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Het hoekje van het bestuur.
Tot op heden is het nog niet duidelijk wat de juiste waardeverhoudingen
zijn tussen de verschillende clubs in onze eerste provinciale reeks. In een
eerste oogopslag zie je wel enkele toonaangevende clubs op basis van het
huidige reeds behaalde puntenaantal in de rangschikking : Bambrugge
met het maximum van de punten, gevolgd door Voorde-Appelterre,
Mariakerke en Zele. Op dit zelfde moment stel je dan ook vast dat Jong
Zulte, Vlaamse Ardennen, Sottegem , Adegem en Dendermonde, onderaan
de rangschikking bengelen.
KVK Ninove heeft op de twee uitwedstrijden (Mariakerke en Vlaamse
Ardennen) tweemaal gelijkgespeeld ( 2 - 2). De thuiswedstrijden tegen
Sottegem en Adegem werden gewonnen. Maar wat betekenen deze op iets
langere termijn ? Op Mariakerke vonden de meesten onder onze supporters
dat Mariakerke niet zo sterk was. Maar in de huidige klasseren staat deze
ploeg met 10 punten op 12. Zondag speelden wij op het terrein van Vlaamse
Ardennen gelijk ( 2 – 2) en behaalden zij hun eerste punt ! Wie dacht dat
wij deze ploeg gemakkelijk zouden opzij zetten, kwam bedrogen uit !
Op dit moment zijn besluiten over de waardeverhoudingen tussen de
ploegen voorbarig. Uiteraard is een goede start meegenomen. Als je na 4
wedstrijden slechts met geen of een klein aantal punten staat geklasseerd,
kan het vertrouwen worden aangetast en sluipt er onzekerheid in de ploeg.
Maar het blijft in het begin van de competitie een moment-opame.
Wat KVK Ninove betreft : wij zijn op de goede weg ! Met 8 op 12 zijn
wij mee in de sub-top en met de thuiswedstrijd tegen Kalken zou een
nieuwe overwinning de bevestiging zijn : wij hebben de kwaliteit om
onze supporters te plezieren met goed, aanvallend voetbal. Zeker in onze
thuiswedstrijden.
Tijdens deze thuiswedstrijd neemt het jeugdbestuur de gelegenheid te baat
om al onze jeugdploegen met trainers en afgevaardigden aan het publiek
voor te stellen. Met dank aan de financiële medewerking van de sponsors,
die hun steentje bijdragen in de opwaardering van ons jeugdvoetbal.
Ik doe langs deze weg ook een oproep aan onze supporters om het
jeugdsport-beleid te helpen, door aanwezig te zijn op zaterdag 6 oktober
op de inrichting van “ Ninove Rockt ! “ als 5de Witkapavond met het
optreden van schitterende muziekgroepen.
Bij een volgende gelegenheid gaat het bestuur van ons Damesvoetbal,
DIVAS Ninove, ook hun ploegen en trainers voorstellen. Wij kijken er naar
uit.
Jacques Timmermans, Voorzitter KVK NInove.
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Wij ontvangen vandaag:

K.F.C. Hoger op Kalken
Hun clubkleuren zijn: Rood – wit - rood
Hun stadion: Kouterstraat 9270 Kalken
De trainer is: Maarten De Landtsheer
Zijn hulptrainer(s) is(zijn): Fredrik De Jans
& Chris De Smet
Voorzitter: De Kegel Freddy
Secretaris: Bracke Lander
De kern bestaat uit: Nathan Baele, Nicholas
Durieux, Nicola Hanselaer, Bram Vrijens, Jan
Criels, Ashley De Dobbelaere, Gaeton Vanpoucke,
Sander Van Bogaert, Thomas De wolf, Ilias
Van Wassenhove, Cédric Cacquerre, Francis De
Munnynck, Bavo Van Der Borght, Corneel Casier,
Yari De Bruyne, Lukas Poppe, Bert Claerhout,
Sven Smekens, Reinout Van Guyse, Joffry De
Brabander, Sébastien Perquy, Fatih Özdemir, Jasper
Buyl, Burak Koyuncu, Emmanuel Junior Sarpong,
Michiel Desramault

