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Beste supporters. 

We heten jullie van harte welkom voor de thuismatchen van KV Zuun B (tegen SK 
Leeuw B in vierde provinciale F) en KV Zuun A (tegen KVC Holleken Linkebeek 
in derde provinciale D). De vijfde speeldag komt eraan en we presenteren jullie 
met veel plezier ons derde nummer van het nieuwe seizoen. 

In deze editie richten we onze schijnwerpers op de opdrachten van dit weekend, 
brengen we verslag uit van de voorbije wedstrijden en geven we ook de uitslagen 
mee van onze jeugdploegen die voor een klassement spelen. Vergeet ook de data 
van ons jaarlijkse viskermis niet te noteren in jullie agenda! 

DE TEGENSTANDERS DIT WEEKEND 

KV Zuun B speelt zaterdagavond in vierde provinciale F thuis tegen de buren van 
SK Leeuw B. Na een perfecte competitiestart behaalde het Zuunse B-elftal in zijn 
laatste twee opdrachten slechts één punt. Die oogst is weliswaar geen exacte 
weerspiegeling van het geleverde spel en de troepen van coach Claude Mertens zijn 
gebrand op een sportieve revanche. In de confrontatie met SK Leeuw B hopen ze 
opnieuw aan te knopen met een overwinning. Het valt af te wachten of het allemaal 
van een leien dakje zal lopen tegen een opponent die meer in zijn mars heeft dan 
zijn huidige statuut van hekkensluiter doet vermoeden. Bij Zuun moeten Quentin 
Magnette en Boubacar Bah geschorst toekijken. 

KV Zuun A ontvangt zondagnamiddag in derde provinciale D het bezoek van 
KVC Holleken Linkebeek. Als blauw-zwart de competitiestart van vorig seizoen 
(15 op 15!) wil evenaren, dan dient er dus gewonnen te worden. In theorie zou dat 
een haalbare opdracht moeten zijn voor Roland Willems en zijn team, maar we 
mogen niet vergeten dat de Linkebekenaren in de laatste rechte lijn van het vorige 
kampioenschap met 0-1 wonnen in de Basteleusstraat. 
Voor de bezoekers is het, als gevolg van aanslepende terreinperikelen, al hun vierde 
uitwedstrijd op vijf. Eerder dit seizoen verloren ze hun enige ‘thuismatch’, 
waarvoor uitgeweken werd naar een veld van… Eendracht Mazenzele-Opwijk, met 
1-3 tegen Hekelgem. Het enige punt dat ze tot dusver behaalden, vierden ze in het 
duel met FC Negenmanneke.  



VERSLAGEN VAN DE VORIGE MATCHEN 

15/9/2018 - 3de SPEELDAG 

KV ZUUN B-ITNA ITTERBEEK 0-0 

Voor deze partij kwam er geen scheidsrechter opdagen en onze clubman Jonathan 
Vannoppen trad nog maar eens op als spelleider van dienst. Van de A-kern werden 
Davy Van Stichel (die daags nadien zou invallen met de derdeprovincialers tegen 
Wemmel) en Matthias Pické overgeheveld. Doelman Matthias Levacq was er voor 
het eerst weer bij, nadat hij verstek moest geven voor de competitiestart omwille 
van zijn beroepsbezigheden met de Rode Duivels in Schotland en IJsland.  
De doelman van Zuun hoefde weinig werk te verrichten tegen een jonge, maar zeer 
verdedigend ingestelde opponent. Het was absoluut geen toeval dat Itterbeek in zijn 
eerste wedstrijden twee keer gelijkspeelde (0-0 tegen Liedekerke B en 1-1 tegen 
Borchtlombeek B). De thuisploeg creëerde een handvol kansen maar verzuimde te 
scoren. 
KV Zuun B: Levacq; Philippart, Freek Deconinck, Gobert, Dylan Costa Santos, Pické, 
Persoons, Van Stichel, Bah, Imad Boukhriss en Vanwaeyenberg  
Vervangingen: 59’ Dylan Costa Santos door Wallid Boukhriss, 73’ Bah door Da Silva. 

23/9/2018 - 4de SPEELDAG 

BEERSEL DROGENBOS B—KV ZUUN B 2-1 

Na het eerste gelijkspel van de week voordien, volgde meteen ook de eerste 
competitienederlaag voor KV Zuun B. Tegen de ongeslagen leider werd nipt 
verloren na een incidentrijke partij, waarin de scheidsrechter een hoofdrol vertolkte. 
Zuun kwam na veertien minuten op voorsprong, maar moest een kwartier later met 
tien spelers verder na een nochtans reglementaire tackle van Boubacar Bah, die 
prompt een tweede geel karton onder de neus geduwd kreeg. Toen trainer Claude 
Mertens een woordje uitleg ging vragen bij de ref, mocht ook hij beschikken.  
De thuisploeg profiteerde van de numerieke meerderheid en maakte gelijk. Tien 
minuten voor het einde van de partij werd het zelfs 2-1. Maar tussendoor verzuimde 
de scheidsrechter twee loepzuivere penalty’s te fluiten voor Zuun en bovendien 
stopte doelman Matthias Levacq een elfmeter van de gastheren. 
In het slotkwartier kreeg ook een speler van de thuisploeg een tweede gele kaart, 
maar vervolgens onderging Quentin Magnette hetzelfde lot. Einduitslag: 2-1 voor 
Beersel Drogenbos en… 1-3 voor Zuun qua uitsluitingen. Slecht nieuws ook voor 
Geoffrey Aerts, die zijn eerste wedstrijd speelde in elf maanden, maar halverwege 
de eerste helft uitviel met een liesletsel. 
KV Zuun B: Levacq; Philippart, Freek Deconinck, Aerts, Magnette, Akhannouss, Dylan 
Costa Santos, Persoons, Bah, Imad Boukhriss en Vanwaeyenberg 
Vervangingen: 24’ Aerts door Van Wilderode, 80’ Akhannouss door Leemans, 83’ Dylan 
Costa Santos door Ansart. 
Doelpunten: 14’ Imad Boukhriss (0-1), 39’ Bloemaert (0-2), 79’ Jacobs (2-1). 



