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Beste supporters. 

Hartelijk welkom bij de thuismatchen van KV Zuun B (tegen VK Liedekerke B in 
vierde provinciale F) en KV Zuun A (tegen FC Negenmanneke in derde 
provinciale D). We wensen jullie veel leesplezier met dit zevende nummer van 
‘Eerst Zuun en dan geloven’. 

DE TEGENSTANDERS DIT WEEKEND 

KV Zuun B speelt in vierde provinciale F thuis tegen VK Liedekerke B. De 
tegenstander degradeerde vorig seizoen en beschikt over een relatief jonge ploeg, 
die wordt getraind door Sabino Manzella. Laatstgenoemde was enkele seizoenen 
geleden nog actief als spits bij KV Zuun A. Na de recente zege op het veld van FC 
Herne hoopt ons B-team de lijn door te trekken. 

KV Zuun A ontvangt zondagnamiddag in derde provinciale D het bezoek van FC 
Negenmanneke. Onze buren kwamen vorig seizoen een reeks lager uit en werden er 
glansrijk kampioen, want ze kregen slechts één nederlaag te slikken. Intussen 
hebben ze weer moeten leren verliezen en deze campagne staat voor hen duidelijk 
in het teken van het behoud. Voor blauw-zwart wordt het enorm belangrijk om de 
voeling met de top van de klassering niet te verliezen. Aanvoerder Geoffrey De 
Donder is geschorst als gevolg van drie gele kaarten. 
 

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

Kantine - Petrus Basteleusstraat 
Vrijdag 30 november 2018 van 18 uur tot 22 uur  
Zaterdag 1 december 2018 van 18 uur tot 22 uur  
Zondag 2 december 2018 van 12 uur tot 15 uur 



VERSLAGEN VAN DE VORIGE MATCHEN 

10/11/2018 - 11de SPEELDAG 

KV ZUUN B-HO HUIZINGEN 1-3 

Derde opeenvolgende nederlaag voor het B-team van KV Zuun, dat in geen geval 
de mindere was van de nummer twee in de rangschikking. Maar het verschil in 
efficiëntie brak de blauw-zwarten zuur op. De bezoekers scoorden al na zes 
minuten op strafschop. Meris Akhanouss kon na een uur spelen de gelijkmaker 
aantekenen. Maar in de slotfase profiteerde Huizingen maximaal van missers in de 
blauw-zwarte defensie. Doelman Mathias Levacq was twee keer kansloos en de 
drie punten moesten worden prijsgegeven. 
“We doorworstelen een moeilijke periode”, reageerde trainer Claude Mertens na de 
match. “Door werkomstandigheden en blessures is het al een tijdje puzzelen om 
iedereen bij mekaar te krijgen. Dat lukt wel altijd en over het geleverde spel mogen 
we zeker niet klagen. Alleen hebben we de jongste weken zeker niet de punten 
geoogst die we verdienden. Dat we veel kansen creëren, is een goed teken. Nu zal 
het er stilaan op aankomen om die kansen ook beter af te werken. Dan komt het 
normaal gezien wel goed met onze ploeg.”  
KV Zuun B: Levacq; Martyn, Deconinck, Ansart, Wallid Boukhriss, Akhannouss, Pické, 
Bah, Persoons, Imad Boukhriss en Vanwaeyenberg.  
Vervangingen: 70’ Pické door Hering. 
Doelpunten: 6’ Muylaert op strafschop (0-1), 60’ Akhannouss (1-1), 70’ De Vroede (1-2), 
90’ De Vroede (1-3). 

17/11/2018 - 12de SPEELDAG 

FC HERNE B-KV ZUUN B 0-2 

De smeekbede die coach Claude Mertens een week eerder liet noteren, bleef niet 
zonder resultaat, want na een tegenvallende 0 op 9 rechtte zijn ploeg op een 
gezwinde manier de rug. Door de afwezigheid van Mathias Levacq (verplichtingen 
in Zwitserland met zijn job bij de Rode Duivels), was het deze keer middenvelder 
Axel Rijpers die optrad als gelegenheidsdoelman en hij deed dat heel goed.  
Het werd een gelijkopgaande wedstrijd in Herne, maar vlak na de pauze scoorde 
Glenn Persoons na een knappe assist van Imad Boukhriss. Zuun zat op rozen en 
rekende af met de frustratie van de voorbije weken. In de slotfase werd de 
verdiende overwinning nog wat meer glans gegeven met een tweede treffer. Kevin 
Vanwaeyenberg verstuurde een perfecte voorzet in de richting van Imad Boukhriss, 
maar het was een plaatselijke verdediger die de bal in eigen doel werkte. 0-2 en zo 
wist Zuun meteen over tegenstander Herne naar de vijfde plaats in de stand te 
wippen. Ook de opvallende ‘clean sheet’ van Axel Rijpers werd duchtig gevierd. 
KV Zuun B: Rijpers; Philippart, Deconinck, Vincent Gobert, Wallid Boukhriss, Bah, 
Akhannouss, Vanwaeyenberg, Persoons, Imad Boukhriss en Guillaume Gobert.  
Vervangingen: 71’ Guillaume Gobert door Ansart, 78’ Wallid Boukhriss door Magnette. 
Doelpunten: 50’ Persoons (0-1), 90’ owngoal Schoonjans (0-2). 



