Overzicht : Seizoen 2017 - 2018
Goodbye is not the end
It simply means we will miss you
until we meet again.
CAP NR 6

Overzicht : Seizoen 2017-2018
1ste speeldag :
BL. OTEGEM - SKN 1 – 2
Om 15:00 uur precies werd de competitie 2017-2018 op gang getrapt en het was meteen vuurwerk want op de 2'
ging een schot van de thuisploeg voorlangs. Onze boys antwoordden gevat toen Jess MALFAIT in het straatje werd
gestuurd, de terug komende verdediger uitkapte, maar zijn trap ging naast de 1ste paal buiten. Dat keeper Arne
UZEEL in bloedvorm verkeert werd gauw duidelijk toen hij sterk tussenkwam op een
harde knal en een lage schuiver.
Toen Gwenn MALFAIT zijn broer bediende met een precieze doorsteekpas zag iedereen de 0 - 1 geboren maar de
thuisgoalie wou niet meewerken. Gwenn begon op links aan een raid tot aan de achterlijn, zette achterwaarts voor
maar Kevin SERRUYS zag zijn schot gekraakt en afgeblokt. Kevin was echter niet aangeslagen en recupereerde de
bal enkele meters buiten het bezoekende strafschopgebied, slalomde langs enkele verdedigers, nam ook de keeper
te grazen en deponeerde de bal rustig in doel. Een beauty !! (0 - 1; 30'). Onze mannen controleerden verder rustig
en enkel de gele kaart voor Jess is nog het vermelden waard ( wat later nefaste gevolgen zou hebben).
Met een harde knal maar mooi overgetikt door Arne werden de debatten terug geopend na de rust. De thuisploeg
kwam wel maar het was weinig overtuigend en met veel lange voorzetten naar hun torens. Een kolfje naar de hand
voor ons centraal duo Benny CAILLIAU en Maudi SANNEN bijgestaan door Kenneth VERHAEGHE, Jens
VANDOORNE, Torrino Debal en Mauro SANNEN. Ja onze verdediging stond pal. Dit kon niet gezegd worden van de
thuisploeg : Jess vertrok als een torpedo vanop zijn eigen helft, achterna gezeten door enkele verdedigers waarvan
één onze spits onder de graszoden boorde! Terechte penalty en Gwenn plaatste de bal koel in de hoek (0 - 2; 55').
Meteen het sein voor de thuisploeg om nog meer ballen in onze zone te droppen maar tot echt gevaar kwam het
niet al had een thuisspeler beter moeten doen met een bal in de kleine rechthoek. Er kwam nu enorm veel ruimte
voor de counter. Florian DESMEYTERE zag zijn schot gered door de doelman. Jess liet nog eens zijn turbo aanslaan
en bediende Matthias NORMAN die echter terecht werd afgevlagd en zijn doelpunt afgekeurd zag, dit tot
ongenoegen van Jess die tegen een vermijdbare 2de geel kaart aanliep en iets eerder mocht gaan douchen. Toch
werd het nog spannend toen een voorzet afweek op Maudi en bal naast de grabbelende Arne in doel verdween (1 2;87'). Het was nu spelen tegen de klok maar onze mannen lieten zich niet op een fout betrappen en de goed
leidende ref blies de match naar de geschiedenis. Net als verleden seizoen starten we met een zege en hopen
we op een goed vervolg.
Beste supporters, we verwachten u in grote getallen op de eerste thuismatch op zondag 10 september om 15:00.
De draadtrekkers uit Zwevegem komen op bezoek en we kunnen u steun zeker gebruiken vooral daar de bezoekers
de 1ste match in het zand beten. Tot zondag !!!!

SKN speelde met Arne, Kenneth, Benny, Maudi, Mauro (Serre), Jenske (Matti), Kevin, Jesse, Gwenne, Flo,
Torre (Manu). Gertje kwam niet in actie.
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2de speeldag :
SKN - ZWEVEGEM SPORT 5 – 2
Vanmorgen had ik een smile van hier tot aan Parijs toen ik de krant opensloeg en ons op de eerste plaats terug
vond ! Ok, ik weet het, we zijn maar 2 wedstrijden ver maar mag ik voor een keer een beetje chauvinistisch zijn na
de moeilijke periode die onze club kende ?
