt Daan, Hakizimali Cedric, De Bruyn Robin, Gossé Niels;

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

KVKN Beloften - FC Wetteren : 2-2.
We geven een 2-0 voorsprong weg.
Zeer genietbare wedstrijd waarin Ninove 60 min het initiatief nam en veruit de betere ploeg was. Onze beloften kwamen op voorsprong na een formidabele trap vanop 40 m, waarmee Mitchell de bezoekende doelman te grazen nam. Onze jongens bleven doorgaan op hun elan, en moeten de wedstrijd in een beslissende plooi leggen. Wetteren liet niet zo maar begaan en was op tegenaanval
zelfs een paar keer gevaarlijk. Onmiddellijk na de rust bediende Tim haarfijn Kane, alleen voor doel moet je Kane die gelegenheid
niet geven, 2-0 dus. Jeroen, Anis en Pieter kwamen dan in de plaats van Kevin, Kaj en Tim. Even later kwam Emiel Jason vervangen. We moesten wat gas terugnemen, invallen in zo een wedstrijd is niet simpel, je hebt wel wat tijd nodig om je aan te passen aan
het ritme. Wetteren profiteerde en kwam langszij na een mooi afgeronde aanval en op een stilstaande fase - een hoekschop 2-2. De
bordjes weer in evenwicht. KVKN liet niet begaan en kreeg in een sterk laatste kwartier nog kansen om de punten thuis te houden.
Op basis van het geleverde spel en de doelkansen was een overwinning toch wel verdiend.
Bellemans Syben, Arys Cedric, Albertyn Thibaut, Ntika Bondombe Kevin, Knipping Kaj, Snel Jason, Van Den Meersch Mitchell,
Van Eeckhoudt Daan, Van Der Hoeven Jens, De Meersman Tim, Willems Kane, Van Mulders Jeroen, Ajari Anis, Verstraeten
Emiel, Lammertyn Pieter.
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Ninove, 17 maart 2018

UITNODIGING VOOR HET SOCIO-DINER
Het bestuur van K.V.K. Ninove heeft het genoegen u uit te nodigen op het socio-diner voor de wedstrijd K.V.K.
Ninove – K.F.C. Merelbeke op zondag 22 april 2018. Het diner begint om 12.00 uur stipt aan het einde van de
grote kantine (afgesloten ruimte) van K.V.K. Ninove.
Kostprijs 50 € “all in”
Parking (rechts op de parking)
***
Aperitief van het huis
***
Hapjes van de chef
***
Verse kervelsoep
***
Tongrolletjes in mousselinesaus met verse puree
en/of
Orlof-gebraad met broccoli of verse schorsenelen vergezeld van kroketten
***
Dessert en koffie
***
Aangepaste wijnen
Gelieve onderstaand strookje ingevuld terug te sturen voor dinsdag 19/04/2016 of reserveren via email
vkninove@skynet.be of via telefoonnummers 0477/76.64.26 - 0474/26.04.04 - 0494/63.65.09
De betaling dient de dag zelf te gebeuren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ………………………………………………

Aantal personen: ……………

Adres: …………………………………………………………………………………………………
Postcode : ……………… Gemeente: …………………………
Tel: …… /……………………					

Handtekening : ………………………

5

KVK Ninove – Jong Lede : 5-2

03-03-2018

Marco begon in de basis, Tim was geblesseerd, Kevin begon op de bank.
Onze mannen hadden er zin in want reeds in de eerste minuut stuurde Hamza Michiel het straatje in maar hij
besloot op de doelman. De toon was gezet en wat volgde was iets wat we de laatste maanden niet meer gezien
hadden, een echt spektakelstuk! Onze mannen hadden duidelijk vertrouwen getankt na de opsteker in Eppegem. Mathias was vanavond onhoudbaar en stuurde een voorzet richting Koen die met een pegel in de winkelhaak de 1-0 (9’) op het bord zette. Op het kwartier werd een voorzet van Mathias doorgekopt door Hamza tot
bij Michiel en de 2-0 (14’) was een feit. De bezoekers speelden vlot mee en waren af en toe gevaarlijk. Zo kwam
de 2-1 (26’) op het bord toen VDBossche Nelis de diepte injoeg en Matthias kansloos liet. Onze boys waren
echter niet onder de indruk en voetbalden er vrolijk op los. Enkele minuten later een één-twee Hamza-Mathias
Hamza en Hamza nette de 3-1 (29’). Een ontketende thuisploeg speelde de bezoekers bij momenten van het
kastje naar de muur en Mathias bleek ongrijpbaar. Een volgende voorzet van Mathias over Michiel tot bij Koen
en de bordjes wezen de 4-1 (36’) aan. Net voor de koffie kregen de bezoekers nog een dot van een kans maar
een kopstoot na corner ging nipt over. Ruststand : 4-1.