10/11/2018 - 11de SPEELDAG  

KV ZUUN A-AVENIR LEMBEEK 1-1 

Het verloop van de derby kwam neer op het verhaal van twee strafschoppen: 
Lembeek benutte er één en Zuun miste er één, met als gevolg dat de gasten een 
punt wegkaapten. Die draw was al bij al nog een meevaller voor de thuisploeg, 
want voor de pauze moest een attente Kenneth Jonville tot drie keer toe de 
meubelen redden. Zuun startte krampachtig. Het stapelde de slechte combinaties op 
en acteerde te lang op hetzelfde tempo, zodat het zichzelf in slaap wiegde. 
Vlak na de rust werd het 0-1, toen Jimmy De Coninck (hij heeft een verleden bij 
onze jeugd!) een penalty benutte. Die achterstand lokte eindelijk een reactie uit bij 
de thuisploeg. Er kwamen enkele kansen en Medhi El Yassini maakte twintig 
minuten voor affluiten met een verre knal gelijk.  
De gasten leken klaar om te worden ingeblikt, want ze kregen te kampen met een 
fysieke terugval en konden de ruimte op het middenveld niet meer belopen. Toch 
bleef het 1-1. Nicolas Coenen trapte in het zesde kwartier een elfmeter binnen het 
bereik van keeper Thomas Wauters. Ook de ingevallen Paso Musanovic miste in de 
slotfase een mooie kans om blauw-zwart alsnog de zege te bezorgen. 
KV Zuun A: Jonville; Keller, Teirlinckx, Hollemans, Bové, De Donder, Bentaleb, El 
Yassini, Coenen, De Buyst en Mouelhi. 
Vervangingen: 35’ Bentaleb door El Malki, 62’ Mouelhi door Musanovic? 62’ Teirlinckx 
door Polizzi. 
Doelpunten: 60’ De Coninck op strafschop (0-1), 70’ El Yassini (1-1). 

17/11/2018 - 12de SPEELDAG  

EENDRACHT HEKELGEM-KV ZUUN A 4-1 

Ferme uppercut voor de blauw-zwarten, die nochtans beter acteerden dan de week 
voordien tegen Lembeek. Er werd met 4-1 verloren en het kan vreemd klinken, 
maar de ploeg van trainer Ronny Gallez kreeg voldoende mogelijkheden om het 
laken naar zich toe te trekken.  
Nicolas Coenen kwam twee keer (met het hoofd) dicht bij de 0-1, vooraleer 
Sébastien Moreels halfweg de eerste helft de score opende na een mooie collectieve 
aanval. De thuisploeg reageerde en maakte meteen gelijk nadat Fabrizio Cino bij 
een spurtduel geblesseerd uitviel. Dany De Buyst, de ingevallen Sofiane El Malki 
en Nicolas Coenen hadden de 1-2 aan de voet, maar toch was het Hekelgem dat met 
een voorsprong de rust inging.  
Na de pauze speelden de gastheren de wedstrijd op een heel efficiënte manier uit. 
Zuun bleef morsen met kansen en moest de kelk tot op de bodem ledigen. 4-1: het 
was, rekening houdend met het matchverloop, een veel te zwaar verdict. 
KV Zuun A: Jonville; Keller, Teirlinckx, Polizzi, Cino, Bové, El Yassini, De Donder, De 
Buyst, Coenen en Moreels. 
Vervangingen: 27’ Cino door El Malki, 58’ Coenen door Mouelhi, 75’ El Malki door 
Nkiani. 
Doelpunten: 22’ Moreels (0-1), 35’ Lemmens (1-1), 41’ Lemmens (2-1), 53’ Traoré (3-1), 
90’ De Block (4-1). 



ONZE JEUGDPLOEGEN IN ACTIE 

           * KV ZUUN U21    * KV ZUUN U15 A 

KV Zuun-FC Galmaarden 1-0  FC Pepingen-Halle-KV Zuun 2-0 
KV Zuun-Leeuwkens Teralfene 7-2  ERC Hoeilaart-KV Zuun  1-1 
Klassement na elf speeldagen:    Klassement na twaalf speeldagen: 
1ste plaats met 27 p. (doelsaldo 48-17)  6de plaats met 15 p. (doelsaldo 38-30) 

            * KV ZUUN U17    * KV ZUUN U15 B 

VC Sterrebeek-KV Zuun 1-0  KV Zuun-Hoger Op Huizingen 5-1 
Bon Air SPort-KV Zuun 5-1  KV Zuun-Itna Itterbeek  6-3 
Klassement na twaalf speeldagen:  Klassement na elf speeldagen: 
5de plaats met 14 p. (doelsaldo 19-33)  3de plaats met 18 p. (doelsaldo 41-29) 

          * KV ZUUN U16 MEISJES    

 KV Zuun-Dames Ternat 0-8  Klassement na elf speeldagen:   
 FC Moorsel-KV Zuun  3-1   14de plaats met 3 p. (doelsaldo 8-98)   

*** 
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