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Beste supporters. 

Hartelijk welkom voor de thuismatchen van KV Zuun B (tegen KSKL Ternat B in 
vierde provinciale F) en KV Zuun A (tegen Borchtlombeek in derde provinciale 
D). Met dit vierde nummer van ‘Eerst Zuun en dan geloven’ bezorgen we jullie 
opnieuw wat leesvoer over onze club.  

Door druktechnische redenen (de onvermijdelijke deadline!) hebben we in onze 
vorige uitgave niet kunnen meegeven dat KV Zuun twee weken geleden afscheid 
nam van trainer Roland Willems. De A-ploeg wordt sindsdien geleid door Ronny 
Gallez (T1, voorheen T2 en dus een bank vooruit) en ex-speler Yannick Vervalle, 
die als T2 aan de slag is gegaan. Bovendien ligt de kalender vast van de beker van 
Brabant. KV Zuun A mag zich in de achtste finales opmaken voor een topaffiche 
tegen eersteprovincialer Rhodienne-De Hoek. Deze thuismatch vindt in principe 
plaats op donderdag 1 november, met aftrap om 14.30 uur, maar wordt mogelijk 
een dag vervroegd. Indien dit duel gewonnen wordt, dan volgt er op 23 december 
een uitmatch tegen de winnaar van VK Berg-Op en VC Houtem-Oplinter. 

In deze uitgave schenken we zoals gewoonlijk aandacht aan de opdrachten van dit 
weekeinde. U kan vervolgens de verslagen van de vorige wedstrijden napluizen en 
we publiceren ook de resultaten van onze jeugdploegen die voor een klassement 
spelen (let zeker op de start van ons meisjesteam!). 

DE TEGENSTANDERS DIT WEEKEND 

KV Zuun B speelt zaterdag in vierde provinciale F thuis tegen KSKL Ternat B. De 
Pajotten eindigden vorig seizoen tweede, in het zog van kampioen Negenmanneke, 
maar in deze nieuwe campagne nestelden ze zich voorlopig in de middenmoot. 

KV Zuun A ontvangt zondagnamiddag in derde provinciale D het bezoek van 
Borchtlombeek. Blauw-zwart heeft intussen een positief vervolg weten te breien 
aan zijn bliksemstart en doet zelfs beter dan de 15 op 15 van vorig seizoen. Maar 
opgelet, een jaar geleden was uitgerekend… Borchtlombeek de eerste ploeg die 
Zuun in het zand deed bijten: de tegenstander van vandaag won toen met 5-1.  



VERSLAGEN VAN DE VORIGE MATCHEN 

29/9/2018 - 5de SPEELDAG 

KV ZUUN B-SK LEEUW B 7-0 

Ondanks de afwezigheid van de geschorsten Boubacar Bah en Quentin Magnette 
hield de ploeg van coach Claude Mertens een gezondheidswandeling tegen de 
buren van SK Leeuw. Na vijfentwintig minuten was het al 3-0, dankzij een zuivere 
hattrick van Pedro Joel Martins Alves (overgekomen van Elsene). Blauw-zwart 
drukte nog een kwartier door, zodat Meris Akhanouss, Imad Boukhriss en opnieuw 
Pedro Joel Martins Alves de 6-0 ruststand konden aantekenen.  
De bezoekers beperkten vervolgens de schade. Maar op het uur zorgde Arnaud 
Philippart toch nog voor de zware 7-0 cijfers. Voor Zuun was het een ferme 
opsteker, nadat in de twee vorige wedstrijden (0-0 tegen Itterbeek en 2-1 op het 
veld van Beersel-Drogenbos) vijf punten werden verspeeld. 
Tenslotte willen we nog aanstippen dat de thuisploeg de partij met tien man 
beëindigde, nadat alle wissels waren opgebruikt en de ingevallen Wallid Boukhriss 
met een blessure moest worden afgevoerd. Onderzoek in het ziekenhuis bracht 
gelukkig geen ernstig letsel aan het licht. 
KV Zuun B: Levacq; Philippart, Freek Deconinck, Ansart, Vincent Gobert, Costa Santos, 
Akhannouss, Martins Alves, Persoons, Imad Boukhriss en Van Waeyenberg.  
Vervangingen: 46’ Ansart door Guillaume Gobert, 46’ Freek Deconinck door Wallid 
Boukhriss, 57’ Costa Santos door Maussen. 
Doelpunten: 14’ Martins Alves (1-0), 23’ Martins Alves (1-0), 26’ Martins Alves (1-0), 31’ 
Akhannouss (4-0), 33’ Imad Boukhriss (5-0), 38’ Martins Alves (6-0), 57’ Philippart (7-0). 

7/10/2018 - 6de SPEELDAG 

FC DWORP-KV ZUUN B 3-0 

Blauw-zwart recupereerde Boubacar Bah, maar miste door diverse omstandigheden 
een handvol andere basisspelers. Het kreeg het bijgevolg moeilijk tegen een stevig 
en furieus gestart FC Dworp, dat vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam. De 
bezoekers reageerden gevat en dwongen enkele riante kansen af, maar toch was het 
2-0 bij de rust. Halverwege de gelijkopgaande tweede helft werd de eindstand 
vastgelegd.  
Zuun speelde globaal bekeken geen goede match en incasseerde een uppercut. 
Maar bij de meeste jongens leefde achteraf het gevoel dat er meer in had gezeten, 
waarbij vooral rekening werd gehouden met het aantal gemiste doelpogingen. 
KV Zuun B: Levacq; Philippart, Freek Deconinck, Martyn, Vincent Gobert, Leemans, 
Akhannouss, Araujo Da Costa, Persoons, Imad Boukhriss en Bah.  
Vervangingen: 20’ Araujo Da Costa door Maussen, 65’ Philippart door Morias Henriques. 
Doelpunten: 5’ Demunter (1-0) 27’ Demunter (2-0), 65’ Tack (3-0). 