De kermis zit nog vers in ons geheugen maar zondag kregen we er nog een doelpuntenkermis bij, getekend door
onze jongens. De draadtrekkers uit Zwevegem dicteerden aanvankelijk de wet en Arne UZEEL moest een beroep
doen op al zijn kunde om een vroege achterstand te vermijden. Zo moest onze keeper gevat tussen komen op een
center. Enkele minuten later weer een gevaarlijke center die Arne deels kon weg boksen en gelukkig viel de
rebound voor ons aan de goeie kant van de paal buiten. Een dol kwartier van de bezoekers eindigde met een volley
net over ons doel. Tijd om te reageren vond onze kapitein Gwenn MALFAIT en op de 17' na een dieptepass van
Matti ging hij op snelheid door. De keeper werd met veel gevoel uitgespeeld en de bal stierf uit tegen het net( 1 0;17'). Onze boys zaten nu goed in de match en de bezoekers hadden het nu veel lastiger om Arne nog te
bedreigen. Plots kwam Gwenn het strafschopgebied binnen en een onstuimige bezoekende verdediger liep hem van
de sokken : de goed leidende ref was kordaat en aarzelde geen seconde, dit was een zuivere strafschop. Net als
verleden week was Gwenn ongenadig en plaatste de bal buiten bereik van de doelman (2 - 0;34'). De match
kabbelde nu verder en de rust werd bereikt met een dubbele voorsprong.
Onze roodhemden kwamen geconcentreerd uit de kleedkamers en waren niet van plan om de voorsprong uit
handen te geven. Integendeel, Mauro SANNEN kwam op zijn flank in balbezit en speelde perfect in op Florian
DESMEYTERE. Flo aarzelde niet en met een strak schot vloerde hij de keeper (3 - 0; 53'). Wat er op de 62'
gebeurde was van Champions League niveau. De aan de rust ingekomen Bryan VERHAEGHE dribbelde drie
bezoekers tureluurs aan de middencirkel en stak door naar Kevin SERRUYS, die zag op zijn beurt Gwenn vertrekken
en leverde een millimeter voorzet af die Gwenn met een volley feilloos binnen trapte. Wat een goal (4 - 0;62') !!!
Zwevegem uitgeteld zou je dan denken maar plots kwamen ze aan het venster piepen. Manu LEROY moest op de
lijn een doelpunt verhinderen en ietwat later verdween een schot, hard tegen de netten (4 - 1;72'). Toen een
minuut later opnieuw een schot in doel verdween was dit een wake-up call die kon tellen (4 - 2;73'). Gelukkig bleef
de reactie niet uit en Bryan vertrok op snelheid maar niemand kon zijn center verzilveren. Zwevegem speelde zijn
laatste troeven uit maar dat bracht ook ruimte voor de counter. Opnieuw spurtte Bryan weg maar dit maal zorgde
hij zelf voor de kers op de taart door de bal onder de keeper hard binnen te trappen (5 - 2;85'). De match was nu
definitief gespeeld en dat vond ook het sterk arbitraal trio die de match tot het verleden floot. De supporters
werden bedankt door de volledige groep en trokken voor een feestje naar de kleedkamer.
Met deze ingesteldheid kunnen we ons opmaken voor het duel van komende zondag 17 september op het veld van
SV Anzegem. We rekenen op onze trouwe supporters en verwachten jullie om 15:00 voor de aftrap. TOT DAN !!!!!!
SKN speelde met Arne, Kenneth, Benny, Maudi, Mauro (Serre), Matti (Bryan), Kevin, Manu, Gwenne, Flo,
Torre. Jenske en Viktor kwamen niet in actie.
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3de speeldag :
SV ANZEGEM - SKN 4 – 3
Voor spektakel en veel doelpunten moet je blijkbaar bij onze jongens zijn de voorbije 2 weken. Driemaal scoren op
verplaatsing zou altijd puntengewin moeten opleveren maar tegen sommige factoren heb je niet altijd een verhaal.