Hamza in duel met Van Den Bossche, Koen volgt attent.
Na de koffie ging KVK op zijn elan door en een mooi schot van Marco (50’) ging net naast. De bezoekers
moesten nu komen en deden dat ook zodat er enkele hete standjes voor ons doel dienden geblust te worden.
Lede flirtte met de 4-2 maar kon niet besluiten. KVK kreeg enkele mooie kansen op de tegenaanval maar vergat
af te werken. Zo bleef dat sprankeltje hoop voor Lede en Meersschaut lukte dan toch de 4-2 (82’). De bezoekers
gaven nu vol gas maar onze verdediging stond pal en Matthias heerste in zijn doelgebied. Op enkele minuten
van het einde besloot Mathias om de stekker uit te trekken voor de bezoekers door met een mooie plaatsbal de
5-2 (88’) eindstand op het bord te zetten. Zonder afbreuk te doen aan de prachtige ploegprestatie was Mathias
vandaag outstanding.
Onze mannen hebben duidelijk terug aan vertrouwen gewonnen. De combinaties die op de mat getoverd
werden hebben we dit seizoen nog niet gezien. We zitten hopelijk in de goede flow om nog een mooie derde
periode te spelen en het degradatiespook te verjagen. Proficiat aan spelers, trainers, begeleiders. Er staat terug
een ploeg op het veld !
KVK Ninove : Goossens Matthias, Van Den Branden Glenn, Ardans Arno, Bellon Yves (89’ Arys Cedric),
Verhaeghe Koen, Schamp Mathias, Lepage Michiel (81’ Van Den Meersch Mitchell), De Crick Joren, Ketsman
Bjorn, Amazou Hamza, Hertveldt Marco (77’ Ntika Bondombe Kevin).
TC
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RFC Wetteren - KVK Ninove : 2-1

10-03-2018

Glenn was geblesseerd, Kenneth kwam terug uit schorsing, Tim startte op de bank.
De thuisploeg begon met aanvallende intenties. Onze boys lieten zich ook niet onbetuigd en een eerste schot
van Marco werd afgeblokt (2’). Een buitenspel doelpunt van de thuisploeg werd terecht afgekeurd. Op het
kwartier waaide een verloren bal alsnog over de cornerlijn ipv over de zijlijn met desastreuse gevolgen. De
hoekschop wordt door zowat iedereen gemist en De Guchteneire hoeft maar binnen te tikken en 1-0 (15’). Een
duik van Balaj werd terecht niet aanzien als een strafschop. KVK kwam beter in de match en schoten van Michiel en Koen verdienden beter. Dan vond Arno zijn moment gekomen, hij slalomde door de Wetterse defensie
en knalde op doel. Een onhoudbare bal voor de doelman die in de voeten van Koen terecht kwam en die kon
zowat de gemakkelijkste goal uit zijn carrière binnentikken en 1-1 (33’). Baert kwam nog alleen voor Matthias
maar die keerde het onheil. Zo gingen we de rust in met een logische 1-1.

Joren aan de bal, Kenneth, Bjorn en Michiel volgen.
De tweede helft begon als een kopie van de eerste. Koen verstuurde een loeier die Verhoeven mooi pareerde.
De thuisploeg wou meer en bestookte gedurende 20 min ons doel. Een aangeschoten bal op de arm van Joren
zorgde onterecht voor consternatie bij de thuisploeg. Toen Ringoet enkele minuten later in een onschuldig duel
zich liet vallen in de 16 liet de scheids zich vangen en floot voor strafschop, een compensatiestrafschop noemen
ze dat. Van Peteghem zette deze feilloos om en 2-1 (67’). De reactie van onze boys mocht er zijn en ze gingen
op zoek naar de gelijkmaker maar een kopstoot van Bjorn was te zwak. De thuisploeg probeerde enkel nog
met de lange bal de counter te spelen en liet KVK komen. Veel gevaar werd er niet meer genoteerd. Zo bleef de
stand ongewijzigd. Eindstand : 2-1.
Wetteren had misschien wel de bovenhand in het spel maar we konden zeker aanspraak maken op een punt.
De scheids besliste er echter anders over. Niet getreurd, met deze ingesteldheid moeten we van niemand schrik
hebben.
KVK Ninove : Goossens Matthias, Ardans Arno (79’ Knipping Kaj), Van Den Berghe Kenneth, Bellon Yves,
Verhaeghe Koen (73’ De Meersman Tim), Schamp Mathias, Lepage Michiel, De Crick Joren, Ketsman Bjorn,
Hertveldt Marco (73’ Ntika Bondombe Kevin), Amazou Hamza.
TC
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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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2-1
2-0
1-1
3-2
2-1
2-1

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

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

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

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

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

K.F.C. EPPEGEM

K.H.O. WOLVERTEM-MERCHTEM

AVANTI STEKENE

K.V.K. SVELTA MELSELE A

K.S.C.T. MENEN

K.S.C. GRIMBERGEN

F.C. MARIEKERKE

K.S.K. VLAMERTINGE

K.E. WERVIK

F.C. LEBBEKE

K.V.C. J. LEDE

K.F.C. MERELBEKE

K.V.C. WINGENE

K.S.C. DIKKELVENNE

R.F.C. WETTEREN

UITSLAGEN
2017-2018

K.V.K. NINOVE

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

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

