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Beste supporters. 

We heten jullie van harte welkom voor de thuismatchen van KV Zuun B (tegen 
Itna Itterbeek in vierde provinciale F) en KV Zuun A (tegen KVK Wemmel in 
derde provinciale D). Na twee uitwedstrijden presenteren we jullie ons tweede 
nummer van het nieuwe seizoen. 

In deze editie schenken we aandacht aan de opdrachten van dit weekend, brengen 
we een kort verslag van de voorbije matchen en - belofte maakt schuld - geven we 
ook de uitslagen mee van onze jeugdploegen die voor een klassement spelen. 

DE TEGENSTANDERS DIT WEEKEND 

KV Zuun B speelt zaterdagavond in vierde provinciale F thuis tegen Itna Itterbeek. 
Freek Deconinck en zijn ploegmaats hopen een positief vervolg te breien aan hun 
perfecte competitiestart, want ze hebben nog geen punt moeten prijsgeven en 
voeren samen met FC Dworp en Beersel-Drogenbos B de rangschikking aan. 
Itterbeek degradeerde vorig seizoen als hekkensluiter in de reeks van KV Zuun A 
en begon de nieuwe campagne met een doelpuntloos gelijkspel tegen Liedekerke B 
en ook de tweede thuiswedstrijd, tegen Borchtlombeek B, leverde een puntendeling 
(1-1) op.  

KV Zuun A ontvangt zondagnamiddag in derde provinciale D het bezoek van 
KVK Wemmel. De Wemmelaars eindigden vorig seizoen net bovenaan in de 
rechterkolom van het klassement en haalden afgelopen zomer onder meer de 
ervaren goalgetter Sébastien Dufoor (ex-speler van Schepdaal en voordien 
profvoetballer bij KSV Roeselare en FCV Dender) in huis. Tijdens de voorbije 
weken namen ze net als Zuun een perfecte start in deze competitie, met een 
knallende zes op zes. Na de 0-2 overwinning op de openingsspeeldag tegen 
Negenmanneke, trokken de geel-roden vorige zondag met het kleinste verschil het 
laken naar zich toe in de burenstrijd tegen Ritterklub (1-0).  
Het wordt dus opletten tegen deze efficiënt voetballende tegenstander, die al twee 
keer de nul hield. KV Zuun A bemachtigde vorig seizoen twee keer de volle buit in 
de confrontaties met Wemmel (1-0 thuis en 3-7 uit). Hopelijk herhaalt de recente 
geschiedenis zich. 



VERSLAGEN VAN DE VORIGE MATCHEN 

1/9/2018 - 1ste SPEELDAG 

KV ZUUN B-GROOT-DILBEEK B 4-3 

De ploeg van trainer Claude Mertens opende de competitie met een deugddoende 
zege. Doelman Matthias Levacq moest verstek geven wegens beroepsbezigheden 
aan de zijde van de Rode Duivels en werd tussen de palen vervangen door Esteban 
Roas Raya. Oude bekende Ismael Ertem leidde de partij als scheidsrechter in goede 
banen. Het werd een zeer geanimeerd duel. Imad Boukhriss opende al snel de 
score, maar de bordjes hingen op het kwartier gelijk toen een weggewerkte bal 
ongelukkig via het lichaam van Quentin Magnette in eigen doel verdween.  
Groot-Dilbeek B klom vervolgens op voorsprong, maar nadien was Zuun opnieuw 
de baas. Via Imad Boukhriss, Kevin Vanwaeyenberg en Quentin Magnette werd een 
4-2 voorsprong uitgebouwd. De bezoekers konden in het begin van de tweede helft 
nog even milderen en ondanks het feit dat ze nadien met tien verder moesten, was 
er nog een glansrol weggelegd voor de Zuunse keeper. Ook Pedro Martins Alves 
manifesteerde zich als een smaakmaker in een sterk collectief geheel. 
KV Zuun B: Roas Raya; Ansart, Deconinck, Magnette, Philippart, Martins Alves, 
Leemans, Persoons, Bah, Imad Boukhriss en Vanwaeyenberg  
Vervangingen: 62’ Magnette door Gobert, 67’ Ansart door Van Wilderode, 80’ Persoons 
door Doclot. 
Doelpunten: 5’ Imad Boukhriss (1-0), 14’ Magnette (own 1-1), 19’ Malewo (1-2), 21’ 
Imad Boukhriss (2-2), 31’ Vanwaeyenberg (3-2), 33’ Magnette (4-2), 47’ Malewo (4-3). 

