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Beste supporters. 

Van harte welkom bij de thuismatchen van KV Zuun B (tegen KV Brucom in 
vierde provinciale F) en KV Zuun A (tegen Markzonen Tollembeek in derde 
provinciale D). 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 onze ‘Stoemp- en ballekeskermis’  niet te noteren in jullie agenda! 

DE TEGENSTANDERS DIT WEEKEND 

KV Zuun B ontvangt zaterdagavond in vierde provinciale F thuis het bezoek van 
de buren van KV Brucom. De heenmatch werd nipt verloren en het hoeft niemand 
te verbazen dat de blauw-zwarte troepen op een sportieve revanche zullen azen. 
Bovendien krijgen ze een mooie kans om hun balans in de gemeentelijke derby’s 
een beetje op te smukken, want tegen SK Leeuw (7-0 winst en 2-1 verlies) en SK 
Vlezenbeek (0-3 winst en 4-4 gelijk) bliezen ze warm en koud.  

KV Zuun A speelt zondagnamiddag in derde provinciale D voor eigen publiek 
tegen KFC Markzonen Tollembeek. Bij de bezoekers zit Roland Willems, die ons 
eerste elftal na zeven competitiewedstrijden de rug toekeerde, in de dug-out. 
Momenteel heeft zijn huidige ploeg zich net boven de degradatiezone weten te 
nestelen (het behoud staat cijfermatig nog niet vast), maar naar volgend seizoen toe 
zijn er al torenhoge ambities uitgesproken. 
 

Bestuur, trainers en spelers van KV Zuun nodigen jullie 
vriendelijk uit op onze STOEMP- EN BALLEKESKERMIS 

Kantine - Petrus Basteleusstraat 
Vrijdag 22 maart 2019 van 18 uur tot 22 uur  

Zaterdag 23 maart 2019 van 18 uur tot 22 uur  
Zondag 24 maart 2019 van 12 uur tot 15 uur 



VERSLAGEN VAN DE VORIGE MATCHEN 

16/2/2019 - 21ste SPEELDAG 

KV ZUUN B-SK VLEZENBEEK 4-4 

Trainer Claude Mertens fungeerde op de dag van de wedstrijd als getuige van zijn 
schoonbroer, die in het huwelijksbootje stapte. Hij kon dus geen getuige zijn van de 
gave prestatie die zijn team leverde tegen de buren. Freek Deconinck nam de rol 
van coach over en stond bovendien op het veld om zijn ploegmakkers te omringen. 
Ondanks recente blessureperikelen (pubalgie) kweet hij zich perfect van zijn taak. 
Hij maakte bovendien twee belangrijke goals. 
“Het was geen gemakkelijke wedstrijd tegen een vinnig Vlezenbeek, dat in twee 
blokken voetbalde en voortdurend voor de lange bal naar voor koos”, analyseerde 
Freek Deconinck. “We hadden daar wat moeite mee. We kwamen 1-0 achter en 
misten na de gelijkmaker enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen. 
Vlezenbeek was wél efficiënt en scoorde voor de rust drie keer. We bleven ons spel 
spelen en konden uiteindelijk nog een gelijkspel uit de brand slepen. Dat was meer 
dan verdiend. Uiteraard hadden we vooraf op een overwinning gehoopt, maar 
gezien de omstandigheden - we werkten een 1-3 en een 3-4 achterstand weg - 
waren we tevreden dat we nog een punt pakten.” 
In een feestzaal in Herne pakte Claude Mertens ondertussen een pint (en daarna nog 
één) toen hij vernam dat zijn ploeg het goed had gedaan. 
KV Zuun B: Levacq; Philippart, Freek Deconinck, Ansart, Aerts, Vincent Gobert, Hering, 
Magnette, Martins Alves, Bah en Akhanouss. 
Vervangingen: 70’ Bah door Morais Henriques, 75’ Magnette door Guillaume Gobert. 
Doelpunten: 8’ Vanderpooten (0-1), 31’ Akhanouss (1-1), 37’ Meert (1-2), 44’ Van Cutsem 
(1-3), 52’ Levacq op strafschop (2-3), 61’ Deconinck (3-3), 75’ Van Cutsem (3-4), 80’ 
Deconinck (4-4). 

23/2/2019 - 22ste SPEELDAG 

KFC RHODIENNE-DE HOEK B—KV ZUUN B 1-3 

Nadat in de heenronde voor eigen publiek met 2-4 werd verloren van Rhodienne-
De Hoek, trok Zuun B deze keer aan het langste einde. Tegen een jonge thuisploeg 
kon Boubacar Bah al na tien minuten de score openen. Blauw-zwart speelde als een 
blok, maar slikte de gelijkmaker alvorens Meris Akhanouss in het zicht van de rust 
de bezoekers opnieuw op voorsprong bracht.  
Zeven minuten voor affluiten moest doelpuntenmaker Boubacar Bah het terrein 
verlaten nadat hij een tweede gele kaart incasseerde. Maar Guillaume Ansart zorgde 
in de slotfase voor de verdiende 1-3 eindstand. 
KV Zuun B: Levacq; Philippart, Guillaume Gobert, Ansart, Aerts, Hering, Van Wilderode, 
Magnette, Akhannouss,  Bah en Morais Henriques 
Vervangingen: 88’ Morais Henriques door Heydens. 
Doelpunten: 10’ Bah (0-1),24’ Oliveira (1-1), 40’ Akhannouss (1-2), 90’ Ansart (1-3). 



