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Beste supporters. 

Dit is ons laatste nummer van deze jaargang en we wensen jullie van harte welkom 
bij de thuiswedstrijden van onze fanionteams. KV Zuun B speelt vandaag tegen 
Borchtlombeek B in vierde provinciale F en KV Zuun A komt tegelijkertijd in actie 
tegen Ritterklub in derde provinciale D.  

Voor ons B-team is het de afsluiter van de competitie en het staat nu al vast dat het 
op een mooie vierde plaats zal finishen. De A-ploeg is intussen weggezakt naar de 
vierde positie, maar kan eventueel nog aanspraak maken op een podiumplaats. De 
formatie van trainer Yannick Vervalle krijgt na de confrontatie met Ritterklub 
weliswaar nog een lastige verplaatsing naar Eizeringen (zondag 5 mei, met aftrap 
om 15 uur) voor de kiezen.  

In deze ultieme editie willen we in elk geval alle mensen bedanken die de voorbije 
maanden meewerkten aan het tot stand komen van ons clubblad. Zo stonden Hugo 
Wauters, Jan Van Onsem, Ronny Gallez, Claude Mertens, Jonathan Vannoppen, 
Geoffrey Dedonder, Freek Deconinck, Mathias Levacq, Imad Boukhriss, Quentin 
Magnette, Kevin Vanwaeyenberg, Shpend Mehmeti en - last but not least - Dries 
Deconinck ons regelmatig bij in woord en daad. 

DE TEGENSTANDERS DIT WEEKEND 

KV Zuun B ontvangt zondagnamiddag in vierde provinciale F het bezoek van 
Borchtlombeek B, dat dertiende gerangschikt staat en slechts acht van zijn 
zesentwintig matchen met winst kon afsluiten. De ploeg van coach Claude Mertens 
blikt intussen terug op een reeks van vier zeges in de jongste vijf matchen en dat 
smaakt naar een mooi afscheid. 

KV Zuun A speelt in derde provinciale D voor eigen publiek tegen Ritterklub Jette. 
Voor de jaarwisseling werd er met zware 4-1 cijfers verloren op Brusselse bodem. 
In het titeldebat zijn de teerlingen intussen geworpen (met Herne als verdienstelijke 
kampioen en Groot-Dilbeek als nummer twee) en na een tegenvallende één op 
negen heeft blauw-zwart de derde plaats moeten afstaan aan Toekomst Relegem. 
Hopelijk volgt er nog een positieve afsluiter van deze turbulente campagne. 



VERSLAGEN VAN DE VORIGE MATCHEN 

30/3/2019 - 26ste SPEELDAG 

KV ZUUN B-FC HERNE B 4-0 

Mooie overwinning voor coach Claude Mertens en zijn vriendenploeg. Bij ons B-
team viel de opvallende terugkeer te noteren van doelman Esteban Royas en spits 
Dries Deconinck. Laatstgenoemde eiste een hoofdrol op door zijn invalbeurt na de 
rust kleur te geven met twee gave doelpunten. Die goals waren van doorslaggevend 
belang, want ze verhinderden een terugkeer van de bezoekers, van wie verwacht 
werd dat ze in de tweede helft (met de wind in de rug) fysiek de bovenhand zouden 
halen. 
“Het was even genieten”, aldus Dries Deconinck, die zijn ploegmakkers de voorbije 
seizoenen al geregeld wist te depanneren en zijn conditie de jongste jaren heeft 
onderhouden bij clubs als VK ’t Gareel, ABBA en een team in het Hals Zaalvoetbal 
Verbond. 
KV Zuun B: Royas; Philippart, Freek Deconinck, Ansart, Leemans, Maussen, Guillaume 
Gobert, Achthoven, Persoons, Magnette en Wallid Boukhriss. 
Vervangingen: 45’ Leemans door Dries Deconinck, 70’ Achthoven door Heydens. 
Doelpunten: 5’ Magnette (1-0), 44’ Maussen (2-0), 50’ Dries Deconinck (3-0), 54’ Dries 
Deconinck (4-0). 

31/3/2019 - 27ste SPEELDAG  

KV ZUUN A-EENDRACHT HEKELGEM 1-4 

Hoofdtrainer Yannick Vervalle was afwezig en Kevin Cnop fungeerde als zijn 
vervanger. De thuisploeg opende relatief snel de score dankzij een prachtig 
doelpunt van kapitein Geoffrey Dedonder, die zijn vluchtschot vanop rechts in de 
linkerwinkelhaak zag belanden. Wat een hoopgevende voorsprong had moeten zijn, 
draaide in de realiteit helemaal verkeerd uit.  
De bezoekers waren absoluut niet van slag en konden vlak voor de rust de score in 
evenwicht brengen. De Zuunse formatie bleek als los zand aan mekaar te hangen 
(er lukte bijna niets meer!) en moest, ondanks enkele incidentele geslaagde acties, 
zijn meerdere erkennen in een enthousiast voetballende tegenstander die heel 
efficiënt op de tegenaanval loerde.  
De inbreng van Dany De Buyst, die zijn terugkeer vierde na een knieblessure, deed 
de match niet meer kantelen. Op het uur werd het 1-2 en de kloof werd nadien nog 
verder uitgediept. Hekelgem nam op een ongenadige manier afstand: met 
overdreven cijfers, maar zeker niet onverdiend. 
KV Zuun A: Jonville; Cino, Teirlinckx, Polizzi, Hollemans, Dedonder, Van Stichel, 
Bouayad, El Yassini, Fitim Mehmeti en Soumah. 
Vervangingen: 46’ Bouayad door Bové, 61’ Fitim Mehmeti door Dany De Buyst, 72’ Cino 
door Nkiani. 
Doelpunten: 8’ Dedonder (1-0), 43’ De Block (1-1), 63’ De Waegeneer (1-2), 67’ De 
Leeuw (1-3), 88’ Soers (1-4) 



