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Beste supporters. 

Hartelijk welkom bij de thuismatchen van KV Zuun B (tegen FC Dworp in vierde 
provinciale F) en KV Zuun A (tegen SK Pepingen-Halle B in derde provinciale D). 

In dit elfde nummer van ‘Eerst Zuun en dan geloven’ geven we mee dat er voor de 
tweede keer dit seizoen een trainerswissel werd doorgevoerd binnen de sportieve 
staf van het eerste elftal. Een verschil in visie leidde tot een breuk met Ronny 
Gallez, die in het begin van het seizoen na vier speeldagen de scepter had 
overgenomen van Roland Willems. Het is puur toeval, maar net als in de 
heenronde viel de beslissing om in te grijpen vlak na de confrontatie met Herne… 
In de nieuwe sportieve plannen ligt de eindverantwoordelijkheid voor het eerste 
team voortaan bij Yannick Vervalle. We willen Ronny Gallez in elk geval bedanken 
voor zijn inzet en zijn bereidwillige medewerking om dit clubblad van de nodige 
informatie te voorzien. 

In deze uitgave presenteren we de tegenstanders van dit weekeinde en we blikken 
ook terug op de jongste prestaties van onze fanionteams. Tot slot publiceren we 
opnieuw de resultaten van onze jeugdploegen die voor een klassement spelen. 

DE TEGENSTANDERS DIT WEEKEND 

KV Zuun B speelt in vierde provinciale F thuis tegen FC Dworp. Geen simpele 
opdracht, want de geel-roden tellen slechts twee punten minder dan leider 
Huizingen B. In de heenronde smeerden ze trainer Claude Mertens en zijn troepen 
hun grootste nederlaag van deze campagne aan (3-0). Bij blauw-zwart hebben ze 
trouwens iets goed te maken na het recente verlies in de derby op SK Leeuw B. 

KV Zuun A ontvangt zondag in derde provinciale D het bezoek van SK Pepingen-
Halle B. Onze spits Nicolas Coenen zit zijn laatste van twee schorsingsdagen uit. 
De gasten missen Mathias Vandevelde. Hij is met vijftien goals verantwoordelijk 
voor zowat een derde van de totale doelpuntenproductie van zijn ploeg, maar hij 
incasseerde tegen Ritterklub zijn derde gele kaart. Onze buren behaalden in hun 
laatste drie matchen zeven punten op negen. En de weken voordien verloren ze 
telkens met het kleinste verschil: 3-2 in Relegem, 2-3 tegen Dilbeek en 2-1 op het 
veld van Lembeek. KV Zuun A is gewaarschuwd! 



VERSLAGEN VAN DE VORIGE MATCHEN 

19/1/2019 - 18de SPEELDAG 

KV ZUUN B-BEERSEL-DROGENBOS B 3-1 

KV Zuun nam op een mooie manier revanche voor de 2-1 nederlaag die het in de 
heenronde incasseerde op het veld van Beersel-Drogenbos. De bezoekers kregen de 
rekening gepresenteerd en moesten meteen hun leidersplaats inleveren na een partij 
die al halverwege de eerste helft in een beslissende plooi lag. 
De match was nog maar vijf minuten bezig, toen Maxime Hering zijn gepolijste 
linkervoet in stelling bracht om de score te openen met een schitterende vrijschop. 
Doelman Mathias Levacq slikte even later de gelijkmaker. Maar Maxime Hering 
werd op het kwartier geïmiteerd door zijn ploegmaat Quentin Magnette, die 
(weliswaar met zijn rechtervoet) eveneens een vrije trap benutte. Nog eens acht 
minuten later eiste Meris Akhanouss alle aandacht op, toen hij na een sierlijke solo 
ook de bezoekende doelman omspeelde en mooi scoorde. 
De temperatuur nam later op die zaterdagavond een forse duik en dus werd het na 
de pauze lastiger voetballen op het synthetische B-veld van Zuun. De tiende 
competitiezege van de troepen van Claude Mertens kwam echter niet meer in het 
gedrang. Beersel-Drogenbos B ondernam verwoede pogingen om de scheve situatie  
recht te zetten, maar de thuisploeg maakte (zoals gewoonlijk) een stevige vuist. 
Pedro Martins Alves vierde, na een lange afwezigheid, zijn rentree. 
KV Zuun B: Levacq; Philippart, Deconinck, Aerts, Guillaume Gobert, Magnette, Martyn, 
Bah, Martins Alves, Hering en Akhanouss.  
Vervangingen: 55’ Guillaume Gobert door Morais Henriques. 
Doelpunten: 5’ Hering (1-0), 8’ Gocaj (1-1), 17’ Magnette (2-1), 23’ Akhanouss (3-1). 

27/1/2019 - 19de SPEELDAG 

SK LEEUW B-KV ZUUN B 2-1 

Tegen de voorlaatste van het klassement kreeg onze B-ploeg een verrassende 
nederlaag te slikken. Het grote aantal afwezigen kon terecht worden ingeroepen als 
excuus. Uit de kern van de U21 werden Kristian Vasiaj en Sabri Moussaoui aan de 
selectie toegevoegd. Eerstgenoemde startte in de basis en zijn maat verving in het 
vierde kwartier de geblesseerde Freek Deconinck. 
Kevin Vanwaeyenberg opende meteen na de rust de score met een knappe goal op 
een voorzet van Boubacar Bah. Maar de thuisploeg sloeg terug en kwam op het uur 
op gelijke hoogte. Met nog tien minuten te spelen, kregen de bezoekers het deksel 
op de neus en trokken ze uiteindelijk met nul punten naar huis. 
KV Zuun B: Levacq; Philippart, Deconinck, Guillaume Gobert, Aerts, Ansart, Magnette, 
Bah, Akhannouss, Vasiaj, Vanwaeyenberg.  
Vervangingen: 44’ Deconinck door Moussaoui, 75’ Philippart door Van Wilderode. 
Doelpunten: 50’ Vanwaeyenberg (0-1), 62’ Gesquière (1-1), 79’ Van den Wijngaert (2-1). 



