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Beste supporters. 

Hartelijk welkom bij de thuiswedstrijden van KV Zuun B (tegen Verbroedering 
Beersel-Drogenbos B, de koploper in vierde provinciale F) en KV Zuun A (tegen 
FC Herne, de leider in derde provinciale D). 

In dit tiende nummer van ‘Eerst Zuun en dan geloven’ belichten we de 
tegenstanders van dit weekeinde. We hebben ook aandacht voor de prestaties die 
onze fanionelftallen de voorbije twee weken leverden. En tot slot publiceren we 
opnieuw de resultaten van onze jeugdploegen die voor een klassement spelen. 
Onze jongeren hebben hun eerste competitiematchen van 2019 achter de rug en de 
meesten maakten kennis met een andere reeks dan voor het winterreces.  

DE TEGENSTANDERS DIT WEEKEND 

KV Zuun B speelt in vierde provinciale F thuis tegen Beersel-Drogenbos B. De 
fusieclub voert het klassement aan en verloor dit seizoen nog maar twee keer. Het 
B-team van onze buren deed voor de winterstop regelmatig een beroep op spelers 
van hun A-kern en dat was ook het geval in de heenwedstrijd tegen de ploeg van 
trainer Claude Mertens. In die bewuste partij trok blauw-zwart nipt aan het kortste 
eind (2-1). Er hangt mogelijk een sportieve revanche in de lucht. 

KV Zuun A ontvangt zondagnamiddag in derde provinciale D het bezoek van de 
nummer één in de stand: FC Herne, dat zes punten meer telt. Het parcours van de 
groen-roden mag gezien worden. Ze begonnen aarzelend aan de competitie en 
incasseerden toen thuisnederlagen tegen Hekelgem en Zuun. Maar sinds ze op 23 
september met 1-3 verloren van onze ploeg, gingen de Pajotten niet meer onderuit. 
De voorbije veertien wedstrijden resulteerden dan ook in twaalf zeges en twee 
draws (in de duels met Relegem en VC Groot-Dilbeek).  
FC Herne slikte dit seizoen slechts vijftien tegendoelpunten en beschikt daarmee 
over de beste defensie van de reeks. Ook aanvallend zit het snor. Aanvoerder 
Michiel Reubens is clubtopscorer met tien goals. Maar ook ‘Platini’ Zibo Issaka en 
Kane Develer (allebei 6 treffers), Arnaud De Cnijf en David Cochez (beiden 5 
stuks) vonden gemakkelijk de weg naar het vijandelijke doel, hetgeen wijst op de 
grote collectieve kracht die uitgaat van het team. Kan Zuun, dat de geschorsten 
Sebastien Moreels en David Bové mist, de kloof verkleinen? ‘Wait and see’… 



VERSLAGEN VAN DE VORIGE MATCHEN 

5/1/2019 - 16de SPEELDAG 

KV ZUUN B-FC GALMAARDEN B 4-0 

KV Zuun speelde een heel efficiënte match en vond vlot de weg naar het 
vijandelijke doel. In de heenronde werd met 1-9 gewonnen van FC Galmaarden B, 
maar nu viel de score kleiner uit. Coach Claude Mertens beschikte voor die eerste 
thuismatch van het jaar slechts over twaalf spelers. Nadat hij twintig minuten voor 
affluiten zijn enige wissel had doorgevoerd, viel Glen Persoons op een ongelukkige 
manier uit. De Zuunse smaakmaker was slecht neergekomen op zijn linkervoet, die 
intussen voor een tijdje in het gips steekt. 
De thuisploeg leidde op dat moment al met 3-0 en ondanks de numerieke 
minderheid wist Quentin Magnette de kloof nog uit te diepen in de slotfase. Voor 
Imad Boukhriss, die een assist gaf en zelf ook een doelpunt maakte, was het in 
principe zijn laatste optreden van het seizoen. De spits heeft af te rekenen met een 
vervelende blessure aan de buikspieren en het schaambeen. 
“Jammer, maar helaas”, aldus Imad Boukhriss. “De winst tegen FC Galmaarden B 
was alleszins verdiend. Qua balbezit hoefde de tegenstander niet voor ons onder te 
doen, maar wij wisten op de juiste momenten te scoren. We hebben eerder dit 
seizoen wat moeite gehad om vlot af te werken, maar daar was deze keer niks van 
te merken. De bezoekers kregen wel een paar kleine kansen, maar dat was 
onvoldoende om onze keeper in de problemen te brengen.” 
KV Zuun B: Levacq; Philippart, Deconinck, Aerts, Cino, Magnette, Wallid Boukhriss, 
Bah, Persoons, Imad Boukhriss en Vanwaeyenberg.  
Vervangingen: 71’ Cino door Leemans. 
Doelpunten: 8’ Vanwaeyenberg (1-0), 35’ Cino (2-0), 45’ Imad Boukhriss(3-0), 82’ 
Magnette (4-0). 

12/1/2019 - 17de SPEELDAG 

ITNA ITTERBEEK-KV ZUUN B 0-0 

Tegen de middenmoter die iets onder zijn waarde staat geklasseerd (Itna verloor 
van zijn vorige acht matchen slechts twee duels), leverde het Zuunse B-team een 
sterke collectieve prestatie. Het modderige en zo goed als onbespeelbare veld 
speelde niet in de kaart van de ‘techniciens’ van blauw-zwart. Ook de afwezigheid 
van Glenn Persoons, Imad Boukhriss en Kevin Vanwaeyenberg woog fel door. Toch 
werd er aan de Herdebeekstraat met veel inzet - en dankzij een vlekkeloos optreden 
van Mathias Levacq - een punt uit de brand gesleept. De blessures van Quentin 
Magnette (kuit) en Wallid Boukhriss (enkel) vormden wel een minpunt. 
KV Zuun B: Levacq; Philippart, Deconinck, Vincent Gobert, Wallid Boukhriss, Guillaume 
Gobert, Aerts, Magnette, Bah, Akhannouss, Hering.  
Vervangingen: 45’ Magnette door Leemans, 57’ Wallid Boukhriss door Morais Henriques. 