Na een lauwe start van beide ploegen gedurende de eerste 10' kwam onze rood-witte machine op gang. Na een
fout op Kevin SERRUYS mocht Gwenn MALFAIT zijn ding doen en de vrijschop verdween enig mooi in de
winkelhaak ( 0 - 1; 12'). Toen Benny CAILLIAU met een sambahakje Gert Jan HUYGHE bereikte, stak deze
onmiddellijk door naar sneltrein Bryan VERHAEGHE, die zijn verdediger ter plaatse liet en ook de keeper lekker te
grazen nam ( 0 - 2; 22'). Een aangeslagen Anzegem probeerde de bakens te verzetten maar onze keeper Arne
UZEEL bedreigen was tot dan een moeilijke opgave. Terugkerend op de eerder vermelde factoren is de kwetsuur
van Manu Leroy op de 40' : onze kopbalsterke verdediger moet het terrein verlaten en precies 1' later wordt een
hoekschop binnengekopt door één van hun torens ( 1 - 2;41'). De 1ste helft eindigde met een vrijschop voor de
thuisploeg maar Arne gaf geen krimp.
Wie een stormloop verwachtte van de thuisploeg kwam bedrogen uit. Integendeel, Maudi SANNEN verliet zijn
verdedigende stelling en rukte op en speelde de bal in op Gwenn. Onze kapitein rukte nog enkele meters op en
knalde in de linker benedenhoek ( 1 - 3; 63'). Terugkerend op de eerder vermelde factoren is de spelleider die plots
de allures van Boucaut aannam . Een fout op hun eigen helft werd 20 meter verder genomen met een bal die nooit
stillag. Gelukkig kon de daaropvolgende center in hoekschop verwerkt worden. Groot was echter de consternatie
toen de ref naar de stip wees na vermeend handsspel nadat hij daar toch 20" had over nagedacht. Een cadeau van
de ref die met dank aanvaardt werd( 2 - 3;66'). Was het de controle die de ref had die hem parten speelde maar
plots was ieder interventie van onze boys fout? Een vrijschop vanop 40 meter werd in het pak gedropt en tot ieders
verbazing verdween de bal in doel : een Lucky goal van formaat ( 3 - 3; 69'). We hadden het moeilijk en toch
klaarde plots de hemel op toen Bryan met een lob de keeper verschalkte maar de bal plofte tegen de kruising. Geen
3 - 4 maar ietwat later 4 - 3 ( nadat Mauro SANNEN ook nog eens in grond werd geboord maar de ref de 2de gele
kaart op zak hield toen hij zag dat de speler in kwestie al geboekt stond) toen een dieptepas aan de achterlijn werd
teruggelegd en een harde knal in het dak van het doel verdween( 4 - 3; 76'). Met de resterende krachten werd nog
op zoek gegaan naar een 4de treffer maar die kwam er niet meer al had de mee ingeschoven Benny nog een mooie
actie maar zijn voorzet werd onschadelijk gemaakt. Arne behoedde ons nog van een tegentreffer met een super
save op een center met intikker die hij uit zijn doel ranselde. Ontgoocheld en ietwat gefrustreerd verlieten onze
mannen het terrein al zal het applaus van onze meegereisde supporters wel deugd gedaan hebben. Ja, voetbal
hangt af van vele factoren en dan sta je na 90' machteloos !!!
Niet getreurd want zondag staan we er opnieuw. We ontvangen OL. Ledegem op 25 september om 15 :00.
Supporters wees op post want de laatste weken staan we garant voor spektakel en doelpunten. Tot zondag !!!
SKN speelde met Arne, Kenneth, Benny, Maudi, Mauro (Serre), Kevin, Manu (Jess), Gwenne, Bryan, Jenske,
Gertje (Matti). Brikke kwam niet in actie.