17/2/2019 - 23ste SPEELDAG  

KV ZUUN A-TOEKOMST RELEGEM 1-3 

De spelers van KV Zuun A beten hun tanden stuk op een efficiënt Relegem, dat een 
maximaal rendement puurde uit een minimum aan doelkansen. Zonder de 
geschorste Mehdi El Yassini poogde de thuisploeg nochtans negentig minuten lang 
het laken naar zich toe te trekken. De eerste helft werd gekenmerkt door veel 
middenveldspel, met een bezoekend team dat heel compact speelde. Beide 
doelmannen moesten toen nauwelijks werk opknappen. 
In het begin van de tweede helft klom Relegem op voorsprong dankzij een licht 
toegekende strafschop, nadat Nicolas Coenen vlak voor de rust in gelijkaardige 
omstandigheden geen penalty wist te versieren.  
Blauw-zwart was op achtervolgen aangewezen. Aanvankelijk werd er nog een 
doelpunt van Fitim Mehmeti ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel. Maar in het 
vijfde kwartier tekende onze 'zwarte parel’ Diafa Sadafi Soumah, met een kopbal na 
een fraaie assist van Geoffrey De Donder, de 1-1 aan. Relegem leek door de knieën 
te gaan, maar zadelde de gastheren in de slotfase op met een ferme kater. Twee 
countergoals beslisten de partij en gaven de promotiekansen van KV Zuun A een 
flinke knauw. 
KV Zuun A: Jonville; Martyn, Bové, Teirlinckx, Polizzi, Hollemans, Keller, De Donder, 
Coenen, Mehmeti en Soumah. 
Vervangingen: 53’ Martyn door Moreels, 59’ Coenen door Mouelhi, 69’ Keller door Van 
Stichel. 
Doelpunten: 48’ Casseau op strafschop (0-1), 67’ Soumah (1-1), 83’ Van Laeken (1-2), 90’ 
Casseau (1-3). 

23/2/2019 - 24ste SPEELDAG  

VC GROOT-DILBEEK A-KV ZUUN A 2-2 

Blauw-zwart speelde een verdienstelijke partij, maar slaagde er niet in te winnen en 
de kloof met het tweede gerangschikte VC Groot-Dilbeek te verkleinen. De match 
begon nochtans goed voor de bezoekers, want Sebastien Moreels opende al na drie 
minuten de score. Zuun was vervolgens duidelijk de betere en de thuisploeg kon 
pas halverwege de eerste helft het heft in handen nemen. Twee vrijschoppen 
leverden meteen twee doelpunten én een Dilbeekse voorsprong op.  
Het tij was gekeerd en er viel nog weinig in te brengen tegen de dominantie van de 
gastheren. Dat overwicht leverde slechts één reële kans op, toen een doelpoging op 
de paal strandde. Het brak het team van topschutter Sam Ysenbaert (26 goals, maar 
geen enkele treffer tegen Zuun!) zuur op, want het venijn zat in de staart van de 
match. Elliot Hollemans kon namelijk vlak voor het einde, op aangeven van 
Nicolas Coenen, de gelijkmaker aantekenen. Zo leverde de verplaatsing naar het 
Roelandsveld toch nog een draw op.  
KV Zuun A: Jonville; Ercis, Polizzi, Hollemans, Bové, Bouayad, De Donder, Soumah, 
Mehmeti, Coenen en Moreels. 
Vervangingen: 55’ Mehmeti door El Yassini, 73’ De Donder door Mouelhi, 85’ Bouayad 
door Van Stichel. 
Doelpunten: 3’ Moreels (0-1), 24’ Spotbeen (1-1), 31’ Pauwels (2-1), 90’ Hollemans (2-2). 



ONZE JEUGDPLOEGEN IN ACTIE 

           * KV ZUUN U21    * KV ZUUN U15 A 

KV Zuun-KVK Wemmel  2-0  KV Zuun-SK Pepingen-Halle  9-3 
Bon Air Sport-KV Zuun 1-3  Diegem Sport-KV Zuun 2-9 
      KV Zuun-FC Ramsdonk 1-0 
Klassement na 17 speeldagen:    Klassement na 6 speeldagen: 
1ste plaats met 45 p. (doelsaldo 70-24)   1ste plaats met 14 p. (doelsaldo 26-11) 

            * KV ZUUN U17    * KV ZUUN U15 B 

FC Perk-KV Zuun  2-5  KV Zuun-Beersel-Drogenbos  7-1 
KV Zuun-Tempo Overijse 2-1  OHR Huldenberg-KV Zuun 3-4  
KV Zuun-Tervuren-Duisburg 4-2  HO Huizingen B-KV Zuun      14-3 
Klassement na 6 speeldagen:   Klassement na 6 speeldagen: 
1ste plaats met 15 p. (doelsaldo 22-14)  1ste plaats met 15 p. (doelsaldo 31-23) 

                * KV ZUUN U16 MEISJES    

    Olympia Wijgmaal-KV Zuun  7-1    
    KV Zuun-RWDM Girls   0-2    
    KV Zuun-Veldkanteva’s  1-6    
    Klassement na 20 speeldagen:       
    14de plaats met 4 p. (doelsaldo 17-153) 

*** 
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