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

K.F.C. Hoger op Kalken
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: Milad Sofian
1°Grensrechter: De heer: Heyndrickx Marnic
2°Grensrechter: De heer: Ceriez Erwin

DE WEDSTRIJDEN VAN DIT WEEKEND:
29-09-18
29-09-18
29-09-18
30-09-18
30-09-18
30-09-18
30-09-18
30-09-18

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

AALTER
K.VK.NINOVE
SOTTEGEM A
BAMBRUGGE
EXC.MARIAKERKE
ADEGEM
SK.LOCHRISTI A
K.FC.EENDR.ZELE A

KVE.DRONGEN
HO.KALKEN A
SP.WAASMUNSTER A
ELENE-GROTENBERGE A
JONG ZULTE
KVV.ARDENNEN
FC.VOORDE APPELTERRE
DENDERMONDE

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

DE WEDSTRIJDEN VAN volgend WEEKEND:
6-10-18
7-10-18
7-10-18
7-10-18
7-10-18
7-10-18
7-10-18
7-10-18
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20:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
16:00

JONG ZULTE
KVV.ARDENNEN
SP.WAASMUNSTER A
FC.VOORDE APPELTERRE
DENDERMONDE
ELENE-GROTENBERGE A
KVE.DRONGEN
HO.KALKEN A

K.VK.NINOVE
SOTTEGEM A
SK.LOCHRISTI A
K.FC.EENDR.ZELE A
BAMBRUGGE
AALTER
EXC.MARIAKERKE
ADEGEM

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

KVK Ninove - Adegem 2-0

Ninove startte met dezelfde elf die gestart waren tegen Zottegem
Met Kasper in Doel
Yves, Joren, Cor en Brent Achteraan
Sebastien, Marco en Oli in het midden
En vooraan stonden Mathias, Michiel en Emre

De eerste kans was na 5 min voor Adegem, waar ze in een buitenspelpositie, op Kasper konden trappen.
Na 8 min de eerste hoekschop van de wedstrijd, die goed aangesneden werd getrapt door Schamp.
Sebastien kwam goed voor zijn man en tikte juist naast.

Ninove-doelman komt gepast tussen
bij gevaarlijke voorzet
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15 de min de actie van Oli , die de kans naast trapt.
De kansen volgen elkaar snel op nu .
In de 18 de minuut trapt Sebastien een lange bal naar Schamp die goed naar binnen komt en de doelman van
Adegem moet in actie komen met een goede redding
2 min later weer schamp met de goede actie vanop links, voorzet naar Oli die net naast tikt
28ste minuut weer gevaarlijk moment, bal naar Yves van Emre die voorzet en waar Michiel net niet aankon.
Na 32 minuten dan toch het openingsdoelpunt
Vanop links maakt Schamp de actie met een scherpe voorzet die in eigen doel wordt gekopt door Verstringe .
1 – 0 en daar is niets op aan te merken. Ninove blijft duwen , oli met de gemeten voorzet op Emre die zijn schot
geblokkeerd ziet. In de 40ste minuut wordt Kasper nog eens aan het werk gezet waar hij goed staat bij een kopbal tussen de palen .
2 -0 in de 43ste minuut
Hoekschop wordt weggekopt en Marco trapt de bal kurkdroog het hoekje binnen van buiten de 16 meter.
Ideaal juist voor de rust.
We zijn amper bezig in de 2de helft als we met 10 verder moeten doordat Oli zijn 2 de keer geel pakt in even-

Marko heeft gescoord met een prachtige shot !

