
 Eerst ZUUN 

                                   en dan geloven 
Clubblad KV ZUUN vzw, stamboeknummer 1434 
Seizoen 2018-2019  jaargang 15, nr 12            16 februari 2019 

Beste supporters. 

Hartelijk welkom bij de thuismatchen van KV Zuun B (in de derby tegen 
Vlezenbeek in vierde provinciale F) en KV Zuun A (tegen Toekomst Relegem in 
derde provinciale D). 

In dit twaalfde nummer schenken we aandacht aan de opponenten van dit 
weekeinde en blikken we terug op de jongste prestaties van onze fanionteams. We 
sluiten af met de resultaten van onze jeugdploegen die voor een klassement spelen. 

DE TEGENSTANDERS DIT WEEKEND 

KV Zuun B speelt in vierde provinciale F thuis tegen SK Vlezenbeek, dat niet op 
vreemd terrein zal aantreden vermits het zijn thuismatchen afwerkt op ons B-veld. 
De buren hoopten zich in de middenmoot te nestelen, nadat ze sinds het begin van 
deze campagne constant warm en koud bliezen. Maar na de jongste 6 op 6 verloren 
de geel-blauwen vorig weekend eerder verrassend van Borchtlombeek B (0-2). KV 
Zuun B heeft in dit stadium van de competitie niks meer te winnen of te verliezen, 
maar wil een positief vervolg breien aan de recente overwinning in Ternat. 

KV Zuun A ontvangt zondag in derde provinciale D het bezoek van Toekomst 
Relegem. Dit duel kan beschouwd worden als de generale repetitie voor de topper 
van volgende zaterdag op het veld van VC Groot-Dilbeek. Na die uitmatch staan de 
mannen van coach Yannick Vervalle voor twee competitieloze weekends en weten 
we welke ambities ons eerste elftal nog mag koesteren. Maar eerst ontmoeten we 
dus Relegem, dat zich de voorbije maanden als een stevig blok manifesteerde tegen 
de drie hoogst geklasseerde ploegen van de reeks. 
 

JEUGDSTAGE VOOR SPELERS VAN 5 TOT 16 JAAR  
van 4 tot 8 maart (Krokusvakantie) 

Petrus Basteleusstraat, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Inschrijvingen via e-mail: stage.kvzuun@gmail.com 
Prijs: 120 euro - Inlichtingen: 0475/64.93.75 



VERSLAGEN VAN DE VORIGE MATCHEN 

2/2/2019 - 20ste SPEELDAG 

KV ZUUN B-FC DWORP stopgezet 

De confrontatie met de nummer drie in de rangschikking werd in het zicht van de 
rust stopgezet door de scheidsrechter, toen enkele spelers van blauw-zwart 
protesteerden na het derde doelpunt van de bezoekers. De ref voelde zich naar 
eigen zeggen bedreigd door één of meer spelers van blauw-zwart. In de plaats van 
de betrokkene(n) te vermanen of te bestraffen, besloot hij plots een einde te maken 
aan de partij.  
Enkele dubieuze beslissingen lagen aan de basis van de zenuwachtigheid bij enkele 
jongens van KV Zuun B. Zo wekte de uitsluiting van Meris Akhannouss 
halverwege de eerste helft al veel ergernis op: de spits had snel een eerste gele kaart 
gekregen en moest vervolgens voortijdig de kleedkamer opzoeken omdat hij de 
bezoekende doelman zou gehinderd hebben bij het uittrappen. Nadien kon Dworp 
zeker één keer scoren vanuit buitenspelpositie. Uiteindelijk werd er definitief 
afgefloten toen het 0-3 was. Onder de aanwezige toeschouwers heerste onbegrip en 
vooral de overtuiging dat dit op zijn minst een overdreven beslissing was van de 
spelleider.  
Het Provinciaal Comité Brabant Voetbal Vlaanderen heeft alle elementen van het 
dossier intussen verzameld en zal de kwestie behandelen op donderdag 21 februari. 
Wordt vervolgd.  
KV Zuun B: Levacq; Philippart, Van Wilderode, Aerts, Ansart, Morais Henriques, 
Magnette, Bah, Martins Alves, Vanwaeyenberg en Akhanouss. 
Doelpunten: 2’ De Dobbeleer (0-1), 32’ De Dobbeleer (0-2), 36’ De Dobbeleer (0-3). 

9/2/2019 - 21ste SPEELDAG 

KSKL TERNAT B-KV ZUUN B 1-2 

Dankzij deze mooie overwinning op Pajotse bodem wist KV Zuun B zich nog iets 
steviger op de vierde plaats van de rangschikking te nestelen. De partij in Ternat zat 
heel lang muurvast. Op het uur kwam daar verandering in, toen doelman Mathias 
Levacq gevloerd werd.  
Maar de bezoekers, die noodgedwongen zonder echte spits moesten spelen, gaven 
zich niet gewonnen en vochten als leeuwen. De reactie volgde prompt en Steven 
Morais Henriques zorgde met zijn eerste competitietreffer voor een evenwicht op 
het scorebord. De minuten tikten weg en net toen iedereen dacht dat beide ploegen 
vrede zouden nemen met een gelijkspel, bezorgde Arnaud Philippart blauw-zwart 
alsnog de volle buit. 
KV Zuun B: Levacq; Philippart, Vincent Gobert, Aerts, Ansart, Magnette, Morais 
Henriques, Martins Alves, Leemans, Van Wilderode, Hering.  
Vervangingen: 60’ Magnette door Costa Santos, 87’ Morais Henriques door Deconinck. 
Doelpunten: 59’ Verdoodt (1-0), 65’ Morais Henriques (1-1), 89’ Philippart (1-2). 