8/9/2018 - 2de SPEELDAG 

FC GALMAARDEN-KV ZUUN B 1-9 

Met Fabrizio Cino, Geoffrey Nkiani en Davy Van Stichel werden er op het nieuwe 
synthetisch veld van Galmaarden drie spelers van de A-kern ingepast. Bovendien 
debuteerde de 19-jarige Refaël Araujo Costa (de broer van ploegmaat Joao) onder 
de lat. De jonge keeper had minder werk op te knappen dan zijn collega aan de 
overzijde. Zuun leidde al bij de rust met 0-2 en trok in de tweede helft alle registers 
open. Tijdens een dol vierde kwartier legden ‘allrounder’ Glen Persoons (hij 
speelde op drie verschillende posities, maar niet tegelijk…) en Imad Boukhriss de 
partij in een definitieve plooi. Linkspoot Kevin Vanwaeyenberg was in zijn dagje 
en door drie keer te scoren had ook hij een belangrijk aandeel in de ruime zege. 
KV Zuun B: Refaël Araujo Costa; Cino, Deconinck, Philippart, Van Stichel, Martins 
Alves, Persoons, Nkiani, Bah, Imad Boukhriss en Vanwaeyenberg  
Vervangingen: 46’ Nkiani door Joao Araujo Costa, 59’ Cino door Wallid Boukhriss, 66’ 
Imad Boukhriss door Costa Santos. 
Doelpunten: 19’ Imad Boukhriss (0-1), 34’ Vanwaeyenberg (0-2), 50’ Persoons (0-3), 53’ 
Imad Boukhriss (0-4), 57’ Persoons (0-5), 64’ Martins Alves (0-6), 66’ en 68’ 
Vanwaeyenberg (0-7 en 0-8), 72’ Wallid Boukhriss (0-9), 78’ Van Eesbeek op penalty (1-9). 



2/9/2018 - 1ste SPEELDAG  

KV ZUUN A-BOKA UNITED B 3-1 

Voor de komst van promovendus Boka United B was de officiële scheidsrechter 
afwezig en bijgevolg werd het duel geleid door onze eigenste clubsecretaris 
Jonathan Vanoppen. Blauw-zwart wist al na tien minuten de score te openen. De bal 
circuleerde goed in de Zuunse rangen en Mehdi Mouelhi rondde na tien minuten 
een collectieve aanval moeiteloos af. De ban leek snel gebroken, maar de jonge 
bezoekers bleven flink van zich afbijten, terwijl Zuun een resem doelkansen 
onbenut liet.  
In het vijfde kwartier werd de Zuunse voorsprong dan toch verdubbeld. Dat 
gebeurde dankzij een doelpunt van de ingevallen Dany De Buyst en die 2-0 was 
zeker niet onverdiend. Niet veel later kon Sébastien Moreels, die in het 
tussenseizoen na een overstap richting FCV Dender en SV Voorde terugkeerde naar 
de Basteleusstraat, zelfs voor de 3-0 zorgen. Daarmee maakte de jonge spits een 
eerdere strafschopmisser meer dan goed. De bezoekers wisten vijf minuten voor 
affluiten de eer te redden (3-1). 
KV Zuun A: Jonville; Bové, Keller, Polizzi, Hollemans, El Yassini, De Donder, Bentaleb, 
Vervalle, Mouelhi en Moreels. 
Vervangingen: 57’ De Donder door Coenen en Bentaleb door Dany De Buyst, 71’ Mouelhi 
door El Malki.  
Doelpunten: 10’ Mouelhi (1-0), 71’ Dany De Buyst (2-0), 76’ Moreels (3-0), 85’ Van den 
Bergh (3-1). 

9/9/2018 - 2de SPEELDAG  

GALMAARDEN-KV ZUUN A 3-4 

Net zoals het blauw-zwarte B-team een dag eerder, moest ook KV Zuun A 
afgelopen zondag naar Galmaarden reizen. Op papier geen gemakkelijke opdracht, 
maar de technisch bedreven formatie van coach Roland Willems ging resoluut voor  
de drie punten .  
Bij Zuun moest de geblesseerde Geoffrey De Donder worden vervangen en een 
andere aanwinst, de centrale verdediger Nicolas Teirlinckx (ex-Rhodienne), keerde 
na een spierletsel terug uit de ziekenboeg. De thuisploeg liep na ruim een halfuur 
2-0 uit, maar dat was tegen de gang van het spel in. Op het einde van de eerste helft 
werd Zuun eindelijk beloond voor het overwicht, dankzij een tegentreffer via Dany 
De Buyst. Nicolas Coenen maakte op het uur gelijk en meteen daarna gaven Dany 
De Buyst en de ingevallen Fabrizio Cino een wankel Galmaarden de doodsteek. 
Doelman Kennet Jonville moest zich in de slotminuut nog één keer omdraaien, 
maar de volle buit was binnen. 
KV Zuun A: Jonville; Bové, Keller, Teirlinckx, Polizzi, El Yassini, De Buyst, Coenen, 
Vervalle, Mouelhi en Moreels. 
Vervangingen: 46’ Keller door Cino, 46’ El Yassini door Bentaleb, 77’ Mouelhi door 
Hollemans.  
Doelpunten: 27’ Crusnaire (1-0), 36’ Baquet op penalty (2-0), 45’ Dany De Buyst (2-1), 
62’ Coenen (2-2), 64’ Dany De Buyst (2-3), 68’ Cino (2-4), 90’ Bombaert (3-4). 



ONZE JEUGDPLOEGEN IN ACTIE 

           * KV ZUUN U21    * KV ZUUN U15 A 

KFC Hever-KV Zuun  0-5 forfait Bonair Sport-KV Zuun  2-3 
KV Zuun-KFC Strombeek 5-2  KV Zuun -Europa 90 Kraainem 12-1 

            * KV ZUUN U17    * KV ZUUN U15 B 

ERC Hoeilaart-KV Zuun 7-0  KV Zuun -KV Brucom  5-0 forfait 
KV Zuun-Woluwe-Zaventem 3-3  Beersel Drogenbos-KV Zuun 8-0 

 

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

Kantine - Petrus Basteleusstraat 
Vrijdag 5 oktober 2018 van 18 uur tot 22 uur  

Zaterdag 6 oktober 2018 van 18 uur tot 22 uur  
Zondag 7 oktober 2018 van 12 uur tot 15 uur 