veel minuten.
Toch creëren we nog enkele kansjes zoals in min 50 waar Emre een hoekschop juist naast trapt
10 min later : Emre naar Michiel die goed naar binnen komt en mooi naar de kruising trapt maar een wereldredding van de keeper.
Het blijft 2 – 0 en Adegem probeert de forcing, zonder kansen te creëren.
2-0 blijft dan ook de eindstand
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Ardennen – KVK Ninove : 2 – 2
Na de recente 6 op 6 reisden onze boys met vertrouwen af naar het nog puntenloze Ardennen. Hun weliswaar
kleine veld lag er zeer goed bespeelbaar bij. Jean Pierre verving de geschorste Oli door Guillaume en begon met
de andere vertrouwde namen. Van bij de start bleek duidelijk dat de thuisploeg gekozen had voor een agressieve en op enthousiasme gestoelde aanpak. Onze jongens hadden het hier duidelijk moeilijk mee en konden
hun vertrouwde technisch verzorgde spel niet spelen. Toch waren de eerste kansen voor onze jongens maar
het vizier van Michiel en Guillaume stond slecht afgesteld. Toen de thuisploeg, die tot dan nog niet in de buurt
van Kasper was geweest, een licht toegekende vrijschop kreeg, kon de volledig vrijstaande Cadron van dichtbij scoren met het hoofd en het
stond onverwacht 1-0. Het was de
eerste maal dit seizoen dat onze
ploeg op achterstand kwam. Onze
jongens waren wat aangeslagen
maar konden de wedstrijd opnieuw
naar zich toetrekken maar zowel de

Marco in duel met speler van Ardennen,
die tweemaal scoorde.

kopbal van Sebastien als een schot
van Emre gingen over het doel. De
verdiende gelijkmaker kwam er op
het halfuur toen Emre na een mooi
uitgespeelde aanval de bal mooi in

het hoekje plaatste en de stand op 1-1 bracht. Wat later kon een sterke Guillaume opnieuw uitbreken maar zijn
schot ging over. Maar toen aan de overzijde Aissa na zwak verdedigen de bal voor doel bracht stond opnieuw
Cadron moederziel alleen en kopte de 2-1 binnen. Van een koude douche gesproken. Na de rust gingen onze
boys voluit op zoek naar de gelijkmaker maar zowel Guillaume als Emre besloten over en naast het doel. Aan
de overzijde kwamen we goed weg toen een vrijschop van VD Eecken de bovenlat raakte. Wat later kregen ook
wij een vrije trap en Matthias schoot deze enig mooi in de verste bovenhoek en de bordjes hingen opnieuw gelijk. 2-2 Onze jongens gingen nu op zoek naar de overwinning maar Emre besloot een mooie aanval voorlangs.
De met een leeuwenhart spelende thuisploeg lag steeds op de loer en onze verdediging moest alert blijven. Na
de vervanging van Brent(hoofdwonde) en Michiel door Arno en Bram werd de druk van onze jongens steeds
groter maar opnieuw
Guillaume besloot na een mooie dieptepas over het doel. Toen diezelfde speler dan toch scoorde na een mooie
pas van Matthias werd hij afgevlagd voor twijfelachtig buitenspel. Toen 2 min voor het einde een thuisverdediger uitgleed kwam de bal bij de volledig vrijstaande Bram maar deze was te verrast en besloot deze enig mooie
kans op de doelman. Zoals bij onze eerste wedstrijd op Mariakerke was hier ook de eindstand 2-2. Voor onze
ploeg zat er toch iets meer in maar ook de thuisploeg verdiende voor hun tomeloze inzet en enthousiasme
een puntje. Volgende zondag gaan we thuis tegen HO Kalken opnieuw voor de 3 punten.
Wco
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Adegem 0 - Ninove 2 wedstrijd beloften

