
 

 

 

 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

1ste speeldag : 

RFC LUIGNE – SKN 0 - 5 

 

Met argusogen werd uitgekeken naar deze eerste match van onze jongens in 2de provinciale. Met Luigne 

kregen ze direct een zware hap voorgeschoteld want verleden seizoen speelde deze club nog in 1ste 

provinciale. Onze trouwe supporters (meer dan 50 mensen mee op verplaatsing !!!) waanden zich in een 

droom toen een droge 0 - 5 op het scorebord flikkerde. 

Luigne startte gedreven en op de 3' moest Dylan VANCRAYBECK plat in de korte hoek om de bal eruit te 

ranselen. Luigne eiste wel de bal op maar Pieter LOGIE kopte  tegen de lat, al floot de ref voor voorafgaand 

duwwerk. Onze boys voelden zich meer en meer in hun sas op de perfecte grasmat en begonnen aardig 

mee te combineren. Op de 20' mocht Gwenn MALFAIT een vrije trap nemen. De lokale doelman liet zich 

compleet verrassen - hij verwachtte blijkbaar een voorzet - en zag Gwenns droge knal in doel verdwijnen( 0 

- 1). De Luignese doelman was helemaal van slag en sloeg compleet naast een door Gwenn getrapte 

hoekschop en Florian DESMEYTERE tikte simpel binnen(0 - 2;25'). De thuisploeg was de kluts kwijt en onze 

roodhemden voetbalden als op een wolk, al streelde - na een tussenkomst van Dylan - de bal even de paal. 

Een prachtige doorsteekpas van Flo leidde de 0 - 3 in toen Gwenn de bal in 2 tijden in het lege doel 

deponeerde (30'). Tien minuten later de twee dezelfde acteurs maar nu met Gwenn als aangever en Flo die 

kalm besloot( 0 - 4;40'). Dylan zweefde de bal vanonder de lat en meteen daarop floot de ref voor rust. In 

de kantine keken onze supporters elkaar met verwondering aan maar de pintjes smaakten des te beter. 

De 2de helft probeerden onze mannen de bal in eigen rangen te houden al probeerde de thuisploeg ons 

doel op te zoeken. Onze verdediging gaf geen krimp en ons middenveld werkte hard. Een gevaarlijk schot 

zoefde enkele centimeters naast maar veel dichter kwam de thuisploeg niet bij de eerredder. Integendeel op 

een splijtende counter stak de ingevallen Mauro SANNEN gevat door naar Gwenn en die nette zijn derde 

van de namiddag( 0 - 5;86').Match meteen volledig gespeeld en de vele supporters startten de viering van 

de fantastische zege. 

 

Zo de start is goed genomen maar er volgen nog vele wedstrijden die voor onze mannen telkens een stap in 

het onbekende zal zijn. Alvast hebben ze goeie reclame gemaakt en dit verdient jullie massale aanwezigheid 

voor de 1ste thuismatch en dit op zondag 11 september om 15:00 in de Steenwerkstraat  tegen OL. 

LEDEGEM. BE THERE !!! 

 

 

 

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Piere, Lolo, Maudi, Serre(Gertje), Joeri, Flo, Gwenne(Bryan), 

Jesse(Mauro), Arne kwam niet in actie. 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

2de speeldag : 

SKN - OL. LEDEGEM 2 - 2 
 

 

Na de stevige overwinning van zondag ll. werd reikhalzend uitgekeken naar de confrontatie met Ol. 

Ledegem - een ploeg met gezonde ambities - en dat vertaalde zich in een mooie belangstelling vanwege de 

supporters. Een koude douche werd al na 4' ons deel toen de bezoekende 10 (Bas Vervaeke) schuin voor 

doel werd afgezonderd en beheerst onze goalie Dylan VANCRAEYBECK versloeg met een knap schot. Onze 

jongens moesten even slikken en liepen achter een soms ongrijpbare bal aan. Cederic DIERYCK gaf het sein 

voor het terugkomen in ons spel door op een hoekschop nipt over te trappen. Laurent VANHAVERBEKE stak 

gepast door naar Gwenn MALFAIT en diens vizier staat nog steeds op scherp want hij plaatste de bal 

overhoeks binnen (1 - 1;24'). Veel middenveld spel  kleurde nu de wedstrijd en toen iedereen zich 

verzoende met een 1 - 1 ruststand was die dekselse Vervaeke weer bij de pinken en plaatste de bal 

onhoudbaar binnen (1 - 2;45'). Een domper voor onze boys die wat aangeslagen de rust introkken.  

De nodige peptalk zorgde ervoor dat onze jongens sterk aan de 2de helft begonnen maar de bezoekers 

gaven geen krimp. Na een fout op Gwenn nam die vliegensvlug de vrije trap en stak door naar de pas 

ingevallen Bryan VERHAEGHE, die kende geen genade : zijn knal verdween onder de doelman en de bordjes 

hingen weer gelijk. ( 2 - 2;68'). Beide ploegen gingen nu voluit voor de zege al kregen de bezoekers wel de 

beste kansen maar Dylan wou van geen liefde weten en pareerde enkel keren heel gevat. Toen Bryan op 

snelheid doorging zag iedereen het wonder gebeuren maar zijn aflegger voor Gwenn werd in extremis 

onderbroken door een terugkerende bezoeker. Ook de bezoekende Vervaeke kreeg nog een dot van een 

kans maar trapte over. Iedereen wachtte nu op het eindsignaal maar die werd wat uitgesteld door de rode 

kaart voor Jess MALFAIT , na het ongelukkig wegtrappen van de bal, een jeugdzonde die een les moet zijn.  

 

 

Zo, na 2 wedstrijden met een 4 op 6 staan, is een heel mooi gegeven maar de weg is lang. In ieder geval 

hebben onze boys getoond dat ze iets in hun mars hebben en door de begeleiding van onze trainersstaf de 

start niet gemist hebben. We trekken zondag 18 september naar MOEN waar we om 15:00 de lokale ploeg 

partij geven. 

Onze trouwe supporters zullen we nodig hebben en dus daarom tot zondag beste mensen. 

 

 

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Piere, Lolo(Mauro), Maudi(Bryan), Serre, Joeri, Flo, Gwenne, 

Jesse. Gertje en Arne kwamen niet in actie. 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

3de speeldag : 

KFC MOEN – SKN 2 - 1 

 

 

De studieronde tijdens de 2de uitwedstrijd van onze jongens duurde wel heel lang want beide ploegen 

duelleerden vooral in het middenveld. Een lekker zonnetje zorgde voor een aangename namiddag maar het 

voetbal kon tot aan de 30' weinig hoogstandjes bieden. Een ietwat gevaarlijke kopbal maakte Dylan 

VANCRAEYBECK onschadelijk waarop hij onmiddellijk een tegenaanval lanceerde die via tussenstations 

Bryan VERHAEGHE en Gwenn MALFAIT tot bij broer Jess belandde, maar een verdediger kon op risico van 

lijf en leden, de bal net afblokken. Op  vijf seconden tijd was de bal al weer aan de overkant en moest 

Pieter LOGIE de bal van de lijn halen. Deze dolle 2' werden gevolgd door het rustsignaal van de goed 

leidende ref. 

Onze boys voelden dat er meer inzat en begonnen zonder complexen aan de 2de helft en tikten de bal goed 

rond. Op de 52' knutselden de gebroeders VERHAEGHE een aanval in elkaar, want op de pass  van Kenneth 

kwam Bryan schuin voor doel en besloot naast de keeper(0 - 1). De thuisploeg was even de kluts kwijt en 

acteerde nog meer gedreven en ging forser in duel. Toch kon Bryan op links doorgaan maar de doelman 

weerde zijn poging in de voeten van Gwenn : 0 - 2 dacht iedereen maar de keeper redde met een 

karpersprong miraculeus. Achteraf gezien wellicht het kantelmoment in de wedstrijd want de thuisploeg 

kwam meer en meer opzetten en trok richting het bezoekende doel. Dylan moest ver uitkomen en zag - tot 

zijn opluchting - de lob naast het doel verdwijnen. Plots werd onze linkerflank opengereten en de perfecte 

voorzet werd door de plaatselijke spits binnen gelopen (1 - 1;80'). De thuisploeg rook bloed en onze 

mannen wisten het even niet meer en dat resulteerde algauw in de 1 - 2 toen op corner  aan de 1ste paal 

werd binnengekopt(82'). De roodhemden speelden nu alles of niets en de ref liet flink overspelen (komt 

ervan als er slechts één bal voor handen is). Het verdiende gelijkspel kwam er net niet al ging een bal van 

Matthias NORMAN maar millimeters naast.  

Na drie wedstrijden hebben we ook de drie resultaten gehad waarop een wedstrijd kan eindigen maar de 4 

op 9 moet een basis blijven voor verder puntengewin. 

Dit kan nu zondag tegen VK AVELGEM - een bende jonge gasten die deze week titelkandidaat Wevelgem op 

een gelijkspel hielden - en dit op 25 september om 15:00. Supporters we rekenen op jullie steun om onze 

thuisreputatie hoog te houden !!!!! 

 

 

 

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Piere, Lolo, Maudi(Torre), Serre, Joeri, Bryan(Matti), Gwenne, 

Jesse. Jens en Arne kwamen niet in actie. 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

4de speeldag : 

SKN  - VK AVELGEM 2 - 2 
  

 

Vele mensen stonden nog aan te schuiven aan de kassa of het stond al 1 - 0 ! Net afgetrapt en de bal werd 

in de diepte gestuurd waar Bryan VERHAEGHE het duel aanging. De bal belandde - via een tweetal 

verdedigers - bij Florian DESMEYTERE en die aarzelde niet en trapte staalhard binnen         (1 - 0; 1'). 

Wie dacht dat de bezoekers uit Avelgem uit hun lood waren geslagen had het mis want langzamerhand 

namen ze het heft in handen. Gelukkig vertaalde zich dit niet in open kansen maar wel met enkele schoten 

die wel de juiste richting misten. Op het middenveld werd fel gebikkeld maar echte vlotte combinaties 

kwamen daar niet uit voort. Toch konden onze jongens bijna met een gerust gemoed de rust ingaan : Jess 

MALFAIT ging op kracht en snelheid door, omspeelde de keeper en zag tot zijn eigen verbazing de bal via 

de paal voorlangs buiten rollen. Geen 2 - 0 en dit des te jammer daar er net daarna voor rust werd 

geblazen. 

 

De 2de helft was minder boeiend en werd gekenmerkt door veel middenveldspel. Toch namen onze boys 

een ferme optie op de zege toen Bryan op wandel ging en onder de keeper besloot (2 - 0; 74'). Het venijn 

zit in de staart is een gezegde die ook hier tot zijn recht komt want uit het niets kwam de 2 - 1 (81') op het 

bord toen de ingevallen Meerschaert van dichtbij binnen trapte. Dezelfde speler werd zelfs nog de boeman 

van SKN toen hij onbegrijpelijk aan de 1ste paal een hoekschop kon binnen koppen en zowaar de 2 - 2 op 

het bord zette. Ontgoocheling tot en met want 2 punten werden zomaar te grabbel gegooid. 

De competitie gaat verder en zondag 2 oktober trekken we naar Beveren-Leie waar we de plaatselijke 

ploeg partij geven en dit om 15:00. We zijn ervan overtuigd dat we weer zullen kunnen rekenen op onze 

trouwe supporters. Tot dan!! 

   

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Piere, Lolo(Maudi),Jesse, Serre, Joeri, Bryan(Gertje),Flo, 

Gwenne. Torre en Arne kwamen niet in actie. 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

5de speeldag : 

SK BEVEREN-LEIE – SKN 0 - 3 
  

De regen viel met bakken uit de hemel maar op een goeie grasmat werd tijdens de eerste 15' elkaars 

pijnpunten opgezocht. Al vlug kreeg de thuisploeg een serieuze opdoffer te verwerken toen hun doelman de 

doorgebroken Bryan VERHAEGHE torpedeerde. Rood was de enige oplossing die de sterk leidende ref kon 

bieden. De slechts 17-jarige doublure werd onmiddellijk op de proef gesteld en redde de vrije trap van 

Gwenn MALFAIT met een kattensprong. Twee minuten later - na opnieuw een vrije trap van Gwenn - kon 

de bal tot driemaal toe niet in doel verlengd worden daar telkens een lichaamsdeel van een thuisspeler in de 

weg lag. Een bijna identieke fase voor onze eigen doelmond deed voor de thuisploeg een sterke periode 

inluiden. Inderdaad, want Dylan VANCRAYBECK moest een viertal keer gevat ingrijpen op onder andere een 

kopbal, een stevig schot uit de tweede lijn en ook op een diepte pas was hij net op tijd. Een aarzeling 

tussen Pieter LOGIE en onze Dylan was het laatste wapenfeit uit de eerste helft. 

 

De hemel was opgeklaard en het zonnetje bracht onze boys inspiratie want men zocht nu resoluut het doel 

van de thuisploeg op. Toen Gwenn een hoekschop trapte en Servaas COVEMAEKER bereikte, kwam diens 

mislukte volley weer bij Gwen terecht, die direct Joeri MERVEILLIE aanspeelde. Joeri aarzelde niet en zag 

zijn trap door een thuisspeler in het doel verdwijnen, nadat Cederic DIERYCK voor de nodige druk had 

gezorgd (0 - 1 ;58'). SK had nu zijn prooi stevig beet en liet niet meer los. Meer zelfs want toen Bryan de 

ingevallen Jess MALFAIT bereikte zag onze youngster zijn vluchtschot puik gered door de youngster van 

Beveren -Leie. Iedereen snakte naar de verlossende goal en die kwam er dan ook toen Servaas Gwenn 

bereikte en tegen diens plaatsbal had de keeper geen verhaal( 0 - 2;78'). Onze roodjes controleerden nu de 

wedstrijd al moest Dylan attent zijn op 2 kopballen. Bij die 2de kopbal kon onze doelman met een verre 

intrap Gwenn bereiken, die op doel afstormde en opnieuw de bal mooi in doel plaatste( 0 - 3;88').De 

verdienste van Bryan bij de 3de goal was ook niet min doordat hij 2 verdedigers bij zich hield. Uiteraard was 

de wedstrijd gespeeld en konden de spelers samen met de vele meegereisde supporters aan het vieren 

gaan. 