30/9/2018 - 5de SPEELDAG  

KV ZUUN A-KHVC LINKEBEEK 6-1 

De eerste opdracht onder de leiding van het nieuwe trainersduo Ronny Gallez-
Yannick Vervalle leverde een afgetekende zege op. Al na vier minuten opende 
Geoffrey De Donder met een mooie afstandsknal de score. De bal belandde via de 
paal tegen de touwen. Zuun mikte nadien nog een paar keer op het doelkader, maar 
aan de overzijde bracht Steve Bex na een van de zeldzame counters de stand in 
evenwicht. De thuisploeg was niet aangeslagen en nam snel opnieuw afstand via 
Sébastien Moreels. De thuisploeg bleef domineren en in het slot van de eerste helft 
konden Dany De Buyst en Sébastien Moreels de kloof uitdiepen.  
Na de rust drukte blauw-zwart het gaspedaal minder nadrukkelijk in. Sébastien 
Moreels maakte zijn derde doelpunt van de namiddag en de opgerukte Luigi Polizzi 
legde twintig minuten voor affluiten de 6-1 eindcijfers vast. De bezoekers lieten de 
zware nederlaag niet aan hun hart komen, want als faire en sympathieke verliezers 
deden ze, omstreeks 20 uur, als laatsten het licht uit in onze kantine.  
KV Zuun A: Jonville; Bové, Teirlinckx, Polizzi, Hollemans, El Yassini, De Donder, 
Mouelhi, El Malki. De Buyst en Moreels. 
Vervangingen: 65’ El Yassini door Keller, 71’ El Malki door Van Stichel, 78’ Hollemans 
door Cino.  
Doelpunten: 5’ De Donder (1-0), 19’ Bex (1-1), 22’ Moreels (2-1), 40’ De Buyst (3-1), 41’ 
Moreels (4-1), 57’ Moreels (5-1), 68’ Polizzi (6-1). 

6/10/2018 - 6de SPEELDAG  

SK PEPINGEN-HALLE B-KV ZUUN A 1-3 

KV Zuun A pakte zijn zesde opeenvolgende zege tegen een opponent die duidelijk 
onder zijn waarde geklasseerd staat. De leiders deden wat ze moesten doen: 
geconcentreerd voetballen én winnen. Blauw-zwart nam meteen het heft in handen 
en zorgde voor veel dreiging. Jente Hemels, de jonge doelman van de thuisploeg, 
moest zich na 22 minuten een eerste keer omdraaien. Sofiane El Malki trof raak na  
een knappe assist van de wederoptredende Nicolas Coenen. Op het einde van de 
eerste helft scoorde Dany De Buyst vanop ruim vijfentwintig meter (0-2).  
Het enige grote doelgevaar van SK Pepingen-Halle werd onschadelijk gemaakt 
door een attente Kenneth Jonville. In het vijfde kwartier was de Zuunse keeper er 
wel aan voor de moeite, toen de ingevallen Mathias Vandevelde maximaal 
profiteerde van een misverstand in de defensie. De bezoekers panikeerden niet en 
Dany De Buyst legde in de slotfase de verdiende 1-3 vast. 
KV Zuun A: Jonville; Keller, Teirlinckx, Polizzi, Hollemans, El Malki, De Donder, El 
Yassini, De Buyst, Coenen en Moreels. 
Vervangingen: 58’ El Malki door Bentaleb, 46’ Keller door Bové, 77’ Hollemans door 
Cino. 
Doelpunten: 22’ El Malki (0-1), 40’ De Buyst (0-2); 71’ Vandevelde (1-2), 90’ De Buyst 
(1-3). 



ONZE JEUGDPLOEGEN IN ACTIE 

           * KV ZUUN U21    * KV ZUUN U15 A 

SK Leeuw-KV Zuun  4-1  KV Zuun-ERC Hoeilaart 1-1 
KV Zuun-FC Zemst  9-0  KVC Sterrebeek-KV Zuun  4-2 
Klassement na zes speeldagen:    Klassement na zes speeldagen: 
1ste plaats met 15 p. (doelsaldo 30-12)  5de plaats met 7 p. (doelsaldo 20-16) 

            * KV ZUUN U17    * KV ZUUN U15 B 

KV Zuun-Bon Air Sport 0-2  Itterbeek-KV Zuun  2-0 
Europa 90 Kraainem-KV Zuun  2-3  KV Zuun-Avenir Lembeek 2-5 
Klassement na zes speeldagen:   Klassement na zes speeldagen: 
6de plaats met 5 p. (doelsaldo 7-19)  6de plaats met 3 p. (doelsaldo 8-19) 

 * KV ZUUN U16 MEISJES    

 Sinds kort is er ook een meisjesploeg U16 actief. De organisatie rond de inschrijvingen kwam 
 pas goed op gang rond half september, maar intussen is de selectie al flink uitgebouwd.  

 KV Zuun-Miecroob Veltem 0-15  KV Zuun-SK Leeuw  0-8  
 FC Perk-KV Zuun  9-1   DVC Eva’s Tienen-KV Zuun 22-0  
 Klassement: 14de plaats met 0 p. (doelsaldo 1-64)  

*** 

Dit clubblad kwam tot stand dankzij de financiële steun van: 

 !  
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