Robbe De Doncker start op 2 bij afwezigheid van Jorg en Yoren.
Daan zakt naar 8 en Marvin komt op 10.
Op de bank nog 2 spelers van U19: Bram van Beneden en Thomas De Meyer
10’: bal die afwijkt op Marco wordt door Syben mooi gered van onder de lat
16’ Hoekschop van Robbe en Marco in 1 tijd: keeper Adegem pakt uit met een schitterende parade
17’ Berkant speelt te scherp in op Marvin, kans verkeken
20’ Syben komt gepast uit in de voeten op de doorgebroken vinnige spits van Adegem
25’ Björn Ketsman i.p.v. Thibault
26’ reuzekans Marvin maar hij treuzelt te lang om te trappen
40’ Marvin kopt de bal onder de lat maar doelman zweeft hem uit doel
41’ hoekschop en de doelman redt een kopbal van Jochen
Evenwichtige eerste helft met kansen aan beide kanten maar de doelmannen houden de 0-0 op het
scorebord.
45’ Thibault i.p.v. Marco ; Kevin i.p.v. Berkant
54’ 0-1 door Marvin die eenvoudig kan scoren na laterale bal van Jason die diepte ingestuurd werd door
Björn
58’ 0-2 via kopbal van Jason op corner Robbe
68’ wissels: Bram voor Marvin en Thomas voor Jochen
73’ Berkant voor Jason
80’ Jason komt op 2 in de plaats van Robbe die leeggespeeld was na een eerste meer dan bevredigend
optreden bij de beloften.
De 2de helft begonnen we nog meer gedreven met de aanvallende flanken hoog en breed op het smalle
veld. We kregen iets meer ruimte waardoor we Adegem op hun eigen helft duwden.
De ene aanval na de andere maar de laatste pas kwam er niet echt uit.
Na de 0 -2 hebben we de wedstrijd uitgespeeld.
Heel mature 2de helft, zelfs na de inbreng van de jongens van de U19 die perfect opgevangen werden
door de meer ervaren spelers.
Met 9 op 9 en leuk voetbal kunnen we spreken van een perfecte start.
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Boven van L naar R: Torrekens Wilfried (TR); Bellemans Sander; Sannen Matteo; Buyl Tuur; Quinteyn Jari; De Meyer Cedric;
Biesemans Nand; Van Mossevelde Sander; Van Grimbergen Luca;Perdaens Arne; Van Lembergen Robert; Vanderheulen Tiemen; De
Bruck Robert (TR)

Onder van Links naar Rechts: Jonckers Tom; Marien Jules; Vanderplas Aerjen; Verrou Olivier; Van Neerveldt Tibe; De Cooman
Kjell; De Brabanter Milan; Anthoens Thibau; De Brabanter Mats; Moons Kaelan; Van Vaerenbergh Seppe;

KVK Ninove – Jeugd
Seizoen 2018 - 2019

U13 INTER
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Beloften KVK Ninove – Ardennen : 3 – 0
Selectie:
Doelman: Tomas Van Herreweghe
Verdedigers: Arno Ardans, Thibaut Albertijn, Marco De Troyer, Niels Gosse
Middenveld: Berkant, Michiel Van der Straeten, Bram Moyson, Ruben Van Gucht
Aanval: Marvin Buytaert
Reserve: Jason Snel, Robbe De Doncker, Kevin Kakikula, Jonathan Marques

Bram Moyson in aktie.

We starten de match met een kwartier balbezit
en kansen van Ruben (deklat), Bram (paal). Op
het kwartier stuurt Thibaut Marvin diep die
vanop de doellijn achter past en Ruben werkt
eenvoudig af. 1 - 0.
We leggen de ene aanval na de andere op de
mat met grote kansen voor Daan, Marvin,
Ruben en Arno.