3/2/2019 - 21ste SPEELDAG  

KV ZUUN A-SK PEPINGEN-HALLE B 6-1 

Blauw-zwart nam vlot afstand vanaf het moment dat het verdedigende blok van de 
fusieclub een eerste keer ontwricht werd. Eén ogenblik van onoplettendheid had 
wel de 0-1 kunnen opleveren, maar Kenneth Jonville redde de meubelen.  
Na een kwartier werd het 1-0 langs Fitim Mehmeti. De spits was in zijn dagje en 
realiseerde een zuivere hattrick. In het vierde kwartier nam een goal van Soufiane 
El Malki de laatste twijfels weg (4-0). Na de rust mochten Nassim Bouayad en 
Kevin Van Laethem, twee beloftevolle spelers van ons U21-team, invallen. Voor 
eerstgenoemde was het zijn debuut, terwijl rechtspoot Kevin Van Laethem vorig 
seizoen al een paar keer mocht opdraven in het fanionelftal.  
De bezoekers realiseerden de eerredder, maar David Bové en de ingevallen Mehdi 
Mouelhi zorgden finaal voor de ruime 6-1 eindstand. 
“Vanaf het moment dat we op voorsprong kwamen, zijn we niet meer in de 
problemen gekomen en de winst was verdiend”, analyseerde de Zuunse kapitein 
Geoffrey De Donder. “We lieten de bal goed circuleren in onze rangen en dat 
loonde tegen een ploeg die in de eerste 45 minuten zeer verdedigend speelde. Na de 
rust pakten we onze tegenstander op dezelfde manier aan. Toch werd het eerst 4-1. 
Qua organisatie moesten we ons wat aanpassen door de inbreng van de jonge 
gasten, maar in het slotkwartier bouwden we onze voorsprong verder uit.” 
KV Zuun A: Jonville; Keller, Polizzi, Teirlinckx, Van Stichel, El Yassini, De Donder, 
Vervalle, Mehmeti, Coenen en Mouelhi. 
Vervangingen: 46’ Mehmeti door Mouelhi, 89’ El Malki door Bouayad, 55’ El Yassini 
door Van Laethem. 
Doelpunten: 14’ Mehmeti (1-0), 26’ Mehmeti (2-0), 37’ Mehmeti (3-0), 41’ El Malki (4-0), 
73’ Ertveldt (4-1), 80’ Bové (5-1), 87’ Mouelhi (6-1). 

10/2/2019 - 22ste SPEELDAG  

BORCHTLOMBEEK-KV ZUUN A 2-2 

De bezoekers, die moesten aantreden zonder de geschorste Fitim Mehmeti en 
Nicolas Coenen recupereerden, realiseerden een droomstart met een snel 
openingsdoelpunt van Mehdi Mouelhi. Een potige thuisploeg beleefde een bijna 
identiek scenario in de tweede helft, toen het binnen de eerste tien minuten twee 
keer scoorde. Even na het uur kon de Leeuwse scheidsrechter Ismael Ertem reeds 
de eindstand noteren: het was Nicolas Coenen die de 2-2 aantekende.  
Er viel nog aan te stippen dat Diafa Sadafi Soumah zijn debuut vierde bij KV Zuun. 
De 20-jarige Belg mocht transfervrij vertrekken bij Lusitanos (een profclub in de 
eerste afdeling van Andorra). Hij speelde voordien onder meer bij de Griekse 
topklasse Levadiakos en afgelopen zondag was hij speelgerechtigd bij zijn nieuwe 
club. 
KV Zuun A: Jonville; Bové, Teirlinckx, Polizzi, Hollemans, Moreels, El Yassini, De 
Donder, Mouelhi, Soumah en Coenen. 
Vervangingen: 58‘ Moreels door Bouayad. 
Doelpunten: 4’ Mouelhi (0-1), 51’ De Zwaef (1-1), 56’ Longin (2-1), 61’ Coenen (2-2). 



ONZE JEUGDPLOEGEN IN ACTIE 

           * KV ZUUN U21    * KV ZUUN U15 A 

Zemst Sport-KV Zuun   2-10  KV Zuun-ERC Hoeilaart afg. 
      SK Londerzeel-KV Zuun 3-3 
Klassement na zeventien speeldagen:   Klassement na drie speeldagen: 
1ste plaats met 45 p. (doelsaldo 76-24)  3de plaats met 5 p. (doelsaldo 7-6) 

            * KV ZUUN U17    * KV ZUUN U15 B 

KV Zuun-Kortenberg  afg.  Diegem Sport-KV Zuun 4-10 
Bertem-Leefdaal-KV Zuun 5-4  KV Zuun-Nossegem  5-0 forfait 
Klassement na drie speeldagen:   Klassement na drie speeldagen: 
1ste plaats met 6 p. (doelsaldo 11-9)  2e plaats met 9 p. (doelsaldo 17-5) 

                * KV ZUUN U16 MEISJES    

    KV Zuun-Eva’s Tienen   3-5     
    Klassement na achttien speeldagen:      
    14de plaats met 4 p. (doelsaldo 15-138) 

*** 

Dit clubblad kwam tot stand dankzij de financiële steun van: 
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Beenhouwerij - Spekslagerij 
Jos Simon & Carine De Troyer 

Weerstandsplein 4 
1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Tel. 02 377 81 39 

 