 

De zesde speeldag komt eraan op zondag 9 oktober om 15:00. We ontvangen spelers, bestuur en 

supporters van BL. OTEGEM in de Steenwerkstraat. Net als onze boys heeft Otegem ook acht punten en 

kondigt de match zich spannend aan. Gelukkig zijn onze vele supporters op post en gaan we voor de zege. 

Tot dan !!!!! 

   

 

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Piere(Maudi), Lolo (Jess), Serre, Joeri, Torre, Bryan, Flo , 

Gwenne.  Gertje en Arne kwamen niet in actie. 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

6de speeldag : 

SKN - BL. OTEGEM 2 – 1 

 

 Eigenlijk kunnen we vrij kort zijn in ons verslag want iedere ploeg naam een speelhelft voor zijn rekening. 

Het zou echter te gemakkelijk zijn want we zagen best wel een match met veel kansen. Kansen die in de 

eerste helft alleen van bezoekende makelij waren, al kon Bryan VERHAEGHE op de 6de minuut even dreigen 

met een lob die over en naast ging. De rest was allemaal Otegem wat de klok sloeg. Onze doelman, Dylan 

VANCRAEYBECK, had zijn zondagnamiddag wel even anders voorgesteld! Onze verdediging kraakte maar 

plooide niet tot aan de 22'. Een vrije trap ging over de muur en de bal verdween haarfijn in de kruising( 0 - 

1). Tijd om te reageren maar onze boys kwamen niet meer tot in de omgeving van de bezoekende keeper. 

Integendeel Dylan kweet zich gevat zijn taak en ook de rest van de ploeg deed zijn uiterste best om de 

schade te beperken, wat ook lukte, want de rust werd geblazen met het kleinste verschil. 

De rust bracht blijkbaar inspiratie want onze mannen trokken vanaf de 46' ten aanval. We kregen een 

omgekeerd beeld van de eerste helft want nu was het alle hens aan dek bij de bezoekers. Gwenn MALFAIT 

pegelde vanop afstand een meter naast en weinig later trok Bryan voor maar Gert Jan HUYGHE besloot 

over. Men bleef de bezoekende doelman bestoken maar op een inzet van Gwenn konden 2 bezoekers 

redden door hun lichaam in de baan van het schot te gooien. Florian DESMEYTERE, zag op vrijschop van 

Gwenn, zijn deviatie in de handen van de keeper uitsterven. Ook Bryan kapte twee verdedigers uit maar 

trapte over. De tijd werd nu plots onze grootse vijand want er bleven maar 10' te spelen. Plots een diepe 

bal richting Gert Jan die door 

de bezoekende doelman verkeerd werd ingeschat met als gevolg een zware fout op Gert Jan met rood er 

bovenop voor de doelman. Gwenn bleef koel en deponeerde de bal met veel gevoel in doel( 1 - 1; 81'). 

Otegem wankelde en geraakte niet meer over de helft en SK bleef beuken. Gwenn verstuurde een voorzet 

naar Gert Jan en die volleyde de bal in doel( 2 - 1; 86'). Feest bij de vele supporters en delirium bij de 

spelers en trainersstaf. Er werd afgefloten en de spelers konden aan hun overwinningsdans beginnen. 

  

Beste supporters, opgelet geblazen want de volgende wedstrijd is op 

zaterdag 15 oktober  om 19:00h en dit in en tegen Wevelgem. 

De woonplaats van onze trainer Patrick en we hopen op jullie talrijke opkomst en steun. 

Tot dan ! 

  

 

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Maudi, Lolo (Baptiste), Serre, Joeri(Gertje), Torre, Bryan, Flo , 

Gwenne.  Tjorven en Jens kwamen niet in actie. 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

7de speeldag : 

SV WEVELGEM CITY A – SKN 1 – 1. 

 

 Toen Gwenn MALFAIT zich op de 73' klaar maakte om een penalty te trappen knepen menige rood-witte 

supporters zich in de arm. Zouden onze boys een derde uitzege behalen en dit op het veld van 

titelkandidaat Wevelgem? 

Onze mannen waren geenszins onder de indruk van de omstandigheden en startten de match met veel lef. 

Op het goeie veld waren ze de evenknie van de thuisploeg en probeerden al combinerend het doel op te 

zoeken. Een vlugge actie kwam via Bryan VERHAEGHE bij Florian DESMEYTERE terecht maar die zag zijn 

inzet op het nippertje afgeblokt. De daarop volgende hoekschop werd door Cederic DIERYCK in de handen 

van de thuisdoelman gekopt. De paars-witten lieten ook de bal vlot rondgaan en werden foutief gestuit met 

een vrijschop als gevolg. Net als de week ervoor werd de bal in de winkelhaak gekruld en stond het 1 - 

0  op de 15'. Elkaar oppeppend trokken onze mannen ten strijde en maakten het de thuisploeg zeker niet 

gemakkelijk. Een vlugge doorbraak van Bryan maar zijn schot ging over. Wat later opnieuw Bryan op 

snelheid - hij voelde de verdediger in zijn rug - maar hij kwam ten val en de goedgevolgde ref zag er 

terecht geen fout in. De thuisploeg dreigde enkele keren met goed getrapte hoekschoppen maar onze 

verdedigers wisten raad met hun pogingen. Een gelijkspel aan de rust zou een beter relaas geweest 

zijn voor de 1ste helft maar niks was verloren voor onze jongens. 

Torrino Debal opende de debatten in de 2de helft maar zag zijn schot in de draai over en naast suizen. Een 

goeie counter van de thuisploeg volgde maar gelukkig was de speler in kwestie veel te zelfzuchtig(een 

medespeler stond moederziel alleen) en besloot zelf lullig in de handen van Dylan VANCRAYBECK.  Het 

scorebord flikkerde de 69' toen Gwenne met een enige mooie, halve omhaal de netten deed trillen : een 

beauty van een goal en meteen de 1 - 1. Wevelgem het noorden kwijt en Bryan stormde richting doel, werd 

foutief gestuit en de ref wees naar de stipt. Moment waarbij de roodwitte supporters - zoals eerder 

al  vermeldt - in de arm knepen. Gwenne nam zijn aanloop maar de doelman had het laatste woord en 

pareerde de trap. Het had een orgelpunt kunnen zijn maar het neemt niet weg dat Gwenne een supermatch 

speelde. Dat deed eigenlijk de ganse ploeg al was het op het eind nog even bibberen en toverde Dylan een 

wereldsave  uit de mouwen op een pegel uit de tweede rij. De scheids vond het welletjes en zo bleef de 1 - 

1 op het bord. Vooraf hadden we getekend voor een punt maar we waren heel dicht bij de volle buit. 

Tevreden SKN supporters bedankten de mannen met een sterk applaus en we zien ze zeker terug op de 

volgende thuismatch. 

 We staan voor een belangrijke tweeluik want 2 thuismatchen staan op het programma te beginnen op 

zondag 23 oktober om 15:00 uur tegen SV ANZEGEM. Opnieuw een onbekende tegenstander en aan ons 

om de thuisreputatie hoog te houden. Supporters op post want onze mannen verdienen jullie steun.  

 

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Maudi, Lolo (Gertje), Serre, Joeri, Torre, Bryan, Flo , 

Gwenne. Baptiste, Mauro en Arne kwamen niet in actie. 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

8ste speeldag : 

SKN - SV ANZEGEM 2 - 0 

 

GOAL, GOAL, GOAL .... flikkerde er op het gloednieuwe scorebord. Tien minuten heeft het geduurd voor het 

scorebord zijn nut bewees want op een sublieme doorsteekpas van Gwenn MALFAIT kwam Bryan 

VERHAEGHE alleen voor de keeper. Kalm koos onze spits zijn hoek uit en de keeper was er aan voor de 

moeite (1 -0 ;10'). Een uppercut voor de bezoekers maar zeker nog geen knock out want op de 19' zoefde 

een hoekschop voorbij jan en alleman en slaakte onze verdediging een zucht van opluchting. De wedstrijd 

kabbelde rustig verder met vooral een strijd op het middenveld. Op een vrije trap kopte Cederic DIERYCK 

op doel maar de bezoekers maakten de inzet onschadelijk. De toeschouwers konden zich maar moeilijk 

opwarmen aan het spektakel en hoopten op een betere 2de helft. 

Spelen in de richting van de kantine en de trouwe aanhang bracht inspiratie bij onze mannen want op 

voorzet van Bryan kon Gwenn binnen tikken maar de bal krulde voorlangs en nipt naast(54'). Tien minuten 

later een spectaculaire scrimmage voor doel maar respectievelijk Bryan, Gwenn, de pas ingevallen Jess 

MALFAIT en opnieuw Bryan kregen de bal niet over de doellijn. Intussen was het voor onze verdediging 

opletten geblazen voor die ene tegenstoot maar ons middenveld ving de eerste aanvalsgolven van de 

bezoekers secuur op. Meer zelfs na een splijtende actie van Jess zag iedereen de 2 - 0 maar de doelman 

pareerde puik. Zo bleef het  wachten op het verlossende eindsignaal van de goed leidende ref en zijn 

assistenten. Dan toch plots sensatie want op een perfect getrapte hoekschop van Gwenn kon de mee 

opgerukte Céetje tussen de verste paal en de keeper binnen knikken ( 2 - 0;90'). 

De overwinning deed deugd en de sfeer zat er goed in en de kantine maakte zelf een mini schlagerparade 

mee met zelfs een farandole als hoogtepunt. 

De eerste van twee opeenvolgende thuismatchen is goed afgelopen maar met VK Dadizele biedt zich 

op zondag 30 okt een titelkandidaat aan. Hun recente overwinning tegen Wevelgem City moet een 

waarschuwing zijn voor onze mannen maar met de hulp van jullie, trouwe supporter, kunnen we iedereen 

aan. Aftrap om 15 : 00. 

  

Maar wellicht zien we elkaar wel eerder en dit op onze  HALLOWEENFUIF nu vrijdag 28 oktober in onze 

kantine. Kom gerust af en griezel mee in een uniek decor en dit vanaf 19:30. Tot dan, 

 

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Maudi, Gertje(Jesse),  Serre, Joeri, Torre, Bryan, Flo , 

Gwenne. Baptiste, Mauro en Arne kwamen niet in actie. 

 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

9de speeldag : 

SKN - VK DADIZELE 2 - 3 
Schitterende zondagnamiddag met volop zonneschijn, veel supporters, twee ploegen die ervoor zouden 

gaan en ook de opening van de jeneverbar! Dit waren de ingrediënten voor een gezellige voetbalnamiddag 

maar bij het eindsignaal was het vooral een vat van frustratie die de bovenhand nam. Bryan VERHAEGHE 

kreeg na enkele minuten geel voor een "vermeende" schwalbe in het midden van het terrein en voelde je 

dan al aan dat de ref een belangrijke rol zou gaan spelen. Voor die gele kaart zagen we een inzet van zowel 

Bryan als Gwenn MALFAIT - nadat ze schuin voor doel kwamen - voorlangs voorbij suizen. Ook Dadizele liet 

zich niet onbetuigd want een inzet belandde tegen de paal en een center werd onbegrijpelijk afgewerkt met 

een gat in de lucht schot. Gwenn rolde plots de linkerflank op en zette gepast voor naar Bryan maar op één 

of andere manier zag dien zijn inzet niet in doel verdwijnen. Wat een openingskwartier van een 

hoogstaande partij! Toen op de 16' Jess MALFAIT nogal fors inging op de bal, zag de ref daar een 

"verschrikkelijke" fout in en trok prompt rood en dit tot verbazing van vriend en vijand. Nog 75' met tien 

tegen een uitgekookte kampioeneploeg leek een maat voor niets te gaan worden, vooral daar draaischijf 

Gwenn - door 2 tegenstrevers in de tang genomen- met een armbreuk het veld moest verlaten.. Niets was 

minder waar want de bezoekers mochten zich gelukkig achten met een 0 - 0 ruststand vooral daar Bryan - 

alleen voor de keeper - een mislukte lob plaatste. Een schot van dezelfde Bryan werd door de keeper 

gepareerd al was hij dan wel geklopt op een vrijschop van Florian DESMEYTERE maar de bal zoefde 

millimeters naast. Rust 0 - 0 en veel commentaar langs de lijnen nav de vele beslissingen op het veld. 

Consternatie na het starten van de 2de tweede helft want de ref floot iedereen terug naar binnen! De ref 

voelde zich onrecht aangedaan door - volgens hem - racistische verwensingen. Na de interventie van onze 

kapitein Joeri MERVAILLIE, startte de match opnieuw na een onderbreking van een 8-tal minuten. Die 

onderbreking bracht inspiratie bij de titelkandidaat bij uitstek want op de 46' verdween een lobbal in doel (0 

- 1 ). Over en out dachten velen maar net dan toonden onze jongens hun ware karakter want in een 

tijdspanne van 5' ging het van 0 -1 naar 2 - 1. De feiten : Gert -Jan Huyghe nam een doorsteekpas mooi 

mee en liet de keeper kansloos en zorgde voor de gelijkmaker(1 - 1;56'). Bryan ging op snelheid naar doel 

maar werd bruut gepakt door de bezoekende goalie. Logische penalty maar slechts geel voor de doelman. 