Ardennen kon ook wel aanspraak maken op
een doelpunt maar ook zij misten van kortbij of Tomas stond op de goede plaats.
Jason vervangt Marvin en Bram schuift een plaats naar voor.
De 2 de helft start zoals gebruikelijk met veel druk naar voor en we drukken Ardennen op hun helft. Arno kan
verschillende ballen voor doel brengen maar we zijn niet scherp genoeg om de voorsprong uit te diepen. We
noteren nog 2 heel grote kansen voor Daan en Jason. Ondertussen spelen we Ardennen van het kastje naar de
muur. Enkel bij balverlies in de opbouw komen ze sporadisch op onze helft, maar de verdediging en Tomas
geven geen krimp en houden opnieuw de nul.
55’ Robbe De Doncker, die na zijn mooi debuut
bezoekende doelman komt gepast tussen.
vorige week op Adegem, terug in de selectie opgenomen werd, valt in voor Arno op positie 2.
60’ Jonathan Marqu=C3=A9s vervangt Ruben en
neemt de positie van Daan in de spits. Daan zakt
terug naar 6.
65’ Kevin Kakulila neemt de plaats in van Berkant.
In het laatste kwartier kunnen we de voorsprong
uitdiepen.
Actie van Jason op links en Bram kan strak in het dak van het doel scoren. 2-0.
Lange bal naar Jonathan, die sterk zijn verdediger afhoudt , waardoor Jason, die scherp inviel, kan aansluiten.
Mooie dribbel en Bram vrijgespeeld voor doel die eenvoudig kan binnenleggen. 3-0 en verdiende 12 op 12.
De trainer kan alleen maar tevreden zijn over de de inzet en het spelniveau. Dikke proficiat aan de jongens.
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voetbalmama’s

Onderschrift foto : het jeugdbestuur van KVK Ninove kan bogen op een schare medewerkers.
Waarschijnlijk denkt U daar onmiddellijk bij, dat de mannen er het mooie weer maken. Dat is voor een
groot deel waar. Maar wat zouden onze jeugdspelertjes zijn, zonder de zorgen van hun mama’s ?
Ook zij brengen hun kinderen naar de trainingen en beleven deze graag van nabij mee.
Vandaar op deze foto : blije mama’s die samen op “ De Kloppers “ een aangename tijd doorbrengen.

Doelpuntenmakers K.V.K. Ninove seizoen 2018-2019 na 04 wedstrijden.
Speler.............................................Doelpunten
Clinckemaillie Guillaume................................ 2
Emre Dönmez................................................ 2
Hertveldt Marco.............................................. 2
Romero Gomez Olivier................................... 2

Lepage Michiel............................................... 1
Lheureux Sébastien....................................... 1
Schamp Mathias............................................. 1
Owngoal......................................................... 1
.........................................................................
Totaal K.V.K. Ninove.......................................... 12
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DE REEDS GESPEELDE WEDSTRIJDEN
IN 1STE PROVINCIALE
01-09-2018 19:30
AALTER
ADEGEM
01-09-2018 20:00
SOTTEGEM A
DENDERMONDE
02-09-2018 15:00
SP.WAASMUNSTER A
KVE.DRONGEN
02-09-2018 15:00
BAMBRUGGE
KVV.ARDENNEN
02-09-2018 15:00
SK.LOCHRISTI A
JONG ZULTE
02-09-2018 15:00
K.FC.EENDR.ZELE A
HO.KALKEN A
02-09-2018 15:00
FC.VOORDE APPELTERRE
ELENE-GROTENBERGE A
02-09-2018 15:00
EXC.MARIAKERKE
K.VK.NINOVE
				
08-09-2018 19:30
K.VK.NINOVE
SOTTEGEM A
08-09-2018 20:00
KVE.DRONGEN
SK.LOCHRISTI A
09-09-2018 15:00
JONG ZULTE
K.FC.EENDR.ZELE A
09-09-2018 15:00
ELENE-GROTENBERGE A
SP.WAASMUNSTER A
09-09-2018 15:00
KVV.ARDENNEN
AALTER
09-09-2018 15:00
DENDERMONDE
FC.VOORDE APPELTERRE
09-09-2018 15:00
ADEGEM
EXC.MARIAKERKE
09-09-2018 15:00
HO.KALKEN A
BAMBRUGGE
				
