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VOETBALVARIA 

BRUGGE ZVC Assebroeke werd in de Vlaamse competitie regio West

van het zaalvoetbal kampioen en komt volgend seizoen in de nationa-

le reeksen uit. “Ik ben bijzonder trots op mijn groep”, stelt trainer Da-

vid Van Hamme. ZVC Assebroeke klopte vrijdag met ruime cijfers

Rapid Calimeros. ZVV Cercle Brugge, onder leiding van Nic Van Belle

en vorig seizoen bij Assebroek actief, stak de buur een handje toe

door Eendracht Waregem als tweede in de stand met één doelpunt

verschil te verslaan. “We wilden in het begin van de competitie aan de

top meedraaien. Zonder de vedetten van vorig seizoen hebben we

een knap seizoen gespeeld met een goede groep. We konden vooral

jongeren uit de tweede en de derde ploeg doorschuiven. In een mix

met enkele ervaren spelers zoals Stan Braem, Yentl Vanthorre en

Darco Masselus konden we goed voetbal brengen. Veel nieuwe spe-

lers haalden we niet. Vincenzo Dewarte kon vorig jaar niet veel spelen.

Nu deed hij geregeld mee. De puzzel paste op die manier perfect in

elkaar. Ze vangen elkaar goed op.” ZVC Assebroek heeft naast de

titel, die op 31 maart tegen Hamme extra in de verf wordt gezet, nog

twee andere doelen voor ogen. Het behalen van de beker van West-

Vlaanderen en die van Vlaanderen. Boven v.l.n.r.: Pascinel Kellner,

Darco Masselus, Yentl Vanthorre, Denis Vanraefelghem en Steve Mat-

thys. Onder v.l.n.r.: Diony Decoussemaecker, Vincenzo Deswarte,

Cedric Simoens en Stan Braem. Coach David Van Hamme, afgevaar-

digde Miguel Soetaert, Laurenz Simoens, Shiva Stellemans, Quinn

Staute en Maxime Wimme ontbreken. (ACR-Foto ACR)

ZVC Assebroeke is kampioen

Tegen alle verwachtingen in be-

haalde zvv Cercle Brugge een

zege bij het tweede gerangschikte

Eendracht Waregem. De wedstrijd

startte nochtans in mineur voor de

Bruggelingen die al vlug 2-0 achter

stonden. Dankzij twee doelpunten

van Arno Lycke en een goal van

Ben Van Houcke stonden ze aan

de rust 2-3 voor en onmiddellijk na

de rust liepen ze met een treffer

van kapitein Trancez uit tot 2-4.

Ondanks de Waregemse belege-

ring werd de voorsprong nog ver-

groot tot 2-6. In de slotfase kreeg

keeper Jonas Deklerck toch nog

vier goals te slikken. Dankzij een

derde doelpunt tussendoor van

Lycke kon Cercle met een nipte

6-7-zege huiswaarts keren.

MINIVOETBAL

Door meerdere blessures en late

afzeggingen werd het voor PS

Oostkamp een ongelijke strijd bij

het momenteel succesvolle Nede-

rename. De thuisspelers straften de

minste fout in de PSO-rangen

ongenadig af en liepen uit tot 3-0.

Toch kon PSO nog terugkrabbelen

tot 3-2. Maar door een gebrek aan

wisselmogelijkheden stond het aan

de rust al 5-2 achter. Na de pauze

vielen afwisselend aan beide zijden

nog een resem doelpunten tot de

uiteindelijke 13-7-eindstand. 

Geconfronteerd met een resem

geblesseerden trok MS Zotte

Mutse Brugge met slechts zes

spelers naar Landegem, voorlaatste

in de stand. Na een doelpunt van

Jonas Verhas en pech tijdens het

tweede kwart stond het 3-1 aan de

rust. In volle strijd voor de aanslui-

ting werd het nog 4-1 en pas tij-

dens het slotkwartier kreeg MSZM

loon naar werken en met twee

goals van Verhas en een van Lie-

ven Coolman werd het nog gelijk.

Uiteindelijk scoorde Landegem nog

tweemaal: 6-4. 

Eindelijk kon MV Zedelgem nog

eens feesten. Na een vroeg doel-

punt van Jochen Marchand bleef

het wachten tot bijna halverwege

de partij vooraleer Thomas Keirse-

bilck en Maxim Vlaminck wisten

aan te dikken tot 3-0. In het begin

van het derde kwart kwamen de

bezoekers op gelijke hoogte, lukte

Timothy Albrecht een schepcorner,

maar zorgde een strafcorner voor

de 4-4. Tijdens het slotoffensief

slikte MVZ nog een tegendoelpunt

maar kwam toch nog terug op 5-5

met een late goal van Albrecht.

(BVV)

ZAALVOETBAL

REEKS 1

FC Den Comptoir 3

SK Koude Keuken 1

Birger Lanckriet trapte de thuis-

ploeg op voorsprong. Nick Bleyaert

verdubbelde de cijfers en met een

fraaie lob van Lieven Vervynck liep

Den Comptoir verder uit. Pieter-Jan

Maeyaert redde de eer.