7/4/2019 - 27ste SPEELDAG 

VK LIEDEKERKE B—KV ZUUN B 1-4 

Quentin Magnette en Glenn Persoons maakten allebei twee goals en 
bewerkstelligden de vlotte zege op de Liedekerkse Heuvelkouter. Omdat Ternat 
verloor bij leider Dworp, verzekerde ons B-team zich al definitief van de vierde 
plaats in het klassement.  
KV Zuun B: Levacq; Philippart, Freek Deconinck, Ansart, Vincent Gobert, Persoons, 
Magnette, Wallid Boukhriss, Hering, Akhanouss en Vanwaeyenberg 
Vervangingen: 46’ Freek Deconinck door Leemans, 57’ Vanwaeyenberg door Achthoven.  
Doelpunten: 16’ Magnette (0-1), 27’ Persoons (0-2), 55’ Persoons (0-3), 73’ Magnette 
(0-4), 83’ Vandenborre (1-4). 

7/4/2019 - 28ste SPEELDAG  

FC NEGENMANNEKE-KV ZUUN A 3-1 

In deze derby slikte onze A-ploeg een tweede nederlaag op rij. Op het vroegere veld 
van Ruisbroek trok Negenmanneke aan het langste eind, al werd het wel geholpen 
door het feit dat Lucas Martyn halverwege de eerste helft werd uitgesloten. De 
thuisploeg kon die numerieke meerderheid na de snelle 1-0 verder uitbuiten. 
Nicolas Coenen bracht zijn team in de slotfase nog even terug in de match, maar in 
de toegevoegde tijd werd het 3-1. Bij Zuun A maakte de U21-speler William Avsar 
zijn opwachting en vierde Esteban Royas zijn rentree in de hoofdmacht. 
KV Zuun A: Royas; Bové, Teirlinckx, Martyn, Avsar, Bouayad, El Yassini, Dany De 
Buyst, Nkiani, Coenen en Soumah. 
Vervangingen: 66’ Dany De Buyst door Cino. 
Doelpunten: 18’ Pinkers (1-0), 21’ Chkounda (2-0), 84’ Coenen (2-1), 90’ Delfosse (3-1). 

KAMPIOENSTITELS VOOR ONZE U21 EN U15B 

In onze jeugdrangen werden de voorbije weken twee kampioenstitels gevierd. Zo 
eindigden de U21 van coach Etienne Hubert glansrijk eerste in hun reeks.“Ik 
beleefde veel plezier met een hard werkende groep”, aldus de ervaren trainer uit 
Henegouwen. “We hadden een sterk collectief, want het aantal afwezigheden 
tijdens de trainingen was miniem. Er stroomden ook zes spelers door naar de A-
ploeg. Fitim Mehmeti, Antoine Esnol, Kevin Van Laethem, Nassim Bouayad, 
Manu Ercis en William Avsar konden proeven van het voetbal bij ‘de groten’. Dit 
was mijn twaalfde kampioenstitel als coach. Zeg nooit nooit, maar wellicht was het 
mijn laatste. En mijn mooiste.” 

Ook onze U15B hebben de kampioenstitel op zak dankzij winst tegen concurrent 
Beersel-Drogenbos. De U17 kunnen dit weekeinde eveneens de hoofdvogel 
afschieten, want ze staan op kop na de recente zege tegen Bertem-Leefdaal.  



ONZE JEUGDPLOEGEN IN ACTIE 

           * KV ZUUN U21    * KV ZUUN U15 A 

Leeuwkens Teralfene-KV Zuun 0-5  ERC Hoeilaart-KV Zuun- 4-1 
KV Zuun-FC Wambeek  4-4  KV Zuun-SK Londerzeel 3-9 
      Pepingen-Halle-KV Zuun 5-0 forfait 
Eindstand na 21 speeldagen:    Klassement na 11 speeldagen: 
Kampioen met 50 p. (doelsaldo 84-35)   4de plaats met 18 p. (doelsaldo 36-30) 

            * KV ZUUN U17    * KV ZUUN U15 B 

Kortenberg-KV Zuun  5-1  KV Zuun-Diegem Sport 7-3 
KV Zuun-FC Perk  4-5  SK Nossegem-KV Zuun 2-5 
KV Zuun-Bertem  4-1  Beersel-Drogenbos-KV Zuun  3-5  
Klassement na 12 speeldagen:   Klassement na 10 speeldagen: 
1ste plaats met 24 p. (doelsaldo 36-28)  Kampioen met 24 p. (doelsaldo 49-33) 

                * KV ZUUN U16 MEISJES    

    KV Zuun-Moorsel  4-11     
    Zemst Sportief-KV Zuun 5-0 forfait    
    Klassement na 24 speeldagen:       
    14de plaats met 4 p. (doelsaldo 23-180) 

*** 
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