Flo kweet zich perfect van zijn taak en trapte de bal in de winkelhaak( 2 - 1;62'). Intussen hadden onze 

moedige mannen veel brandstof verbruikt en begon de motor wat te sputteren. De bezoekers speelden alles 

of niets en zochten ons doel op. Twee bijna identieke fase luidden het einde van de Nieuwkerkse stunt in. 

Na kort genomen hoekschoppen konden de blauwwitten telkens de bal in doel deponeren door een tros van 

benen heen(2 -2;75' en 2 - 3;83'). Daarna trapten de " toekomstige kampioeneploeg" de bal zover als het 

maar kon de bal de naburige velden in. Strijdend gingen onze mannen ten onder maar het luid applaus na 

de wedstrijd zal zeker een hart onder de riem zijn. Als dieven in de nacht verdwenen de bezoekers met de 

drie punten nadat ze wel "eerst onze kantine zo goed als leeg gedronken hadden." 

Tijd om te piekeren is er niet en zeker ook niet nodig want op zondag wacht ons de verplaatsing naar Sp. 

Heestert, de huidige nummer twee. Supporters op post maar hou rekening met het anvangsuur van 14:30 

!!!! 

 

Voor SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Maudi(Piere), Jesse,  Serre, Joeri, Torre(Mauro), Bryan, Flo , 

Gwenne(Gertje).  Arne kwam niet in actie. 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

10de speeldag : 

FC SP. HEESTERT – SKN 2 - 2 
 

De thuisploeg nam onmiddellijk het heft in handen en reeds op de 3' redt Cederic DIERYCK met het hoofd 

een inzet die in doel zou dwarrelen. Een diepe voorzet brengt verwarring in onze gelederen en op een 

ongelukkige wijze krijgt Joeri MERVEILLIE de bal tegen de arm. Onverbiddelijk wees de ref naar de stip! 

Gelukkig wou Dylan VANCRAEYBECK niet meewerken aan het Heestertse feestje en ranselde hij de bal 

spectaculair uit doel. Geen 1 - 0 maar 3' later 0 - 1. Al weken lukte het Jess MALFAIT niet om de netten te 

doen trillen maar zijn vrijschop komt zeker in aanmerking voor doelpunt van de week. Mooi over de muur, 

onderkant lat en tegen de touwen ( 0 - 1;10'). De "mauves" aangeslagen en er werd nu vooral strijd 

geleverd op het middenveld. Een voorzetschot passeerde langs iedereen - tot opluchting van onze 

supporters - maar ook net naast de verste paal buiten. Rust kwam in zicht maar een stilstaande fase zorgde 

toch voor de 1 - 1. Een "patat" van een vrijschop werd door Dylan nog gekeerd maar tegen de rebound was 

hij niet opgewassen toen een aanvaller veel alerter reageerde dan onze boys( 1 - 1;40'). Meteen de 

ruststand. 

Het was blijkbaar menens bij Heestert onmiddellijk na de aftrap want men zocht resoluut ons doel op. Onze 

mannen moesten plooien maar wilden niet kraken en deden al het mogelijke. Inzet wordt dan ook beloond, 

zegt men, en inderdaad de bal dwarrelde in een tijdspanne van 3' minuten tweemaal op de bovenkant van 

onze doellat. Onze krijgers probeerden weer lijn in hun spel te krijgen en Bryan VERHAEGHE weerde zich als 

een duivel in een wijwatervat en zag een harde knal door de keeper afgeweerd en Gert Jan HUYGHE kon 

net niet bij de rebound. Aan de overkant was Dylan bezig aan een reuzenpartij en haalde een geplaatste bal 

uit de benedenhoek. Ook zijn overbuur moest een bal kordaat overtikken toen Bryan hard aanlegde. Het 

venijn zat in de start om het met een gezegde te verwoorden. Op de 87' werd een hoekschop goed 

aangesneden en liep een thuisspeler de bal in het doel en stond de 2 - 1 op het scorebord. Komaan riepen 

de meegereisde supporters en onze boys trokken met de moed der wanhoop naar voren. De klok tikte 

genadeloos verder toen plots Joeri de bal in de voeten van Damy HOSSEY stak en diens zijn tor instinct( 

had 's morgens ook al gescoord !) was genadeloos(2 - 2; 93'). Grote euforie bij de roodwitten en de 

begrijpelijke frustratie bij de thuisploeg (iets wat wij vorige week ook kenden tegen Dadizele). 

De trainersstaf met Patrick VAN HOOF, Geert BROUTIN en Thierry CAIGNIE genoten na en bij de vele 

meegereisde fans was er een duidelijke tevredenheid. 

Eén derde van de kompetitie zit er op en met zondag tegen Sp. Dottignies start de 2de 

periodekampioenschap. Supporters, we rekenen op jullie vanaf 14:30 op 13 november. Tot dan !!!!! 

 

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Maudi, Jesse, Mauro(Piere), Joeri, Torre, Bryan, Flo , Gertje, 

(Damy). Arne en Baptiste kwamen niet in actie. 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

11de speeldag : 

SKN - DOTTIGNIES SP.  2 – 2 

 

Onze jongens namen onmiddellijk het heft in handen en creëerden een 3-tal kansen in de eerste 12'. Florian 

DESMEYTERE stiftte maar de keeper kon nog net overtikken; Bryan VERHAEGHE verstuurde een knal maar 

de keeper duwde in hoekschop en Cederic DIERYCK kopte de daaropvolgende cornerbal net naast. Wie niet 

scoort krijgt het deksel op de neus en ook vandaag kwam daar  geen verandering in want op de 14' nam 

een bezoeker de bal in één tijd en zijn mislukte volley caprioleerde over onze grabbelende Dylan 

VANCRAYBECK ( 0 - 1 ). Bryan zette de scheve situatie recht maar zag - tot zijn ontzetting - zijn goal 

afgekeurd wegens buitenspel. Een hoekschop voor onze boys leidde de 0 - 2 in, want inderdaad, geen 5 

seconden later belandde een snel uitgespeelde counter tegen onze netten (0 - 2;23'). Match gespeeld 

dachten de pessimisten maar de ganse ploeg toonde een staaltje van weerbaarheid want in een tijdspanne 

van 3' kwam een 2 - 2 op ons fonkelnieuw scorebord terecht. De feiten : Servaas COVEMAEKER stak op het 

juiste moment Bryan in de diepte en genadeloos haalde deze de trekker over (1 - 2;32'). 

Ook de 2 - 2 startte - bij een momenten ongrijpbare - Bryan toen diens knal de keeper niet kon klemmen en 

Jess MALFAIT er als de kippen bij was om de 2 - 2 te netten(35'). Een harde knal uit de tweede lijn die net 

over het doel van Dylan suisde was het laatste wapenfeit van een boeiende helft. 

Onze roodwitten gingen nog eventjes door op hun elan met onder andere een mooie vrije trap van Flo ,die 

de keeper uit de winkelhaak ranselde en ook een gevaarlijke knal van Torrino DEBAL zorgde voor 

opwinding. Langzaam maar zeker zag je de kracht uit onze ploeg sluipen en de gestalterijke bezoekers 

namen het heft in handen. Dylan ontpopte zich nu tot onze held en hield met prima saves zijn netten verder 

schoon. Toen hij dan toch geklopt was kon Cé de meubelen redden met een interventie op de lijn. Iedereen 

streed nog voor wat hij  waard was maar het affluiten van de sterk leidende scheids kwam al een zegen. 

Iedereen tevreden en het behaalde punt werd verder gevierd bij Maaike die trakteerde voor haar 

verjaardag. 

Zondag aanstaande gaan we op verplaatsing naar de gedoodverfde kampioen FC Poperinge. Inderdaad op 

zondag 20 november en dit om 15:00 geven we de roodgelen  partij. Het hoeft geen betoog dat het moeilijk 

wordt tegen de mannen van trainer Serge Vandevyvere, ex-Skn speler. Supporters op post en laten we ons 

vel duur verkopen. 

  

 

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Maudi, Jesse(Gertje),Piere(Mauro), Joeri, Torre, Bryan, Flo,Serre. 

Arne en Jens kwamen niet in actie. 

 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

12de speeldag : 

FC Poperinge – Skn 2 - 1 

 

Verdiend verloren? Ja !!! Sportief verloren ? Neen !!! 

De derdy uit de westhoek werd uit het oogpunt van Nieuwkerke met de nodige respect aangevangen daar 

maar liefst zes titularissen niet in aanmerking kwamen voor deze match. En na 30'' kon het 0 - 1 gestaan 

hebben maar Bryan VERHAEGHE zag met een beenveeg zijn inzet gered. Onze boys moesten niet 

onderdoen voor de thuisploeg maar langzaam namen zij wel het initiatief over en op de 20'  was het wel 

raak. Een voorzet  werd via hun internationaal Friso   binnengeduwd, de scheids keek naar zijn assistent 

maar deze durfde niet voor buitenspel vlaggen om de goal te annuleren(1 - 0;21'). Nieuwkerke even van 

slag maar tot aan de time was er vooral middenveld spel, al vloog een kopstoot van Cederic DIERYCK net 

naast, na een vrijschop Van Servaas COVEMAEKER. 

De stadsboys kwamen heel gedreven uit de kleedkamer en op de 60' werd een doelpunt afgekeurd toen een 

bal over de achterlijn zou gerold hebben. Onze boys deden al het mogelijke en op inzet van Bryan kwam de 

bal tegen een arm van een verdediger terecht en de ref wees kordaat naar de stip! Een koud kunstje voor 

Florian DESMEYTERE die de bal diep in de hoek deponeerde (1 - 1; 61'). Vanaf dan nam de thuisploeg 

resoluut het heft in handen en onze vertimmerde ploeg streed heel moedig. Dylan VANCRAEYBECK toonde 

dat hij één van de beste keepers van de reeks is en kon op meerdere inzetten zijn klasse tonen. Alleen op 

een inzet tegen de deklat moest hij zijn meerdere erkennen maar de bal hobbelde terug het veld op. Flo 

probeerde het nog met een vrije trap maar de bal suisde net over. Het was nagelbijten voor de vele 

meegereisde roodwitte supporters en ja het venijn zat weer in de staart.                    Outmane EL KHATIRI 

werd onderuit gehaald en bleef gekwetst liggen. Torrino DEBAL  kwam in balbezit en trapte de bal buiten 

om zijn ploegmakker te laten verzorgen. Op dit moment stond Ote recht en hinkte verder. Poperinge vond 

het niet nodig om de bal terug te geven en zette een zoveelste aanval op. Via meerdere tussenstations 

belandde de bal schuin voor doel en werd tussen een bos van benen, binnen getrapt(2 - 1;88'). 

Gefrustreerd probeerden onze mannen nog iets te forceren maar de op snelheid doorgelopen Servaas werd 

dubieus afgestopt door de thuisdoelman. Er werd afgefloten en de ontgoocheling droop van de Nieuwkerkse 

gezichten. Een punt zou verdiend geweest zijn tegen de toekomstige kampioen voor de inzet alleen. Op 

basis van de kansen was roodgeel een verdiende winnaar, alleen jammer dat het op deze manier moest 

gebeuren. 

Niet getreurd en op naar de volgende opdracht ! Zondag 27 november en terug om 14:30 ontvangen we 

KVC Deerlijk die ook tegen Wevelgem de drie punten pakte. Met de ingesteldheid van tegen Poperinge en 

met onze vurige supporters achter onze ploeg gaan we er volledig tegenaan.             BE THERE.  

 

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Joeri, Serre, Torre, Damy (Jenske), Flo, Bryan, Gertje (Ote), 

Baptiste(Lolo). Arne kwam niet in actie. 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

13de speeldag : 

SKN - VC DEERLIJK SP. 0 – 2 

 

Ik hoop dat dit verslag bij het kleinste blijft van het ganse seizoen want er valt niet veel te vertellen. De 

motor wou niet aanslaan en onze boys speelden de slechtste wedstrijd van het huidige seizoen. De 

tegenstander uit Deerlijk was zeker ook niet groots maar als de ref affloot lagen er twee in ons mandje. De 

wedstrijd begon met een kwartier vertraging daar een grensrechter zijn kat stuurde maar de sympathieke 

Sven LATRUWE hielp ons uit de nood. Misschien was de vertraging wel de oorzaak dat onze mannen niet in 

hun ritme geraakten. Middenveldspel bepaalde de wedstrijd en de supporters konden zich zeker niet 

opwarmen aan het povere spektakel maar gelukkig konden ze dat wel doen aan de jenever- en warme 

likeurbar. Bryan VERHAEGHE zorgde voor wat animo en na een dubbelpas met Baptiste GUILBERT zag hij 

zijn schot voorlangs voorbij suizen. Op een hoekschop voor Deerlijk trokken hun lange torens mee naar 

voren en werd de bal, aan de 2de paal, simpel binnengekopt (0 - 1;38'). De verwachtte reactie bleef uit en 

we hoopten op beterschap na de pauze. 

Die kwam er tijdens de 2de helft dan toch niet - integendeel - een precieze center werd eenvoudig tegen de 

netten geprikt ( 0 - 2;52'). We kunnen niet zeggen dat onze spelers geen inzet toonden maar je voelde zo 

aan dat ze nog uren mochten spelen : scoren zou niet lukken. Dylan VANCRAEYBECK zorgde er zelfs met 

enkele knappe tussenkomsten voor, dat het bij 0 - 2 bleef.  