20/1/2019 - 19de SPEELDAG  

KV ZUUN A-FC HERNE 1-3 

Tweede opeenvolgende thuisnederlaag voor KV Zuun A, dat tegen de leider op zijn 
waarde werd geklopt. ‘Koning Winter’ had toegeslagen en de bevroren ondergrond 
op sommige stroken van het veld zorgde ervoor dat de balcontroles en de passing 
onmogelijk perfect konden verlopen. 
FC Herne gaf het meest de toon aan. Kennet Jonville moest meteen een paar keer 
gevat tussenkomen, maar rond het halfuur kreeg ‘Platini’ Issaka te veel ruimte om 
aan te leggen en zijn schot verdween in de linkerbenedenhoek van het doel (0-1). In 
het zicht van de pauze nette Fitim Mehmeti de gelijkmaker. Toch werd het nog twee 
keer warm voor de Zuunse kooi, toen Kennet Jonville pogingen van Jente Van den 
Bossche en Michiel Reubens stopte.  
In de tweede helft was er iets meer veldoverwicht voor Zuun, al kwam het eerste 
gevaar opnieuw van de gasten. ‘Platini’ Issaka switchte van vleugel - opnieuw op 
de meest bespeelbare strook - en dat bleef niet zonder gevolgen. Tien minuten voor 
affluiten was de concentratie even weg op de blauw-zwarte linkerflank. De man die 
het openingsdoelpunt had gemaakt, verstuurde er een gave voorzet en Kane 
Develer kopte de bal stijlrijk binnen. De ervaren spits manifesteerde zich als de 
specialist in het opzoeken van de vrije ruimte en hij telde de thuisploeg definitief 
uit in de slotfase.  
KV Zuun A: Jonville; Keller, Polizzi, Teirlinckx, Van Stichel, El Yassini, De Donder, 
Vervalle, Mehmeti, Coenen en Mouelhi. 
Vervangingen: 46’ Keller door Cino, 55’ Mouelhi door El Malki, 89’ Vervalle door Nkiani. 
Doelpunten: 32’ Issaka (0-1), 37’ Mehmeti (1-1), 83’ Develer (1-2), 87’ Develer (1-3). 

26/1/2019 - 20ste SPEELDAG  

KVC LINKEBEEK-KV ZUUN A 0-3 

Twee dagen na het afscheid van Ronny Gallez als T1, pakte KV Zuun A uit met een 
stevige reactie. Jan Van Onsem zag blauw-zwart winnen op de vernieuwde 
synthetische en uiterst gladde grasmat van Linkebeek. “We waren meester over de 
bal en de tegenstander”, aldus onze Gerechtigde Correspondent. “Veel kansen 
vloeiden daar niet uit voort. Een stevig Linkebeek schuwde de duels niet en 
hanteerde vooral de lange bal naar voor.” 
Kenneth Jonville moest twee keer ingrijpen (in de eerste helft op een doorgebroken 
speler en in de slotminuten met een miraculeuze save op een mooie kopbal), maar 
realiseerde voor de derde keer dit seizoen een ‘clean sheet’. Vlak voor de pauze 
zorgde Sofiane El Malki met een verre knal in de winkelhaak voor de 0-1. Na de 
rust ging Zuun iets sneller spelen én combineren, hetgeen meteen resulteerde in de 
0-2 via de door de buitenspelval geglipte Fitim Mehmeti. Deze laatste kon op het 
uur na knap voorbereidend werk van Sofiane El Malki en Sébastien Moreels de 
eindstand vastleggen.  
KV Zuun A: Jonville; Bové, Teirlinckx, Polizzi, Hollemans, Cino, El Yassini, De Donder, 
Mehmeti, El Malki en Moreels. 
Vervangingen:65’ Cino door Mouelhi, 82’ El Malki door Martyn, 82’ Mehmeti door Nkiani. 
Doelpunten: 39’ El Malki (0-1), 47’ Mehmeti (0-2), 61’ Mehmeti (0-3). 



ONZE JEUGDPLOEGEN IN ACTIE 

           * KV ZUUN U21    * KV ZUUN U15 A 

FC Eppegem-KV Zuun   2-4  KV Zuun-Strombeek  1-1 
KV Zuun-SK Leeuw  afg.  Rhodienne-KV Zuun  afg. 
Klassement na zestien speeldagen:   Klassement na twee speeldagen: 
1ste plaats met 42 p. (doelsaldo 66-22)  2de plaats met 4 p. (doelsaldo 3-1) 

            * KV ZUUN U17    * KV ZUUN U15 B 

KV Zuun-Europa Kraainem 2-1  KV Zuun-HO Huizingen 2-1 
ERC Hoeilaart-KV Zuun afg.  KV Zuun-ERC Hoeilaart afg. 
Klassement na twee speeldagen:  Klassement na twee speeldagen: 
1ste plaats met 6 p. (doelsaldo 7-4)  2e plaats met 3 p. (doelsaldo 2-1) 

                * KV ZUUN U16 MEISJES    

    KV Zuun-FC Perk   0-6     
    SK Leeuw-KV Zuun  afg.     
    Klassement na achttien speeldagen:      
    14de plaats met 4 p. (doelsaldo 12-133)   

*** 
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