6/1/2019 - 17de SPEELDAG  

KV ZUUN A-FC GALMAARDEN 2-4 

2019 begon in mineur voor KV Zuun A. Het verslikte zich in een vinnige opponent, 
die zowat alle luchtduels won. De bezoekers konden voor het eerste doelgevaar 
zorgen, maar de openingstreffer viel aan de overzijde. Na elf minuten bereikte een 
doorsteekpass van Geoffrey De Donder de vrijstaande Mehdi Mouelhi, die scoorde. 
Een reactie bleef niet uit en nog voor het halfuur stond het… 1-2. De gelijkmaker 
viel na een misverstand in de Zuunse defensie en op een vrijschop borstelde Kevin 
Baquet (hij vertoefde enkele jaren geleden nog in onze rangen) de bal een tweede 
keer voorbij Kenneth Jonville. Toch hingen de bordjes weer gelijk tijdens de pauze, 
want Mehdi Mouelhi profiteerde van een flater van de bezoekende keeper. 
De partij bleef echter moeizaam verlopen voor de thuisploeg. Er waren wel kansen 
voor de ingevallen Sofiane El Malki en Sebastien Moreels, maar ook de gasten 
bleven voor dreiging zorgen. Tien minuten voor het einde van de partij profiteerden 
ze van een verkeerde beoordeling van de scheidsrechter. Ze speelden verder toen de 
bal de zijlijn had overschreden en uit die fase werd het 2-3. De thuisploeg was 
aangeslagen en na een perfect uitgevoerde counter lag de 2-4 eindstand vast. Vlak 
na affluiten incasseerde Nicolas Coenen nog een rode kaart.  
KV Zuun A: Jonville; Polizzi, Teirlinckx, Keller, Hollemans, El Yassini, Vervalle, De 
Donder, Moreels, Coenen en Mouelhi. 
Vervangingen: 46’ El Yassini door El Malki, 70’ Moreels door Mehmeti. 
Doelpunten: 11’ Mouelhi (1-0), 17’ Muylaert (1-1), 24’ Baquet (1-2), 30’ Mouelhi (2-2), 
80’ Van Eesbeek (2-3), 85’ Crusnaire (2-4). 

13/1/2019 - 12de SPEELDAG  

KVK WEMMEL-KV ZUUN A 1-2 

Zuun tapte uit een ander vaatje dan de week voordien en pakte na een spannend 
duel verdiend de drie punten. Sebastien Moreels mikte de eerste kans op de lat en 
even later profiteerde Wemmel van een misverstand in de defensie (1-0). 
Vervolgens knikte Nicolas Coenen de bal net naast het doel na een voorzet van 
Geoffrey De Donder. Na de pauze nam de Zuunse dominantie toe. Dat resulteerde 
in kansen voor Mehdi Mouelhi, Nicolas Coenen en Geoffrey De Donder, waarna 
Mehdi El Yassini met een afstandsschot de gelijkmaker nette. Wemmel was op dat 
moment fysiek aan het begeven. Op het middenveld waren de batterijen van de 
spilfiguren Sebastien Dufoor en Andrea Di Mascio duidelijk leeg.  
Sofiane El Malki viel sterk in en zorgde met zijn infiltraties voor veel verwarring in 
de lokale defensie. Op één van die acties legde hij de bal breed naar Nicolas 
Coenen en die trof mooi raak. In de toegevoegde tijd dikte Geoffrey Nkiani de 
score ei zo na nog aan, maar het bleef 1-2.  
KV Zuun A: Jonville; Bové, Teirlinckx, Polizzi, Hollemans, El Yassini, De Donder, 
Mehmeti, Coenen, Mouelhi en Moreels. 
Vervangingen: 14’ Hollemans door Van Stichel, 57’ Mehmeti door El Malki, 90’ Mouelhi 
door Nkiani. 
Doelpunten: 8’ El Yousfi (1-0), 68’ El Yassini (1-1), 80’ Coenen (1-2). 



ONZE JEUGDPLOEGEN IN ACTIE 

           * KV ZUUN U21    * KV ZUUN U15 A 

KV Zuun-KSK Londerzeel 2-0  FC Ramsdonk-KV Zuun 2-3 
Klassement na vijftien speeldagen:   Klassement na één speeldag: 
1ste plaats met 39 p. (doelsaldo 62-20)  1ste plaats met 3 p. (doelsaldo 3-2) 

            * KV ZUUN U17    * KV ZUUN U15 B 

Tervuren-Duisburg-KV Zuun 3-5  KV Zuun-Hoger Op Huizingen 2-1 
Klassement na één speeldag:   Klassement na één speeldag: 
1ste plaats met 3 p. (doelsaldo 5-3)  1ste plaats met 3 p. (doelsaldo 2-1) 

            * KV ZUUN U16 MEISJES    

 Miecroob Veltem-KV Zuun 2-1        
 Klassement na zestien speeldagen:         
 14de plaats met 4 p. (doelsaldo 12-127)   

*** 
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