 Zondag 4 december (daags na onze deur aan deur koekenverkoop) trekken we naar SK GELUWE. Het hoeft 

geen betoog dat dit voor onze trainer Patrick VAN HOOF een speciale match wordt want hij was er jaren 

een gevierd trainer met vele successen op zijn palmares. Hopelijk zijn onze mannen beter geïnspireerd dan 

tegen Deerlijk en kunnen ze Patrick een groot plezier doen. Aftrap om 14:30. Tot dan trouwe supporters 

!!!!! 

 

 SKN speelde met SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Maudi, Serre, (Lolo), Torre, Piere, Flo, Bryan, 

Gertje(Mauro) , Baptiste(Damy). Arne kwam niet in actie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

14de speeldag : 

SK GELUWE – SKN 1 – 1 

 

Op een deels bevroren terrein werd de match om 14:30 op gang gefloten. Beide teams probeerden te 

combineren wat niet altijd evident was, daar een deel van het terrein niet door de zon te bereiken was en er 

dus hard bij lag. Onze jongens lagen zeker niet onder, integendeel want na 20' wou de bal er maar niet in 

ondanks 3 pogingen in 2' tijd. Een knappe combinatie tussen de broers Kenneth en Bryan VERHAEGHE 

belandde bij onze kleinste man Baptiste GUILBERT die tot zijn spijt  de bal op de lijn gered zag en in 

hoekschop verdween. De hoekschop werd perfect aangesneden maar werd door Pieter LOGIE op de lat 

gekopt. Nog niet gedaan want een nieuwe hoekschop werd door een plaatselijke verdediger terug op de lat 

gekopt. Zoveel pech hadden onze mannen niet verdiend en bijna werd het 1 - 0 aan de overkant maar 

gelukkig werd een splijtende doorsteekpas naast getrapt. Dylan VANCRAYBECK moest enkele minuten 

later met een dubbele redding zijn netten vrijwaren wat hij ook glansrijk deed. Toen de bedrijvige Baptiste 

neergelegd werd, een vijftal meter buiten het strafschotgebied, nam Bryan met veel gevoel voor precisie, de 

bal op de slof en die als een télé  geleidt  projectiel in de winkelhaak verdween. De keeper stond er bij en 

keek ernaar(0 - 1;37'). Het scorebord wou niet meewerken maar onze boys trokken met een verdiende 

voorsprong de rust in. 

De meeste supporters waren nog niet op hun plaats toen Gert Jan HUYGHE een enorme kans kreeg maar 

tot zijn eigen verbazing zag hij de bal niet in doel verdwijnen. Geluwe kwam nu wel scherper voor de dag en 

trok richting ons doel. Dylan ranselde met een knappe save de bal uit zijn doelvlak en was ook zeer secuur 

bij de hoge ballen. Iedereen verdedigde met een tomeloze inzet maar dan sloeg het noodlot toe. Florian 

DESMEYTERE kopte in een duel de bal weg en viel op de grond. Een logisch fluitsignaal volgde maar de ref 

wees zowaar naar de ..... penaltystip. Zelfs de thuisploeg reageerde verbaasd maar nam het 

sinterklaasgeschenk met dank aan( 1 - 1;68'). Het was nu alle hens aan dek bij onze roodjes, maar de 

voortreffelijke mentaliteit, na die opdoffer, sleurde ons verder in de match. Ook onze trainer Patrick VAN 

HOOF moest het ontgelden bij de scheids (moest achter de omheining zonder enige vorm van voorafgaande 

verwittiging)) die blijkbaar de druk van zijn controle niet meer in de hand had. Het eindsignaal weerklonk en 

met gemengde gevoelens verlieten onze jongens het strijdtoneel. De peptalk van Patrick en T2 Geert 

BROUTIN nadien in de kleedkamer deed de spelers deugd en daarmee werd al de basis gelegd voor de 

wedstrijd van komende zondag.  

Zondag 11 december en om 14:30 ontvangen we de draadtrekkers uit Zwevegem en met de hulp van jullie, 

onze trouwe supporters, moet een mooi resultaat haalbaar zijn. Tot dan. 

  

 SKN speelde met SKN speelde met Dylan, Kenneth, Ceetje, Joeri(Damy), Serre, Torre, Piere, Flo, Bryan, 

Gertje , Baptiste(Lolo). Arne en Maudi kwamen niet in actie. 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

15de speeldag : 

SKN - ZWEVEGEM SP. 1 – 2 

 

De match was amper op gang geblazen of er lag al een bal in ons mandje! 

Een attente grensrechter zwaaide terecht maar dit was een serieuze waarschuwing naar ons adres. De 

draadtrekkers waren niet gekomen om er een gezondheidswandeling van te maken en namen de match 

resoluut in handen. Onze boys geraakten niet in hun spel en moesten lijdzaam toezien hoe een feller 

bezoekende ploeg de wet dicteerde. Op de 12' kwamen we een eerste maal piepen toen Servaas 

COVEMAEKER voorzette maar Bryan VERHAEGHE een teennagel tekort kwam om binnen te glijden. 

Intussen kreeg onze verdediging haar deel van het werk en mochten we ons blij achten dat het vizier niet 

op scherp stond. Een vrije trap van Florian DESMEYTERE werd uit het doel gezweefd en Serre zag zijn 

rebound van de lijn geveegd door een inderhaast teruggekeerde verdediger. Een vrije trap aan de overzijde 

kende meer succes : Dylan VANCRAYBECK kon in eerste instantie de trap redden maar niet klemmen en de 

rebound werd binnengeduwd (0 - 1;26'). Nog geen 2' later en na een mooie dubbelpas ging de bal nipt 

naast en mochten we ons gelukkig prijzen dat de score niet werd verdubbeld. De bedrijvige Bryan waagde 

nog eens zijn kans maar zijn schot werd met klasse uit het doel gezweefd. Rusten werd met een gevleide 0 

- 1 gedaan. 

De hoop op een betere 2de helft werd onmiddellijk gefnuikt want op een doorsteekpas kon Zwevegem de 0 

- 2 op het scorebord plaatsen(48'). Iedereen dacht dat onze mannen nu rijp waren voor de slachtbank maar 

de bezoekers kropen in hun schelp en we zagen ze niet meer terug op onze speelhelft. Plots laaide de hoop 

weer op toen Bryan foutief gestopt werd in de penaltyzone en Flo de keeper op het verkeerde been zette (1 

- 2;61'). Een perfecte center bereikte de vrijstaande Baptiste GUILBERT maar die schrok van de geboden 

vrijheid en zijn inzet ging volledig de mist in. De bezoekers gingen verbeten de strijd aan en verhinderden 

op alle manieren onze combinaties. Enkele schermutselingen waren de enige wapenfeiten want tot 

uitgespeelde kansen kwamen we niet meer. Nee het wilt voor het moment eventjes niet lukken maar 

zondag krijgen we een nieuwe kans om punten te verzamelen. FC Luigne komt op zondag 18 december en 

dit om 14:30 ons partij geven. We gaan jullie echt nodig hebben trouwe supporter zodat we toch met een 

goed gevoel de feestdagen en de winterstop kunnen ingaan. Tot dan.  

 

 

SKN speelde  met Dylan, Kenneth, Ceetje, Joeri,Lolo(Baptiste), Serre, Torre(Jess), Piere, Flo, Bryan, Gertje 

(Maudi), Baptiste. Arne kwam niet in actie. 

 

 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

16de speeldag : 

SKN - FC LUIGNE  1 - 1  

 

Dat het geen herhaling zou zijn van de 1ste competitiematch ( toen gewonnen met 0 - 5) 

werd algauw duidelijk tegen de mannen uit het Moeskroense. We piepten eerst wel even aan hun doel maar 

na 8' was het van dat : een mooie doorsteekpas zonderde een aanvaller voor Dylan VANCRAYBECK die 

kansloos was op de schuiver (0 - 1). De vroege achterstand kwam ons spel niet ten goede, met als 

resultaat, vele slechte passes en combinaties die hun doel niet bereikten. 

De bezoekers controleerden eigenlijk het gebeuren terwijl onze boys hard moesten zwoegen om aan de bal 

te geraken. Net op het halfuur kon Bryan VERHAEGHE zijn snelheid uitbuiten (zou niet de laatste keer zijn) 

maar hij zag zijn inzet in het zijnet uitsterven. Intussen legden de bezoekers steeds minder risico in hun spel 

en verdween de bal nogal veel in het aanpalend wijnveld en de omliggende tuinen. Rusten geblazen met 

het kleinste verschil.  

Toen Servaas COVEMAEKER, net na de rust, tegen zijn eigen doelpaal ontzette wisten onze mannen dat ze 

aan een dubbele achterstand ontsnapt waren. Meteen ook het sein om een tandje bij te steken en Bryan 

ontbond nu zijn duivels. Tot driemaal toe nam hij de Waalse verdediging op snelheid maar de bezoekende 

doelman wou niet meewerken en schudde enkele knappe saves uit zijn mouw. Dat kan ik ook zei Dylan en 

met een karpersprong kon hij een gemaakte goal vermijden en dit op een heel cruciaal moment want op de 

daaropvolgende counter kon 

- bezige bij - Bryan weer op snelheid richting doel stuiven. Koelbloedig omspeelde hij de doelman en schoof 

de bal heerlijk in het lege doel (1 - 1;64'). Tijd voor een feestje op dit historisch moment want onze spits 

scoorde zijn 100ste doelpunt voor zijn meest geliefde club. 

Onze mannen wilden meer en trokken richting doel en toen Jess MALFAIT een pegel afvuurde was de 2 - 1 

dichtbij maar de bal zoefde net naast. De klok tikte verder en de laatste minuten was het vooral zorgen om 

geen fatale tegentreffer te slikken. Na het fluitsignaal van de goed leidende ref flikkerde ons zevende 

gelijkspel  op het scorebord. 

  

Zo we gaan eventjes wat stoom aflaten om dan de batterijen te herladen. Nu wil ik echter iedereen van 

onze roodwitte SKN-familie prettige feestdagen toewensen en een voorspoedig en vooral een gezond 2017. 

Onze trouwe supporters zien we graag terug op zondag 8 januari en dit op het veld van 

Ol. Ledegem waar de aftrap om 15:00 plaats vindt. 

  

SKN speelde  met Dylan, Kenneth, Maudi, Joeri, Serre, Torre,Jess, Piere, Flo, Bryan,Mauro. Baptiste, Arne, 

Ote en Tjorven kwamen niet in actie. 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

17de speeldag : 

OL. LEDEGEM – SKN 1 - 1  

 

Er werd met wat argwaan uitgekeken naar deze wedstrijd : hoe zouden onze mannen de winterstop en 

vooral de feestdagen verteerd hebben; hoe vlug zouden we aangepast geraken aan het kunstgrasveld en 

vooral hoe gaan we Ledegem afstoppen want deze ploeg had in het lopend seizoen nog maar 2 x verloren? 

Wel het moet gezegd dat we op deze vragen alleen maar positief kunnen antwoorden. Onze roodjes (in het 

zwart) gingen gretig van start en Bryan VERHAEGHE speelde op hoog niveau en kreeg in de eerste 5' twee 

kansen die net rakelings naast gingen. De thuisploeg combineerde aardig  maar in de zone van de waarheid 

geraakten ze niet al was een doorgebroken speler alleen op weg naar Dylan VANCRAEYBECK 

maar struikelde en kwetste zich onderweg. Op een hoekschop van Gwenn MALFAIT( terug na 2 maanden 

blessure) kon Joeri MERVEILLIE inkoppen maar de bal werd net voor de lijn weggewerkt door een 

verdediger. Dezelfde Gwenn kwam  alleen en schuin voor doel maar zijn schot verdween in het zijnet. Een 

voorsprong zou meer dan gewettigd geweest zijn want Dylan moest alleen een kopbal neutraliseren na een 

hoekschop. Rust 0 -0. 

De 2de helft was iets minder van kwaliteit langs beide kanten maar werd wel bitsiger. De ref was echter op 

zijn hoede en deelde correcte gele kaarten uit (Flo, Serre, Kenneth). Bryan trok zich nog eens op gang en 

werd in de penaltyzone foutief gestuit. Ijskonijn Gwenn was genadeloos en zette de keeper op het 

verkeerde been(0 - 1;55'). Toen Ledegem  (na een dubbele boeking) tot 10 herleid werd, was dit voor de 

thuisploeg het sein om een tandje bij te zetten en moesten we achteruit. Cruciaal moment werd de zware 

voetblessure van onze rots Cederic DIERYCK. De vervanging was net gebeurd en de pionnen 

amper herschikt of het stond 1 - 1 : een snel en kort genomen hoekschop werd aan de 2de paal door een 

totaal vrijstaande Ledegemse speler binnengetikt(79'). Wat later strandde een schot tegen onze paal en 

ontsnapten we aan een onverdiende nederlaag. Vergeet niet dat Bryan nog eens 2 verdedigers oprolde, 

keeper ook nog ter plaatse liet, maar de bal wou plots niet meer mee en weg kans. Zelf de overwinning was 

heel dichtbij maar de inzet van Joeri werd op een miraculeuze wijze gered door de hiel van een verdediger. 

Het bleef voor beide ploegen bij hun achtste gelijkspel van het seizoen en vooral onze jongens leken wat 

down maar het warm applaus van de meegereisde supporters deed achteraf wel deugd. 