15-09-2018 18:00
BAMBRUGGE
JONG ZULTE
15-09-2018 19:30
K.VK.NINOVE
ADEGEM
15-09-2018 20:00
SOTTEGEM A
FC.VOORDE APPELTERRE
16-09-2018 15:00
SK.LOCHRISTI A
ELENE-GROTENBERGE A
16-09-2018 15:00
AALTER
HO.KALKEN A
16-09-2018 15:00
EXC.MARIAKERKE
KVV.ARDENNEN
16-09-2018 15:00
K.FC.EENDR.ZELE A
KVE.DRONGEN
16-09-2018 15:00
SP.WAASMUNSTER A
DENDERMONDE
				
22-09-2018 19:00
JONG ZULTE
AALTER
22-09-2018 19:00
ADEGEM
SOTTEGEM A
23-09-2018 15:00
KVE.DRONGEN
BAMBRUGGE
23-09-2018 15:00
HO.KALKEN A
EXC.MARIAKERKE
23-09-2018 15:00
KVV.ARDENNEN
K.VK.NINOVE
23-09-2018 15:00
DENDERMONDE
SK.LOCHRISTI A
23-09-2018 15:00
ELENE-GROTENBERGE A
K.FC.EENDR.ZELE A
23-09-2018 15:00
FC.VOORDE APPELTERRE
SP.WAASMUNSTER A

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

MEDELEVEN BIJ OVERLIJDEN VAN LYDIA CHRISPEELS
Op 12 september overleed Lydia Chrispeels, echtgenote van François
Malfroidt en moeder van Nancy en Annick. Lydia was voor elkeen een
steeds vriendelijke en joviale persoonlijkheid. Zij was met François en
gans haar gezin een vertrouwd figuur binnen de Ninoofse gemeenschap,
de sportwereld en in het bijzonder de voetbalsport. Café extra-time was
indertijd het échte clublokaal van VK Ninove. Via onze medewerker en
gewezen voorzitter Carlos Maesenaere bleven zij nauw in kontakt met het
reilen en zeilen van KVK Ninove. De drankencentrale Malfroidt is op dit
ogenblik nog steeds mede-hoofdsponsor bij KVK Ninove. Wij behouden een
warm aandenken aan Lydia. Veel sterkte aan de familie !
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K.V.K. NINOVE
K.A.V. DENDERMONDE
K.S.V SOTTEGEM A
K.F.C.E. ZELE A
K.S. WAASMUNSTER A
K.V.E. DRONGEN
K.V.V. VLAAMSE ARDENNEN
E. ELENE-GROTENBERGE A
K.F.C. VOORDE-APPELTERRE
H.O. KALKEN A
K.V.E. AALTER
K.S.C.E. MARIAKERKE
K.R.C. BAMBRUGGE
S.K. LOCHRISTI A
V.K. ADEGEM
JONG ZULTE
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6-0
1-2

0-3
2-2

1-0
1-0

3-2
2-2

0-1

JONG ZULTE

S.K. LOCHRISTI A

K.R.C. BAMBRUGGE

K.S.C.E. MARIAKERKE

K.V.E. AALTER

H.O. KALKEN A

V.K. ADEGEM

2-0

2-0

1-0
3-2
4-0

4-3

3-4

1-3 3-1

0-5

2-2 4-0
6-0

2-2

K.F.C. VOORDE-APPELTERRE

E. ELENE-GROTENBERGE A

K.V.V. VLAAMSE ARDENNEN

K.V.E. DRONGEN

K.S. WAASMUNSTER A

K.F.C.E. ZELE A

K.S.V SOTTEGEM A

K.A.V. DENDERMONDE

UITSLAGEN
2018-2019

K.V.K. NINOVE

WEDSTRIJDEN SEIZOEN 2018-2019 - 1STE PROVINCIALE OOST-VLAANDEREN.

1-2 1-2

0-1
2-0
2-3

1-5

1-0
4-1
5-1