16/9/2018 - 3de SPEELDAG  

KV ZUUN A-KVK WEMMEL 2-0 

KV Zuun A had het niet onder de markt tegen een ploeg die op papier over het 
potentieel beschikt om een aardig woordje mee te praten in het titeldebat. Zuun had 
weliswaar het meeste balbezit, maar een compact voetballend Wemmel loerde listig 
op de counter en de meeste van die tegenaanvallen leverden ook veel dreiging op. 
Na een halfuur moest trainer Roland Willems trouwens zijn defensie herschikken, 
toen Yannick Vervalle uitviel. De gewezen profvoetballer van La Louvière, met wie 
hij in september 2003 Europacupvoetbal speelde tegen Benfica, kreeg af te rekenen 
met een spierblessure en werd vervangen door Mehdi Mouelhi.  
In het zicht van de pauze werd de dominantie van Zuun beloond. Een vrijschop van 
Sébastien Moreels werd door de doelman gedevieerd in de voeten van Dany De 
Buyst en die knalde de bal aan de tweede paal binnen. Het was al de vierde 
competitiegoal van het 22-jarige jeugdproduct, maar pas zijn eerste met de voet! 
Zuun controleerde de tweede helft toen de Wemmelse draaischijf Andrea Di Mascio 
(ietwat corpulent, maar slim tussen de linies opererend en met een puik spelinzicht) 
werd geneutraliseerd. Het was Sébastien Moreels die een kwartier voor affluiten de 
verlossende 2-0 aantekende. Een derde doelpunt - van Mehdi Mouelhi, op aangeven 
van de hardwerkende Nicolas Coenen - werd nog afgekeurd wegens buitenspel. 
Zuun won deze vroege topmatch niet zonder moeite, maar wel verdiend. 
KV Zuun A: Jonville; Cino, Keller, Polizzi, Vervalle, Bové, De Donder, Bentaleb, Coenen, 
Dany De Buyst en Moreels. 
Vervangingen: 31’ Vervalle door Mouelhi, 76’ Moreels door Van Stichel, 86’ Cino door El 
Yassini. 
Doelpunten: 35’ Dany De Buyst (1-0), 75’ Moreels (2-0). 

23/9/2018 - 4de SPEELDAG  

FC HERNE-KV ZUUN A 1-3 

Blauw-zwart bemachtigde drie belangrijke punten aan de Hernekouter. Op het 
nieuwe synthetisch veld, dat vlak voor de competitiestart werd ingewijd door 
bondscoach Roberto Martinez ‘himself’, acteerde de thuisploeg met veel spelers 
achter de bal en slechts één spits. Herne loerde op de tegenaanval en Kenneth 
Jonville moest in het eerste kwartier twee keer gevat tussenkomen. Aan de 
overzijde was het wel raak, toen Nicolas Coenen een knappe voorzet van Sébastien 
Moreels afrondde. Maar na een halfuur kon Arnaud De Cnijf met een afgeweken 
knal de score in evenwicht brengen. Toen Nicolas Coenen opnieuw scoorde, koos 
de thuisploeg er eindelijk voor om hoger te gaan voetballen. Zuun kreeg meer 
ruimte maar miste enkele kansen om het duel vroegtijdig te beslissen.  
Nicolas Coenen nam pas in de slotfase alle twijfels weg. Hij verschalkte keeper 
Toon Lanneer voor de derde keer en kroonde zichzelf tot man van de match. 
KV Zuun A: Jonville; Keller, Teirlinckx, Polizzi, Hollemans, El Malki, De Donder, 
Bentaleb, Dany De Buyst, Coenen en Moreels. 
Vervangingen: 62’ Bentaleb door El Yassini, 70’ El Malki door Bové, 83’ Moreels door 
Nkiani. 
Doelpunten: 12’ Coenen (0-1), 30’ De Cnijf (1-1); 63’ Coenen (1-2), 90’ Coenen (1-3). 



ONZE JEUGDPLOEGEN IN ACTIE 

           * KV ZUUN U21    * KV ZUUN U15 A 

SK Londerzeel-KV Zuun 5-7  SK Londerzeel-KV Zuun 5-2 
KV Zuun-FC Eppegem  3-1  KV Zuun -SK Pepingen-Halle 0-3 

            * KV ZUUN U17    * KV ZUUN U15 B 

Wezembeek-KV Zuun  1-1  KV Zuun -FC Dworp  6-1 
KV Zuun-KVC Sterrebeek 0-4  HO Huizingen-KV Zuun 3-0 

 

*** 
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1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Tel. 02 377 81 39 

 

Bestuur, trainers en spelers van KV Zuun nodigen jullie 
vriendelijk uit op onze JAARLIJKSE VISKERMIS  

Kantine - Petrus Basteleusstraat 
Vrijdag 5 oktober 2018 van 18 uur tot 22 uur  

Zaterdag 6 oktober 2018 van 18 uur tot 22 uur  
Zondag 7 oktober 2018 van 12 uur tot 15 uur 