Zondag komen de mannen uit Moen op bezoek. Wellicht zijn onze boys de nipte nederlaag ginds niet 

vergeten en kunnen we revanche nemen. Met de hulp van onze trouwe supporters moeten we in staat zijn 

de punten thuis te houden. Afspraak zondag 15 januari om 14:30. Tot dan!!!  

 

 

 Voor SKN speelde  Dylan, Kenneth, Ceetje (Gertje), Maudi, Piere,  Serre(Jess), Joeri,  Torre, Bryan, Flo , 

Gwenne.  Arne en Baptiste kwamen niet in actie. 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

18de speeldag : 

SKN - FC MOEN 0 – 1 

 

Sinds 23 oktober 2016 zijn we op zoek naar een overwinning en de 3 punten. Vandaag zou het gaan 

gebeuren vooral na de bemoedigende partij in Ledegem. "Moen is te doen" klonk het bij de supporters maar 

na de 90' stond er wel 0 - 1 op het scorebord. 

 

Bryan VERHAEGHE opende na 3' de debatten maar zag zijn inzet door de bezoekende goalie gered. De 

bezoekers kwamen opzetten en een gepaste redding van Dylan VANCRAEYBECK was nodig. Het was echter 

uitstel van executie want op de 10' kwam een bezoeker schuin voor doel en Dylan was machteloos tegen 

diens knal (0 - 1). Nog geen minuut later kon de match al definitief afgelopen zijn maar hun spits trapte de 

bal onbegrijpelijk naast. Stilaan kwamen onze mannen wat meer in de match maar tot uitgespeelde kansen 

kwam het niet. Niettemin kon Bryan bij een doorbraak Jess MALFAIT bedienen maar die trapte een gat in de 

lucht. De regen maakte het veld zwaarder maar voetballen was perfect doenbaar al kwam het er niet 

echt uit. 

Florian DESMEYTERE bedreigde de keeper met een mooie vrije trap maar die liet zich niet verrassen. Rusten 

werd er geblazen met het kleinste verschil. Spelend naar de kantine toe zou het moeten gaan gebeuren! 

Moen wou niet meewerken en verdedigde met hand en tand. De vele spelonderbrekingen kwamen ons spel 

niet ten goede en de bezoekers hielden het ritme uit de match. Dat dit ook nog eens gepaard ging met de 

nodige gele kaarten kon de bezoekers niet deren. Toppunt was wel de trap in het gezicht van onze Pieter 

LOGIE toen een bezoeker dacht dat hij de klasse had van een Ibrahimovic of een Caroll en de bal met 

een omhaal (doe je pas al er geen man in de buurt is) wou nemen. Resultaat was een gebroken neus voor 

onze verdediger en een bezoek aan de spoed en slechts geel voor die aanslag, rondom schandalig !!! Met 

de moed der wanhoop probeerden onze boys nog maar iedere goeie actie of intentie werd in de kiem 

gesmoord met een foutieve tussenkomst, met zelf een rode kaart tot gevolg. Het bleef bij de 0 - 1 

want echte open kansen kwamen er niet meer. We speelden inderdaad niet onze beste match maar tegen 

een uitgekookt Moen, die al jaren in 2de speelt, is het niet evident om zo maar eventjes de drie punten te 

pakken.   

We doen verder en het zal wel weer lukken en wie weet kunnen we zaterdagavond in Avelgem juichen. Het 

vel verkopen voor de beer geschoten is een uitdrukking die al menig keer zijn gelijke heeft aangetoond en 

waar we niet mogen in trappen. Ondanks hun laatste plaats zullen die mannen strijden als leeuwen. 

Supporters, kom onze mannen aanmoedigen en aan de zege helpen. Aftrap om 19:00 op 21januari. Tot 

dan. 

 

 

 Voor SKN speelde  Dylan, Gertje, Mauro(Jenske) , Maudi, Piere (Damy),  Serre, Jess,  Joeri,  , Bryan, Flo , 

Gwenne.  Arne en Baptiste kwamen niet in actie. 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

19de speeldag : 

VK AVELGEM – SKN 1-1 

 

Eindelijk zou het gaan gebeuren, de 5de overwinning was in de maak. Alleen bij ondergetekende was er 

enige twijfel maar ik liet het niet echt blijken. Een hapklare brok zou de rode lantaren moeten zijn maar er 

waren elementen die me verontrustten : thuis bleven we steken op een gelijkspel; de afwezigen door 

blessures en andere omstandigheden; het zaterdagavondvoetbal en dan nog eens een keihard bevroren 

terrein. Het hard bevroren terrein is voor beide teams maar ik had de indruk dat de thuisploeg iets beter 

voor de dag (sorry ... avond) kwam. De vele meegereisde supporters (waarvoor mijn dank) konden zich 

moeilijk opwarmen aan het spektakel en tot echte doelkansen kwamen we niet. Het was wachten tot op de 

fout van één van de ploegen en die kwam er ook : Bryan VERHAEGHE wandelde door de verdediging maar 

de laatste hindernis kon hij niet nemen daar hij foutief werd gestuit door de doelman. Gwenn MALFAIT 

kende geen genade en trapte de 11-meter feilloos binnen( 0 - 1;27'). Een zucht van opluchting bij de 

meegereisde aanhang en nu de klus volledig klaren was de boodschap! Het doelpunt werkte eerder 

verlammend dan bevrijdend en de thuisploeg zette een tandje bij. Niet dat dit kansen met zich meebracht 

maar de jonge thuisploeg was hongeriger naar de bal dan onze mannen. Rusten geblazen met een krappe 

voorsprong en meteen tijd om de neuzen in dezelfde richting te doen wijzen. 

Was het de druk om geen doelpunt te incasseren of de machteloosheid om de match in handen te nemen? 

In ieder geval zakte ons niveau zienderogen en lukte geen enkele combinatie. Een strakke voorzet zorgde 

voor een kleine opwinding maar niemand kon de bal in doel verlengen. Het moet ook gezegd zijn, dat de 

thuisploeg onze mannen niet toeliet om te combineren, maar je voelde zo, dat de wil om een nederlaag te 

vermijden groter was bij hen dan de drang naar een 2de doelpunt bij ons. Sluw keken ze uit naar die ene 

fout en die kwam er ook : toen de bal plots verkeerdelijk en centraal werd ontzet, waardoor iedereen op het 

verkeerde been stond, kon een thuisspeler de bal in een omzeggens leeg doel deponeren ( 1 - 1;76'). Wie 

zaait, zal oogsten!!! De oogst was na het eindsignaal mager en het 9de gelijkspel was een feit. 

In 3de provinciale volstond verleden jaar - tijdens een mindere match - een klasseflits of een individuele 

actie voor het verschil. Nu in 2de volstaat dit niet meer. Alleen met een groot strijdershart en heel hard 

werken komen er resultaten. Laten we dit bewijzen nu zondag 29 januari om 14:30 tegen Beveren - Leie. 

Ginds werd met 0 - 3 gewonnen maar speelde de thuisploeg daar 80' met tien na uitsluiting van de keeper. 

Supporters onze boys hebben jullie nodig want samen zijn we sterk !!!! Tot dan !!!!! 

 

Voor SKN speelde Dylan, Gertje, Mauro(Jenske), Kenneth , Maudi, Serre, Jess, Joeri, , Bryan, Flo(Baptiste) , 

Gwenne. Arne en Damy kwamen niet in actie. 

 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

20de speeldag : 

SKN - SK BEVEREN-LEIE 2 – 6 

Neen dit is geen uitslag van één of andere set in een tennismatch maar wel het resultaat van een 

namiddagje voetbal in Nieuwkerke. Wat is er gaande ? Toegeven er zijn tal van gekwetsten 

( welke ploeg heeft die niet ......), pech blijft ons achtervolgen (iets wat we niet hadden in het seizoenbegin 

.....) maar ook het over-mijn-lijk mentaliteit missen we. We hebben een fantastische ploeg maar het moet 

met zijn allen samen gebeuren om uit de impasse te geraken . 

Afspraak zondag dan heren ...? De bezoekers waren niet naar Nieuwkerke gezakt om aan sightseeing te 

doen en namen resoluut de match in handen. Ze kregen ook nog wat hulp toen, een te korte terug kopbal 

van Pieter LOGIE, zijn doel niet bereikte en keeper Arne UZEEL simpel uitgespeeld werd(0 - 1;3').Van een 

koude douche gesproken! De verbetenheid van de blauwhemden was groots en je voelde dan al dat ze hun 

prooi niet meer zouden lossen. Een center vanop links werd simpel binnengetikt aan de 2de paal (0 - 2; 9'). 

Op de 15' werd het zelf 0 - 3 toen een bezoeker ongestoord de bal mocht ontvangen (hij keek verbaasd 

rond dat niemand hem onder druk zette ....) en poeierde de bal vanop 20 meter in doel. Het gemor bij de 

trouwe supporters begon dan toch plots  zijn effect te hebben want onze mannen begonnen wat meer druk 

te zetten. Bryan VERHAEGHE werd weer eens onderuit gehaald in de 16 ( was dit dan ook geen rood ....?) 

en Gwenn  MALFAIT trapte koel de 1 - 3 binnen (34'). Men ging nu met man en macht op zoek naar de 

aansluitingstreffer maar het rustsignaal kwam voor de bezoekers net op tijd. Deze wedstrijd is nog niet 

gespeeld hoorde je bij de fervente supporter .... één man dacht daar anders over. Toen onze doelman Arne 

de bal weg bokste na een diepe center, achtte de eerste assistent scheidsrechter zijn moment de gloire 

aangebroken : hij bleef maar vlaggen voor vermeend handsspel van onze keeper (noch de scheids noch de 

bezoekers reageerden op het al dan niet weg boksen van de bal met de hand buiten de 16). Na raadpleging 

van de ref bij de desbetreffende lijnrechter volgde de rode kaart voor Arne. Spits Bryan ( rare beslissing 

want wie zal nu druk uitoefenen op de bezoekers morden de supporters) kwam in het doel en mocht 

onmiddellijk de bal uit zijn net vissen, daar de vrijschop na de rode kaart van Arne, afgeblokt werd in de 

muur maar een bezoeker in flagrant  voorafgaand buitenspel de 1 - 4 nette(52'). Met de moed der wanhoop 

probeerden onze mannen nog, en Gwenn nette zowaar de 2 - 4 toen hij koelbloedig de keeper 

verschalkte(55'). Daar moeten we iets aan doen dacht de eerste lijnrechter en liet op een counter - tot 2 

maal toe- de bezoekers de 2 - 5 te  scoren op buitenspel. Match gedaan natuurlijk want tegen een 

overmacht is het onbegonnen werk natuurlijk. Integendeel op aangeven van de lijnrechter werd er nog 

kwistig met geel gezwaaid en tot overmaat van ramp werd de 2 - 6 gescoord uit een onterechte 

hoekschop(76'). Tis misschien beter om alles wat tegenzit op één match te hebben en verder te werken met 

de juiste mentaliteit. De ref floot de match naar de geschiedenis. Onze mannen dropen af; supporters 

dronken nog een pint; de refs deden zich te goed aan hun schotel en iedereen dacht al wat maandag 

brengen zal.  

Bl. Otegem is de volgende wedstrijd en we trekken er met de bus naar toe. Aftrap om 15 uur op zondag 5 

februari. Supporters, een warme oproep : kom mee en steun onze mannen want ze kunnen het best 

gebruiken. Er is nog plaats op de bus want een volle bus zal een boost geven aan onze mannen om in 

Otegem een puik resultaat neer te zetten. TOT DAN !!!!!!! 

 

Voor SKN speelde Arne, Gertje(Jenske), Piere, Maudi, Serre, Jess, Joeri, 

Damy(Baptiste),Torre(Mauro),  Bryan , Gwenne. Thierry kwam niet in actie. 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

21ste speeldag : 

BL. OTEGEM  - SKN 3 – 2 

 
Met de bus werd de trip naar Otegem gemaakt. Een hoopvolle bus die geloofde in puntengewin en die de 

spelers moest motiveren tot een glansrijke prestatie. De match begon evenwichtig al was de thuisploeg dan 

al op zoek met centers naar hun robuuste torens. Op het kwartier kon Florian DESMEYTERE doorgaan op 

links en gepast voorzetten naar Jess MALFAIT maar diens intikker miste doel. Geen minuut later dezelfde 

spelers, maar nu in omgekeerde volgorde, met Jess als aangever en Flo die de keeper omspeelde en rustig 

binnenschoof ( 0 - 1; 17'). Toen Gwenn  MALFAIT aan het halfuur zijn broer door de verdediging loodste 

zag iedereen al de 0 - 2 op het bord verschijnen maar de keeper redde puik (hier zat meer in maar Jess had 

teveel tijd om na te denken en .... weg doelpunt). Wie niet scoort krijgt het deksel op de neus, en 

warempel, een schot verdween in het doel, al kon Dylan VANCRAEYBECK de bal nog even beroeren (1 - 

1;34'). 

Bij een snelle counter van de thuisploeg vloog een volleyschot maar net over. Jess legde nog even aan maar 

zijn schot werd afgeblokt en vloog over het doel. Het slotwoord van de eerste helft was voor Gwenn : op 

snelheid vertrokken en schuin voor doel zag hij zijn plaatsbal over de kooi uitsterven. 

Gevleide score aan de rust want het kon gerust 1 -3 of 2 - 4 geweest zijn. 