Daikin 1

KG Witte Beer 0 

Kris Montoye bracht de kustploeg

nog een stapje dichter bij de titel.

OFC De Klokke 0

KPSV Bombardier 5

Forfait.

VK Van Waes 5

FC Wassalon 0

Forfait.

Taxi OTO/Hit FM 0

FC MLF 5

Forfait.

REEKS 2

FC Saro Verpakkingen 0

KV Rust Roest 3 

De voormalige wegenbouwers

traden alweer aan met een nood-

ploeg. Na de rust moest Saro door

blessures met negen verder, maar

het hield toch stand. De frustratie

groeide bij de Gistfabriek en hun

aanvoerder Tom Lammertyn werd

uitgesloten wegens natrappen.

Even later brak Chesney De Clerck

de ban met een rake kopbal. In de

absolute slotfase tikte Tom Cools

nog een hoekschop binnen en

diezelfde uitblinker zette na een

mooie solo de kers op de taart.

TC Azalea 1

Galatasareiger 2

Dylan De Graeve effende het pad

voor de reigers en dikte de score

ook verder aan. Simon Castermans

halveerde de eindcijfers.

Cercle 18 5

VK Daring Cap Nord 0

Forfait.

FC Pure Senses 1

FC AZ'77 4

Trystan Loyson, Tijs Saron, Pieter

Willem Slabbinck en Thybris Loy-

son waren tijdens het eerste luik

de prijsschutters van dienst, terwijl

Tijl Deschuytter kon tegenscoren.

FC Extra Time 

Loco Bistrot Floride

Deze confrontatie werd verplaatst

naar zaterdag 22 april.

KALENDER

Finale Beker Frans Dykmans: TC

Azalea – SK Post Oostende (14 uur,

terrein Eendracht Brugge).

Finale Beker Brugse Sportraad: VK

Van Waes – FC Taxi OTO/Hit FM

(16.15 uur, terrein E. Brugge).

BEDRIJFSVOETBAL

Heel wat van de vooropgestelde
prioriteiten in het meerjarenplan,
zowel op administratief en spor-
tief vlak, werden intussen gereali-
seerd. Ook de doorlichting van de
huidige bestuursstructuren lever-
de een vrij gunstig advies op. Wel
wordt de Commissie Minnelijke
Schikking opgedoekt. We onthou-
den voorts het verzoek van het Ge-
westelijk Bestuur Kortrijk/Roese-
lare aan hun Brugse collega’s om
meer onderlinge contacten te
voorzien. 
Enkel wat rekrutering van nieuwe
clubs betreft, werden te weinig
concrete stappen ondernomen en
laat dit nu precies een vitale scha-
kel zijn voor de duurzaamheid
van de federatie. Er waren wel
mensen aangesproken om te fun-
geren als ambassadeurs voor het
Bedrijfsvoetbal om zo op sportief

vlak aan klantenbinding te doen,
maar dit initiatief bleek allerminst
een schot in de roos. De aangeslo-
ten ploegen erbij betrekken lijkt
een beter alternatief. Er bestaat
trouwens ook nog een rekrute-
ringsfonds waaruit geput kan
worden om nieuwkomers aan te
brengen. Het verlengen van de
wedstrijdduur en het invoeren
van doorlopende wissels kan ten-
slotte ook drempelverlagend wer-
ken. Het is in elk geval een vraag
van de clubs die niet langer gene-
geerd kan/kon worden.

ADMINISTRATIE

Om in de opvolging van de ont-
slagnemende Provinciale Secreta-
ris André Carlier te voorzien zal
het provinciaal secretariaat uitge-
bouwd worden in verschillende
departementen. Provinciale pen-

ningmeester Patrick Daerden gaf
daarna op zijn beurt uitvoerig uit-
leg omtrent zijn voorstel om de
betalingen van de clubs voortaan
te spreiden. Bij het streven naar
vereenvoudiging van de admini-
stratie moet de communicatie
uiteraard optimaal gebruik maken
van de hedendaagse digitalise-
ring. Zo werden de nieuwsbrie-
ven vervangen door een website
die ook een middel kan zijn om
nieuwe inkomsten te genereren.

BEKERFINALES

Tot slot worden komend weekend
de bekerfinales betwist op het veld
van Eendracht Brugge. In de Be-
ker Frans Dykmans neemt TC
Azalea het op tegen SK Post Oost-
ende. VK Van Waes – FC Taxi
OTO/Hit FM is de finale in de
Beker Brugse Sportraad. (LDB)

Bezinning over werking
BRUGGE Op zaterdag 18 maart 2017 staken de provinciale bestuursleden van het
West-Vlaamse bedrijfsvoetbal traditioneel tweejaarlijks de koppen bij elkaar om
zich opnieuw te bezinnen over de werking en de toekomst. 

Het Provinciaal Bestuur in conclaaf. Boven v.l.n.r.: Leon Hanssen, Jean-Pierre De Stecker, Nancy Saelens, Daniel

Goeman, Rik Demey en Lorenzo Seghers. Onder v.l.n.r.: Wilfried Lacoere, André Carlier, Herman Vermeulen,

Ronny Van Caneghem en Patrick Daerden. Roger Breemersch ontbreekt. (Foto LDB)