Otegem kwam gedreven uit de kleedkamer en nam de match in handen op een steeds zwaarder wordend 

terrein. Hun gestalte kwam hen goed van pas want meerdere centers werden in ons strafschopgebied 

gedropt. Op de 54' was het raak toen een center werd binnengetikt ondanks de verwoede poging van Dylan 

(2 - 1 ).  Een minuut later spatte een poging uiteen op de lat maar het was uitstel van executie. Een nieuwe 

verre bal op vrijschop werd nog even aan  gestreeld en verdween in doel ( 3 - 1; 66'). Match gespeeld 

dachten velen maar amper een minuut later stond er 2 - 3 op het scorebord. Flo  rolde de linkerflank op en 

zijn strakke voorzet werd door een verdediger in eigen doel gelopen (3 - 2; 67'). Meteen het sein voor onze 

jongens om er vol tegenaan te gaan. Het werd een uitputtingsslag met constante fouten die het spel 

voortdurend 

stil legde. Met hand en tand verdedigde de thuisploeg zijn voorsprong wat zelf tot een rode kaart leidde. Na 

92' was de overwinning een feit voor de thuisploeg toen de ref affloot. Een schande voor de sympathieke 

entourage van Otegem was het optreden van centrale verdediger met nummer 17. Na de wedstrijd (zelfs al 

tijdens de match volgens getuigen) kon hij zijn seksuele driften niet te baas en stelde hij  de meest vulgaire, 

obscene gebaren  tentoon. 

Zielig mannetje !!!!!!  

Volgende week en op zondag 12 februari komt Wevelgem City op bezoek. Match is om 15:00. Hopelijk bent 

u er terug beste supporter om de mannen uit de woonplaats van onze trainer Patrick te ontvangen.  

 

 

 Voor SKN speelde : Dylan, Gertje, Jenske(Lolo) , Piere, Maudi, Baptiste(Mauro) ,Flo, Jess, Joeri, Torre , 

Gwenne. Arne en Kevin kwamen niet in actie.   

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

22ste speeldag : 

SKN - WEVELGEM CITY A 4 - 1 
 't Is vijf voor twaalf kwamen enkele supporters ons vertellen en zelfs al over twaalf zei de grootste pessimist. Ok, 

we moeten dringend weer eens aanknopen met een driepunter! De vele aanwezigen  en vooral de inzet op 

training deed mij aan de kant van de optimisten scharen. Niemand meer dan ik weet dat een overwinning terug 

de motor kan doen aan zwengelen maar het is na 90' dat je een doelpunt meer moet gemaakt hebben dan de 

tegenstrever. Net nu kwamen de mannen van Wevelgem op bezoek en dat zorgde toch wel voor een speciale 

sfeer, vooral voor onze T1 Patrick VAN HOOF die voor de gelegenheid zijn beste voetbalkostuum uit de kast had 

gehaald. Eerst was er nog een emotioneel moment met een minuut stilte voor onze niet vergeten JO THUNE, 

waarvoor dank aan de refs en de bezoekers. Begint weeral goed riep een supporter (kwestie van bijgeloof) toen 

we de eerste helft richting kantine moesten spelen. Bijgelovig of niet, Bryan VERHAEGHE ontbond onmiddellijk 

zijn duivels : hij maakte actie op de rechterflank en zijn voorzet werd aan de 2de paal binnengetikt door de goed 

mee gevolgde Mauro SANNEN ( die kwam echt als een duivel uit een doosje .... 1 - 0;6'). Was het door zijn 

huwelijksaanzoek aan zijn lieftallig vrouwtje, er was echt geen houden aan Bryan. Een mirakelsave was nodig van 

de keeper om Bryans schot, met zijn vingernagels, in hoekschop te doen verdwijnen. Onze boys bleven enorm 

gedreven en bleven goed in blok spelen al moest Dylan VANCRAYBECK een volley in 2 tijden stoppen. Terug mijn 

moment dacht Bryan en weer reet hij de rechterflank open (na een assist van Torrino DEBAL) en kwam schuin 

voor doel. Zijn atoomschot vloog via binnenkant eerste paal hoog tegen de touwen, echt er was geen 

mogelijkheid voor de bezoekende keeper om deze bal af te weren (2 - 0;26'). Wevelgem tikte wel mee maar in 

de 16 meter geraken was een onbegonnen missie. Een nieuwe ( en weer vanop rechts)  Usain Bolt sprint van 

Bryan kon alleen maar foutief gestuit worden in de "carré" en de ref wees onverbiddelijk naar de stip. Oeie 

.... geen Gwenn Malfait (gele schorsing) maar Florian DESMEYTERE trapte net zo koel als Gwenne de bal in doel 

(3 - 0;35'). Een poging van Jess MALFAIT met een weg zwaaiend schot en een  ongevaarlijke kopbal op 

hoekschop voor  de bezoekers waren de laatste wapenfeiten van een perfecte 1ste helft. 

De 2de helft werd aangevat met de gedachte " da kan toch ni meer verkeerd gaan" en onze roodhemden vingen 

in blok de paarswitten op. Het was onbegonnen werk voor de bezoekers om de thuisspelers uit verband te spelen 

daar ze goed en intelligent en met veel man achter de bal bleven. Je zag het geloof bij de Wevelgemse ploeg 

verdwijnen en ze moesten opletten van de snedige counters. De ingevallen Kenneth VERHAEGHE kon met een 

splijtende pass Jens VANDOORNE voor doel afzonderen en die omspeelde de keeper alsof het een kegeltje was 

en schoof de bal net voor de terugkomende verdedigers in doel (4 - 0;74'). De supporters door het dolle heen en 

de trainersstaf met Patrick, Geert BROUTIN en Thierry CAIGNIE gunden Bryan een applausvervanging. 

Jammerlijk werd de nul niet gehouden wanneer op een hoekschop de bal in doel gelopen werd( 4 - 1; 90'). Dit 

mag echter geen smet zijn op onze sterke collectieve prestatie waarbij de manschappen onder leiding van 

kapitein Joeri MERVEILLIE en een sterke verdediging met Pieter LOGIE, Gert jan HUYGHE en Maudi SANNEN alles 

onder controle hielden. De ingevallen Servaas COVEMAEKER en Laurent VANHAVERBEKE vierden samen met 

Arne UZEEL volop mee in de middencirkel na het laatste fluitsignaal, kan dat toch deugd doen !!! 

Daarmee is onze laatste overwinning, die dateerde van de 23ste oktober 2016, geschiedenis geworden. Net nu 

moeten we zondag 19 februari naar Anzegem ( laatste zege was tegen hen) waar we om 15:00 aftrappen. 

Supporters we hebben jullie nodig want de thuisploeg is een gevestigde waarde geworden in 2de provinciale en 

jullie steun zullen onze mannen zeker naar waarde schatten.  Tot dan !!!! 

 

Voor SKN speelde : Dylan, Gertje, Jenske , Piere, Maudi, Mauro(Serre),Flo, Jess(Kenneth), Joeri, Torre, 

Bryan(Lolo). Arne kwam niet in actieKlik hier om te bewerken. 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

23ste speeldag : 

SV ANZEGEM – SKN 2 - 0   

Er werd reikhalzend uitgekeken naar deze wedstrijd na de mooie prestatie van verleden week tegen 

Wevelgem City. Zodanig reikhalzend dat ondergetekende van spanning in Avelgem zat en alzo 6' te laat 

kwam. Op het scorebord stond nog steeds de 0 - 0 en met de ingewonnen informatie vernam ik al vlug dat 

de studieronde nog volop bezig was. De partij was stevig en de contacten waren niet altijd van de minste. 

De scheids zag er weinig graten in en het kwam niet  op een been of voet te hoog.  Op de 16' kon Bryan 

VERHAEGHE op snelheid vertrekken - omspeelde de keeper al zijnde een zoutpilaar - maar moest net iets 

teveel naar buiten uitwijken. De enige oplossing was de bal achteruit te leggen maar net iets te vroeg voor 

de aanstormende Gwenn MALFAIT en weg kans. Onze mannen bleven goed georganiseerd spelen al was 

een gevaarlijke center, die voorlangs hobbelde, van de thuisploeg zeker het vermelden waard. De wedstrijd 

kabbelde voort met iets meer balbezit voor de geelroden maar veel gevaar zat er niet in. 

Rusten geblazen met 2 nullen op het scorebord. 

De koffie bracht blijkbaar inspiratie bij de thuisploeg want een weggekopte bal viel pardoes  voor de voet 

van de nummer 7  en de droge knal verdween onhoudbaar in doel (46'; 1 - 0). Alle goeie intenties en de 

sterke organisatie verdwenen in de prullenmand. De wedstrijd werd nu nog virieler met als gevolg weinig 

goed voetbal. Inderdaad verleden week liet Wevelgem voetbal toe maar vandaag was de gestalterijke 

thuisploeg de baas met een tomeloze inzet. Intimidatievoetbal heet dat en als jezelf niet kan hijsen op deze 

hoogte zit je met een probleem. Voetballen kunnen onze mannen als geen ander maar samen je kop ervoor 

leggen en strijden is in vele matchen ook van primordiaal belang. Plots kon Bryan weer op snelheid 

vertrekken en kwam het strafschopgebied binnen, de verdediger vermeed wijselijk elk contact met onze 

spits en de bal hobbelde voorlangs buiten. Torrino DEBAL kwam ook nog eens in schietpositie maar een te 

zwak schot kon de doelman niet verontrusten. Het was intussen opletten geblazen voor de snelle uitbraken 

al kwam de 2 - 0 op een stilstaande fase : een hoekschop werd door Dylan VANCRAEYBECK geplukt maar 

bij het neerkomen (gehinderd door wat spelers) loste hij de bal en kon men simpel binnentikken   (2 - 0; 

83'). Uiteraard was de match nu gespeeld en besefte men dat we onszelf geen cadeau hebben gedaan. 

Het komt er nu op neer om de neuzen terug in dezelfde richting te krijgen en SAMEN TE STRIJDEN voor dat 

ene doel : het behoud. Het zou een uniek gegeven zijn dat deze ploeg een verlengd verblijf in 2de 

provinciale zou kunnen realiseren want na eerdere promoties naar 2de volgde steeds een degradatie. Een 

warme oproep dus aan de spelers : " gun jezelf het plezier en de eer om in 2de te blijven sjotten en je zal 

verstelt staan welk een groot geschenk je aan de supporters en bestuur geeft." GO FOR IT, TOGETHER 

WE'RE STRONG".  

Volgende zondag en dan zijn we de 26ste februari trekken we naar het kunstgrasveld van Dadizele. Om 

15:00 wordt er afgetrapt. Na de incidentrijke thuismatch (zie verslag van 30-10-2016) hopen we de 

gedoodverfde titelkandidaat een hak te kunnen zetten. Supporters op post !!! Tot dan 

 

Voor SKN speelde : Dylan, Gertje, Jenske , Piere, Maudi(Matti), Mauro(Serre),Kenneth, Joeri, Torre(Lolo) 

,Bryan,Gwenne. Arne kwam niet in actie. 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

24ste speeldag : 

 

VK DADIZELE – SKN 1 - 1  

 

Op het mooie kunstgrasveld ( vreemd zicht te midden de velden en weiden) namen de blauwwitten resoluut 

het heft in handen. Onze boys probeerden te volgen maar het was bij momenten alle hens aan dek. De vele 

voorzetten via de flanken waren gevaarlijk maar gelukkig konden onze sterk spelende verdedigers en onze 

doelman de vele centers neutraliseren. Lukte de afwerking niet dan kwam dit ook vooral door de onkunde 

van de plaatselijke spitsen die nonchalant acteerden. Op de 16' was het wel raak maar de goal werd terecht 

afgevlagd door de goed geplaatste lijnrechter die de scorende speler in voorafgaand buitenspel terugwees. 

Een vrijschop vanop 30 meter werd met Tielemans kracht afgevuurd maar Dylan VANCRAYBECK kon de 

kanonskogel  via de lat terug in het veld tikken waarbij de rebound volledig de mist inging. De storm begon 

te luwen en onze mannen begonnen plots aardig mee te tikken met als gevolg dat Matthias NORMAN diep 

doordrong en dan van de sokken werd gelopen. Terechte penalty en gele kaart erboven op van de goed 

gevolgde ref. Gwenn MALFAIT bleef koel ondanks de intimidatie en plaatste de keeper op het verkeerde 

been (0 - 1;31'). De goal gaf nog meer vertrouwen en de rest van de 1ste helft werd volwassen afgewerkt 

en trok men richting kleedkamer met het kleinste verschil.  

Geen verschroeiende start van de 2de helft maar een evenwichtig vertoon van beide teams. Toen Bryan 

VERHAEGHE aan het uur schuin voor doel kwam kregen we de kans op een dubbele voorsprong maar de 

keeper redde gevat. Dadizele zocht ons doel op maar was zo voorspelbaar met hun lange voorzetten dat 

onze hardwerkende mannen (wat een verschil met een week eerder) geen problemen kenden met de verre 

centers. De tijd tikte verder en je zag de nervositeit toenemen met enkele gele kartons voor onze mannen 

tot gevolg. De thuisploeg bleef maar ballen droppen in de gevarenzone en hoopte alzo op een goed 

vallende bal. Net als op Charleroi viel de bal in de slotminuut voor de voeten van een mee opgerukte speler 

en diens wanhoopspoging ging via onderkant lat in doel ( 1 - 1;89'). Een kwestie van seconden en 

centimeters !!!!! Met ontgoochelende blikken trokken onze mannen naar de vestiaires al kregen ze vele 

complimenten van de talrijk meegekomen supporters. Trainer Patrick VAN HOOF en zijn assistenten loofden 

hun mannen en de nodige peptalk zorgde ervoor dat al een glimlach tevoorschijn kwam. Inderdaad al we 

deze mentaliteit en verbetenheid kunnen doortrekken naar de zes resterende matchen kunnen we met 

opgeheven hoofd het seizoen besluiten. 

Laten we beginnen met nu zondag 5 maart tegen Sp. Heestert  en met de steun van onze trouwe 

supporters moeten we in staat zijn om iets mooi neer te zetten (aftrap om 15:00).  

 

Graag had ik ook iedereen uitgenodigd voor onze jaarlijkse frietkaarting tijdens het komend weekend ( zie 

aankondigingen op de site). Geniet van een kaartje leggen en onze frisse dranken en ga naar huis met 

lekkere frietjes en mooie prijzen uit onze tombola! Tot dan !!!!! 

 

Voor SKN speelde : Dylan, Gertje, Jenske(Kenneth) , Piere, Maudi, Matti(Mauro), Joeri, Torre , Bryan, Flo( 

Serre),  Gwenne. Lolo kwam niet in actie.  

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

25ste speeldag : 

SKN - SP. HEESTERT 4 - 4 
Hopla ... gelijkspel nummer 11 is een feit. Wellicht de mooiste van al onze draws want niemand gaf ons nog 

een cent na voortdurend op een dubbele achterstand te hebben gestaan. 

De match begon aan een razende snelheid want na 90" moest Dylan VANCRAEYBECK al met een sterke 

save uitpakken en de bal in hoekschop duwen. Onze mannen antwoordden onmiddellijk met een knappe 

center van Bryan VERHAEGHE maar Gwenn MALFAIT trapte een gat in de lucht en Matthias NORMAN 

trapte  hoog over en naast. Heestert is gekend voor zijn vroeg scoren en ook tegen ons lukte dit : een cross 

pas zonderde hun topschutter schuin voor doel af en Dylan had geen verweer tegen de plaatsbal (0 - 1; 

12'). Als antwoord vertrok Bryan randje buitenspel en kopte Matthias zijn center in doel maar de ref keurde 

terecht af. De paarswitten uit Heestert bleven gevaarlijk en de verdediging had het lastig tegen de 

wendbare spitsen. Ook Bryan en Gwenn bleven wroeten maar zagen hun pogingen door de bezoekende 

goalie gekeerd. Deksel op de neus toen een dieptepas hun trefzekere spits bereikte en diens inzet stierf uit 

tegen de netten (0 - 2;26'). Was dit nu al het einde vroegen menigten zich af maar de jarige Bryan dacht er 

anders over : op snelheid snoepte hij de bal af nam  iedereen te grazen en besloot koel in doel( 1 - 2;27'). 

Gwenn  controleerde een verre center van Bryan met veel gevoel maar zijn trap werd uit doel geranseld 

door de sterke doelman. Alsof de duivel ermee gemoeid was, want nog geen minuut later ontzette Gert Jan 

HUYGHE ongelukkig in de voeten van de broer van hun topschutter en ook hij toonde zijn neus voor 

doelpunten maken en trapte hard in de benedenhoek (1 - 3; 38'). Met een dubbele achterstand werd 

richting kleedkamer getrokken. 

Kunnen onze boys het opbrengen om opnieuw in de match te komen? In ieder geval de bezoekers legden 

nu meer zekerheid in hun spel en onze jongens probeerden op karakter het doel op te zoeken maar op een 

steeds zwaarder wordend veld was dit geen sinecure. Toen Pieter LOGIE een slechte controle had stierf de 

1 - 4 uit op de paal maar dit was precies een sein om er weer meer in te geloven. Hoekschop Bryan, die 

tikte tot bij de vrijstaande Gwenn -aan de rand van de carré - en diens trap verdween loepzuiver in doel, 

een pareltje( 2 - 3;68'). De vlam weer in de pan maar het vuur werd stande pede gedoofd : die duivelse 

spits ontsnapte even aan de aandacht en trof raak met een harde schuiver (2 - 4;69'). Over en out, daar 

was omzeggens iedereen van overtuigd. Trainer Patrick VAN HOOF en zijn assistenten wisselden en 

speelden hun laatste troeven uit. Servaas COVEMAEKER en Laurent VANHAVERBEKE brachten weer snelheid 

op de flank en de bezoekers moesten wijken. Het werd nu een fysieke slag en Heestert kraakte. De aan de 

helft  sterk ingevallen Jess MALFAIT vond een gaatje en bediende Bryan die zijn verjaardag compleet 

maakte door koel de 3 - 4 binnen te trappen(78'). De supporters gingen nu volledig uit hun bol en 

moedigden de roodjes aan en die steun gaf hen vleugels. Een klaar kijkende Bryan zag Jens VANDOORNE 

vrij staan en die aarzelde geen seconde en schoot de gelijkmaker binnen (4 - 4; 85'). Je voelde zo dat onze 

mannen nog meer wilden maar de tijd was geen bondgenoot meer en de goed leidende ref floot een 

spektakelmatch naar de geschiedenis. De spelers bedankten de vele supporters en gingen met toch 

een  goed gevoel naar de deugddoende douches. 

Opgepast supporters want we spelen komende zaterdagavond en dit om 19:00 in Dottignies Sport. Hopelijk 

kunnen jullie onze mannen komen aanmoedigen voor deze moeilijke verplaatsing tegen de 2de 

geklasseerde .... maar je weet maar nooit !!!!!!! 

Voor SKN speelde : Dylan, Gertje, Jenske, Kenneth , Piere, Maudi(Jess), Matti(Serre) , Joeri, Torre(Lolo) , 

Bryan, Gwenne. Arne kwam niet in actie. 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

26ste speeldag : 

DOTTIGNIES SP – SKN  4 - 1   
Dat het tegen de runner-up van de competitie geen sinecure zou worden wisten we vooraf,  daar velen de 

geel-blauwen de best voetballende ploeg van de reeks vinden en dat hebben we ondervonden. 

De thuisploeg is een ploeg die optimaal de grootte van hun terrein benut, getuige hun snelle uitbraken op 

de flanken. Ze deden ons pijn met hun precieze passes en op de 15' was het al raak. Een center van op 

rechts werd verkeerd ingeschat en onvoldoende weggewerkt. De spits kreeg alle vrijheid om de bal in twee 

tijden in doel te frommelen (1 - 0). Nochtans hadden onze mannen net voordien een goeie kans gekregen 

toen Bryan VERHAEGHE - met zijn gekende snelheid - de linkerflank oprolde, maar zijn voorzet werd door 

Jess MALFAIT over doel gewipt. Na  25' begonnen de Waalse storm te luwen en geraakten we beter in ons 

spel. Toen Jess de combinatie met zijn broer Gwenn MALFAIT op zocht werd onze topscoorder van de 

sokken gelopen met een terechte penalty als gevolg. Gwenn liet er geen gras over groeien en trapte de 

11meter binnen.  ( 1 - 1;36'). 

Met deze ruststand mochten onze mannen best tevreden zijn maar toen al wisten onze meegereisde 

supporters dat hun nog een lange 2de helft zou worden. 

Terecht want Dottignies nam onmiddellijk het heft in handen. Maudi SANNEN kon ons al vroeg van een 

achterstand behoedden door al spurtend een bal van de lijn te vegen. Het was echter uitstel van executie : 

een verre crosspass vloog over iedereen heen en de perfecte aanname van de thuisspeler was zo subliem 

dat hij overhoeks kon binnen schuiven ( 2 - 1;66'). 

De honger was bij de thuisploeg niet gestild want 5' later vloog een hoekschop tot aan de 2de paal, goeie 

controle en dito schot die Dylan VANCRAEYBECK nog eerst kon pareren maar geen verhaal had tegen de 

simpele intikker van een totaal vrijstaande speler (3 - 1;71'). Match gespeeld want dit Dottignies zal geen 

spectaculaire comeback dulden zoals verleden week tegen Heestert. Toch waren we plots 2 keer dicht bij de 

aansluitingstreffer, eerst na een slimme hoekschop waarbij Gwenn zijn kopbal op de lijn zag gered en 

nadien toen een heel snelle counter - over meerdere tussenstations en meteen ook de mooiste actie van de 

avond - Bryan schuin voor doel afzonderde maar zijn inzet werd puik gered door de goalie. Alle hoop werd 

echter meteen in de kiem gesmoord toen een vlotte combinatie een thuisspeler alleen en centraal voor doel 

bracht en voor de 2de week op rij lag een vierde treffer in onze netten ( 4 - 1; 82'). Waar is die 

verbetenheid van onze verdediging uit de eerste ronde fluisterden de supporters? Precies na 90' floot de ref 

de wedstrijd tot een einde. 

 

Best niet te lang stilstaan bij deze voetballes en terug de mentaliteit, de verbetenheid, de duelkracht 

opvijzelen. Net nu "de kampioen" FC Poperinge op bezoek komt, kan men zich niet verstoppen achter 

een gebrek aan motivatie. Met het gegeven dat ze op ons heilige gras kampioen kunnen spelen zou toch 

een snaar van eergevoel moeten raken. De vele sponsors voor deze match verwachten een verbeten duel 

met een tomeloze inzet van onze boys.  

 

Aan onze vele trouwe supporters : kom onze mannen aanmoedigen ,ook al gaat het wat minder, ze zullen 

zeker uw steun appreciëren. Tot zondag 19 maart om 15:00 in de Steenwerkstraat. 

    

Voor SKN speelde : Dylan, Gertje, Jenske(Serre), Kenneth , Piere, Maudi, Jess, Joeri, Torre(Lolo) , 

Bryan, Gwenne. Arne en Baptiste kwamen niet in actie.  



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

27ste speeldag : 

SKN - FC POPERINGE A 1 – 0 

 
 Vele supporters, talrijk opgekomen sponsors, enthousiaste jeugdspelertjes, drank- en worstenstand, twee 

ploegen met elk hun eigen doel voor ogen. Meer moet er niet zijn om een namiddagje voetbal mee te 

maken. De enige spelbreker was de felle wind die zijn invloed zou hebben op het verloop van de match. 

Onze jongens, met deels wind in de rug, kenden een droomstart. Na wat aftasten tijdens de 

aanvangsminuten kwam Bryan VERHAEGHE in balbezit en zijn, door de wind gedreven, knal verdween 

onhoudbaar tegen de netten (1 - 0;7'). De toon was gezet want een minuut later moest Dylan 

VANCRAEYBECK zich enorm rekken om een bal over de lat te tippen na een gevaarlijke vrijschop die door 

onze verdedigers bijna in eigen doel werd gekopt. Inderdaad, de wind blies de wedstrijdbal in alle richtingen 

alsof het een pingpongballetje was en dat kwam het spelniveau niet ten goede. Het middenveld van de 

kampioeneploeg nam langzamerhand de match in handen. De tomeloze inzet van onze roodwitten liet niet 

toe dat de keikoppen hun wet dicteerden maar dit kostte heel wat energie. Op het halfuur moest Dylan 

terug alles uit zijn kas halen toen een hard schot onder hem doorschoot en hij net voor de doellijn de bal 

kon oppakken. Met het kleinste verschil werd de rust ingedoken. 

De 2de helft was er één van veel middenveldspel en waarbij Poperinge het doel opzocht. Doelrijpe kansen 

bleven echter uit, maar ook onze jongens konden niet echt gevaar scheppen. Naarmate de minuten 

verstreken namen ook de zenuwen toe, maar de over-mijn-lijk mentaliteit van onze boys was enorm ook al 

kostte dit enkele gele kaarten. Een harde knal van hun Surinaams internationaal zoefde centimeters over. 

De eerste berichten sijpelden binnen dat naarste achtervolger Dottenijs punten liet liggen en de geelroden 

dus bezig waren met kampioen te spelen. Het was echter geen reden voor de hoppeplukkers om de voet 

van het gaspedaal te halen, integendeel men wou ten alle kosten de nederlaag vermijden. Want zeg zelf 

kampioen spelen met een nederlaag laat toch een wrang gevoel na (dixit hun voorzitter). Alleen de goed 

leidende ref genoot van de emoties en liet beide ploegen nog even in spanning. Dan toch het verlossend 

eindsignaal : onze mannen balden de vuist en hielden de levensbelangrijke punten thuis. De vele supporters 

werden begroet terwijl de bezoekers een feestje bouwden aan de middencirkel. Namens de SKN-familie een 

dikke proficiat aan de kampioen. 

 

Er wachten nog 3 zware wedstrijden maar met de verbetenheid van zondag moeten we in staat zijn om dit 

tot een goed einde te brengen. Jullie supporters gaan heel belangrijk zijn maar mits jullie steun moet het 

ons lukken. Laten we afspreken nu zondag in Deerlijk waar we op 26 maart om 15:00 aftrappen. Tot dan 

!!!!!! 

  

Voor SKN speelde : Dylan, Jenske, Kenneth , Piere, Maudi, Jess, Joeri, Torre( Ceetje), Matti(Serre), 

Bryan, Gwenne. Arne en Gertje kwamen niet in actie. 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

28ste speeldag : 

VC DEERLIJK – SKN 0 - 0  

 

Er werd reikhalzend uitgekeken naar deze wedstrijd na de stunt verleden week tegen de verdiende 

kampioen Poperinge. De thuisploeg, nog kans hebbend op de 3de periode, nam het initiatief en drong ons 

terug op onze eigen helft. Desondanks kreeg Jess MALFAIT een eerste kans maar zijn vluchtschot suisde 

enkele meters naast. Langzamerhand ontpopte Dylan VANCRAEYBECK zich tot man van de match. Het 

begon met een doorkopbal die hij net onder de lat over kon tikken. Op de 20' een heet standje toen een 

center hun spits bereikte. De trap werd via de vingertoppen van onze goalie tegen de paal getikt en de 

rebound werd onbegrijpelijk naast getrapt. Onze roodhemden kwamen meer in de match al was het steeds 

opletten geblazen met de prikken van de groenwitten. Een strakke vrijschop van Jens VANDOORNE werd 

door Gwenn MALFAIT achterwaarts over gekopt. Algemene consternatie op de 40' : een terugspeelbal werd 

door Gwenn onderschept maar die werd onbegrijpelijk terug gezwaaid door een overijverige linesman. 

Blijkbaar zijn er op sommige terreinen andere wetten en reglementen. Rust 0 - 0. 

 

De 2de helft kende opnieuw een forse start van de thuisploeg maar ook onze mannen waren nu beter bij de 

les. Een schot uit de draai vloog nipt over en op het kwartier moesten onze verdedigers - met risico van lijf 

en leden - zich tweemaal in de baan van de bal smijten om de thuis voorsprong te voorkomen. Een te 

zekere terugspeelbal werd door de keeper tegen Bryan VERHAEGHE aangetrapt en die doelman zag tot zijn 

opluchting de bal naast dwarrelen. De partij werd bitsiger met veel commentaar die niet op een plein thuis 

hoort maar waar sommige thuisspelers hun plezier inscheppen ( zelfs na het eindsignaal bleven de verwijten 

maar duren). Gwenn werd op de 70' de diepte ingestuurd en stormde op doel af. De mogelijke voorsprong 

werd de grond ingeboord toen de verdediger aan de noodrem greep met rode kaart tot gevolg. Dat het 

tegen tien man niet altijd een cadeau is werd ook nu bewezen want de thuisploeg bleef de bal rond spelen 

al kwamen ze niet meer in Dylans buurt, maar ook onze boys konden niks meer forceren. Het zoveelste 

gelijkspel was geboren ( eventjes de tel kwijt) maar wel een sterk punt tegen een meer dan stevige 

tegenstander. 

  

Op naar de volgende partij al genieten we nu een week rust. Of dit het geschikte moment is na de recente 4 

op 6 tegen 2 sterke ploegen zal de tijd met zich meebrengen. In ieder geval op zondag 9 april en om 15:00 

komt SK GELUWE op bezoek. Dat het terug een heel belangrijke partij wordt, hoeft niet gezegd ! Beste 

supporter wees daarom van de partij en steun onze jongens nog eens hevig voor de wellicht laatste 

thuismatch van het seizoen. O ja, beste supporter, langs deze weg nodig ik jullie graag uit voor onze 

jaarlijkse beenhespfestijn dit op zaterdag 8 april vanaf 19:00 en zondag 9 april vanaf 11:30 (net voor de 

match). Kaarten bij alle spelers en bestuur te verkrijgen. Geniet van het komend vrij voetbalweekend en tot 

zondag 9 april. 

 

Voor SKN speelde : Dylan, Jenske, Kenneth , Piere, Maudi, Jess(Gertje), Joeri, Torre, Serre(Matti), 

Bryan, Gwenne. Arne en Ceetje kwamen niet in actie. 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

29ste speeldag : 

SKN  - SK GELUWE 1 - 1 
 

Niet alleen de zon zorgde voor een warme namiddag maar ook de inzet van deze partij was belangrijk en 

beloofde hot te worden. Veel volk was er op de afspraak na zich eerst te goed te hebben gedaan aan onze 

beenhespfestijn. 

Veel kan er niet gezegd worden over de 1ste helft daar vooral het middenveldspel de partij domineerde. Of 

was het de eerste hitte die de spelers parten speelde? Kortom een paar halve kansen langs beide kanten 

was het pover resultaat. 

De 2de helft zou het dan maar moeten gebeuren en warempel onze jongens staken een tandje bij en 

dicteerden de wet. Toen Jens VANDOORNE onze Bryan VERHAEGHE bereikte met een splijtende pas was hij 

iedereen te snel af en kon onder een wanhopige keeper de 1 - 0 binnen schuiven (60'). Vreugde bij de 

spelers en de thuisaanhang. De bezoekers lieten echter niet betijen en op de 69' verdween een harde knal 

in doel ondanks de verwoede poging van goalie Dylan VANCRAEYBECK (1 - 1). Vanaf dan werd het 

helemaal een zenuwachtig gedoe al kopte Gwenn Malfait een center overhoeks binnen maar de goal werd 

voor buitenspel afgevlagd. De minuten tikten genadeloos verder en we stevenden op een zoveelste 

gelijkspel af. Plots een geniale ingeving van Gwenn die Bryan ( wat een schitterende loopactie !!) op het 

juiste moment alleen voor doel afzonderde. Bryan aarzelde niet en de bal, voor een verlengd verblijf in 

2de, stierf uit tegen de netten. Consternatie tot en met toen de linesman zwaaide voor buitenspel ( ook de 

bezoekers keken verrast op ) en de ref de goal afkeurde. Als dit geen déjà vu effect veroorzaakte want ook 

de week ervoor in Deerlijk werd een geldig doelpunt afgevlagd. De scheids floot de match tot een einde. 

Hoeft het gezegd te worden dat de koppekes  naar beneden hingen toen onze mannen het veld verlieten 

ook al kregen ze een warm applaus. Er zo dicht bij maar het is ons blijkbaar niet door iedereen  gegund. 

Gelukkig is trainer Patje VAN HOOF een meester in peptalk en zweepte hij zijn team op in de kleedkamer 

om er volgende wedstrijd in Zwevegem volop tegenaan te gaan, terwijl de bezoekers zich te goed deden 

aan hun zelf meegenomen gerstenat!! Van de klasse van een "topploeg" gesproken .......  

Laten we even genieten van een verlengd paasweekend met hopelijk een even warme zon. De batterijen 

nog even opladen en dan trekken we op zondag 23 maart naar Zwevegem waar we om 15:00 aftrappen. 

Supporters mag ik een warme oproep doen om onze mannen de nodige steun te geven met jullie talrijke 

opkomst? 

   

Ps . Een verlengd verblijf in 2de provinciale hangt van vele zaken af vooral wat er gebeurt in 3de amateurs 

VFV A. Laten we duimen voor Wervik en Vlamertinge ! Eerst moeten we zelf zorgen voor een goed resultaat 

en zorgen dat we voor Beveren-Leie blijven. Tot in Zwevegem!!! 

  

Voor SKN speelde : Dylan, Jenske, Kenneth , Piere, Maudi, Jess(Gertje), Joeri, Torre, Matti(Serre), 

Bryan, Gwenne. Lolo en Ceetje kwamen niet in actie. 

 

 

 



Overzicht : Seizoen 2016-2017 

30ste speeldag : 

ZWEVEGEM SPORT - SKN  1 - 3  

Na de onderbreking van een week voetbal (Pasen) werd met vertrouwen gereden naar Zwevegem om daar 

de nodige punten te gaan halen. De pittige maar ontspannende  trainingen in de weken vooraf zorgden 

voor een goede sfeer en de overtuiging dat het ons moest lukken om voor het eerst in ons bestaan een 

verlengd verblijf in 2de provinciale te verwezenlijken. 

De wedstrijd startte met enkele hoekschoppen voor de thuisploeg maar die werden onschadelijk gemaakt 

door Dylan VANCRAEYBECK en onze secure verdediging. Toen Bryan VERHAEGHE foutief werd gestuit nam 

Gwenn MALFAIT de vrijschop maar de plaatselijke goalie schudde een wereldsave uit zijn mouw. Gwenn 

had echter de smaak te pakken want een kleine minuut later was hij er als de kippen bij om de voorsprong 

te netten na een gemeten voorzet van Servaas COVEMAEKER ( 0 - 1; 13'). Nog geen 5' later was de 

dubbele voorsprong een feit was het niet dat de kopbal van Joeri MERVEILLIE tegen de lat belandde. Toen 

Bryan - enkele minuten later - scoorde zag hij zijn doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Wie niet scoort krijgt 

het deksel op de neus en warempel - nadat eerder al een gevaarlijke vrijschop werd gered door Dylan - de 

thuisploeg scoorde na een hoekschop toen de bal niet voldoende werd weggewerkt (1 - 1;33'). Jess 

MALFAIT antwoordde met een schot rakelings naast en ook Gwenn brak nog eens alleen door maar de bal 

sprong te ver van zijn voet ( wat een hobbelig veld ) en weg was de kans. Rusten geblazen en de 

rechtstreekse lijn uit Moen leerde ons ook dat het daar ook nog gelijkstond. 

 

De eerste 15' van de 2de helft was een maat voor niks. De debatten werden terug geopend met een 

voorzet van Bryan  maar Jess trapte naast de bal. De thuisploeg sloeg terug maar een voorzetschot  werd 

door Dylan netjes gepareerd. Meer en meer drukten onze boys hun stempel op de wedstrijd en wilden ten 

alle koste de wedstrijd winnen. Bryan trapte net rakelings naast en een vrije trap van Gwenn  werd door 

een sterk ingevallen (voor een moegestreden Gert Jan HUYGHE) Florian DESMEYTERE  net naast gekopt. 

Onze jongens wilden hun prooi niet meer los laten en toen Joeri  onze Bryan in het straatje kon sturen was 

de 1 - 2 een feit( 74'). Een zucht van opluchting ging door het stadion want Beveren-Leie stond nog steeds 

op 0 - 0. Het definitief bevrijdend doelpunt liet niet lang op zich wachten : Bryan werd foutief gestuit en de 

ref wees naar de stip. Flo was ijzig kalm en schoot de penalty onfeilbaar binnen ( 1 - 3;79'). De dubbele 

voorsprong bracht rust en wat adem voor onze sterke verdediging want Kenneth VERHAEGHE, Maudi 

SANNEN, Pieter LOGIE en Jens VANDOORNE waren niet van plan om nog iets toe te staan. Intussen kwam 

ook de melding dat Beveren-Leie op een achterstand stond. Meteen het sein voor onze trainer Patrick VAN 

HOOF en assistent  Thierry CAIGNIE om de jonge leeuwen Mathias NORMAN en Mauro SANNEN in de strijd 

te gooien dit onder het goedkeurend oog van Arne UZEEL  die mee genoot als onze schitterende 2de 

keeper. De ref floot de match naar de geschiedenis en het de stunt was een feit : SKN blijft in 2de 

provinciale!!!!!! Proficiat aan de ganse SKN-familie en vooral naar onze altijd trouw op post zijnde 

supporters. 

Een seizoen die fantastisch startte en toen door een lange reeks gelijke spelen (liefst 13 keer ) eventjes de 

twijfel kwam, eindigden we met een sterke 8 op 12  en een verlengd verblijf  in 2de. 

Zo mijn verslagen zitten erop qua wedstrijden maar kijk regelmatig op de site voor up to dates en weetjes 

en datjes of activiteiten !!! 

  

Voor SKN speelde : Dylan, Jenske, Kenneth , Piere, Maudi, Jess(Mauro), Gertje (Flo), Joeri,Serre(Matti), 

Bryan, Gwenne. Arne kwam niet in actie. 



 Graag eindig ik met enkele cijfers en weetjes :  

   - SKN behaalde 34 punten uit 7 zeges, liefst 13 gelijke spelen en 10 nederlagen.  

     Merkwaardig is het doelsaldo van 0 (49 keer gescoord en evenveel tegen). 

   - De ref trok 58 keer geel ( Jess en Serre zijn de citroenen van dienst met 8 en 7 stuks). 

   - De ref trok 3 keer rood ( Jess en Arne zijn de tomaten van de ploeg). 

   - Vijf matchen op rij bleven we ongeslagen. 

   - Twee maal verloren we 2 matchen na elkaar. 

   - Negen verschillende spelers troffen raak met één of meerdere goals. 

   -  Vijftien verschillende  spelers gaven één of meerdere assists. 

 

 
HULPTRAINER ZOEKT ANDERE OORDEN OP ! 
 
wist je dadde ? onze T2, Geert Broutin, zijn geliefde club SKN verlaten 
heeft voor een andere SK ? Inderdaad onze West Ham supporter Geert is 
hoofdtrainer geworden bij  SK Elverdinge . We wensen onze 
ambiancemaker veel succes en kan hij hopelijk stunten met de roodwitten 
in 3de provinciale te houden. Good luck Geert !!!!! 
21/03/2017 

 

 
 
Uitgaande Spelers. 
  

     
Logie Pieter        Vanhaverbeke L.     Manischime E. Dieryck Cederick    Broutin Tjorven 
  

 

  
Bodein Kasper        Hossey Damy 



wist je dadde ?  
Ons scorebord volledig tot zijn recht is gekomen ? 
Inderdaad het ijzeren gebinte is omgetoverd tot een fraai scorebord 
met de logo en naam van de sponsor. Langs deze weg wil ik iedereen 
bedanken die de realisatie van dit project tot een schitterend geheel 
hebben gemaakt. 
 

 
 
Wist je dadde? Onze doelman ARNE op vrijdag 2 september in het huwelijksbootje trad? 
We wensen het jonge koppel alle geluk toe. 
 
 
 

 
 
AFSCHEID VAN EEN VRIEND ! 

 

Met veel droefheid vernamen we het overlijden, op woensdagmorgen 17 mei 2017 , 

van ons oud-voorzitter en huidige ere-voorzitter ROLAND DESOMER. Roland was de 

schoonvader van onze betreurde voorzitter Alain "Potje" Covemaeker en tevens de 

opa van speler Servaas. 

Op 80-jarige leeftijd nam "Soomertje" afscheid van de rood-witte SKN-familie. 

Roland was jarenlange een heel betrouwbare medewerker die stilletjes maar intens 

genoot van de 2 laatste super seizoenen bij zijn geliefde SK  met de promotie en 

het behoud in 2de provinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