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4de speeldag :
SKN - Ol. LEDEGEM 2 – 1
Er werd met argusogen uitgekeken naar deze match want hoe zouden onze jongens reageren op de spijtige en
onverdiende nederlaag in Anzegem! Onmiddellijk werd het duidelijk dat de bezoekers uit Ledegem heel wat in hun
mars hadden. Ze combineerden aardig op onze frisse, groene mat en het was hollen achter een soms ongrijpbare
bal. Toch kwam het eerste echte gevaar van onze Kevin SERRUYS toen hij zijn fraaie, getrapte vrije in hoekschop
zag gezweefd. De repliek liet niet op zich wachten : een volley schot vanop 20 meter werd door Arne UZEEL in
hoekschop gedevieerd. Die hoekschop werd heel scherp aangesneden en via het hoofd (arm ?) verdween de bal in
ons doel (0 - 1;18'). De opdracht werd meteen nog lastiger en toen wisten onze mannen al dat het werken
geblazen zou worden om puntengewin thuis te houden. Niet dat er direct veel doelgevaar ontstond maar Ledegem
hield alles goed onder controle en konden we niet echt dreigen. Stilaan werd de rust bereikt maar toen een
bezoekende verdediger onstuimig Bryan VERHAEGHE aantrapte wees de ref, in harmonie met de attente linesman,
naar de stip. Gwenn MALFAIT kweet zich voortreffelijk van zijn taak en plaatste de bal diep in het net (1 - 1;40').
Pas afgetrapt en na een snelle inworp kon Bryan op snelheid gaan maar de knal van Jess MALFAIT werd nog op tijd
afgeblokt. Rust 1 - 1 en daarmee waren onze supporters meer dan tevreden, dan dat de bezoekers dat waren.
Gretig kwamen onze mannen uit de kleedkamers want 2' dolle minuten zorgden voor evenveel kansen. De feiten :
Florian DESMEYTERE kon zich doorzetten op links maar zijn voorzet was net niet zuiver genoeg om Jess te laten
scoren. Luttele seconden later werd Gwenn gelanceerd, kwam alleen voor doel , maar een kleine twijfeling deed zijn
bal in het zijnet belandden. Er werd nu met meer grinta gespeeld dan de eerste helft (getuige de 4 gele en terechte
kaarten) maar echt dreigen konden onze boys niet meer. Onder leiding van Benny CAILLAU werd onze verdediging
op de proef gesteld maar er werd niet geweken. Wetende dat een flits over winst en verlies kan beslissen was daar
plots onze TGV Bryan : subliem aangespeeld door Kevin kwam hij schuin voor doel en plaatste de bal in de verste
hoek ( 2 - 1;69').
Ledegem speelde nu alles of niets en onze roodjes kreunden onder de druk. De verbetenheid kan bergen verzetten
maar toch moest Jens VANDOORNE de gelijkmaker voorkomen door met het hoofd op de lijn redding te brengen.
De minuten tikten weg en het was wachten op het verlossend eindsignaal. Na nog enkele voorzetten van de
bezoekers kon de ref niet anders dan de wedstrijd affluiten. De ontgoocheling was groot bij de bezoekers maar
was die van ons ook niet zo verleden week na het spijtige verlies. Enfin, met 3 gewonnen wedstrijden staan we op
een mooie derde plaats en kunnen we volgende week leider DEERLIJK gaan bekampen. Inderdaad we starten de
maand oktober met de topper op zondag 1 oktober om 15:00. Met een doelsaldo van 15 gemaakte en 2
tegentreffers weten we al direct wat voor vlees we in de kuip mogen verwachten. Maar met de steun van onze vele
supporters is een stunt soms niet veraf. Tot zondag !!!!!
SKN speelde met Arne, Kenneth, Benny, Maudi, Mauro (Jenske), Kevin, Jess (Matti), Gwenne, Bryan, Flo, Gertje .
Brikke en Dylan kwamen niet in actie.
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5de speeldag :
VC Deerlijk - SKN 2 – 1
De clash tussen de nummer één en twee werd op een erbarmelijk terrein afgewerkt ! De thuisploeg opende de
partij met een hoekschop (het zou niet de laatste zijn ) die niet echt voor gevaar zorgde. Een eerste gevaar van
onze jongens kwam er van Servaas COVEMAEKER - gelanceerd door Maudi SANNEN - maar zijn voorzet werd door
Florian DESMEYTERE verkeerd beoordeeld. Een minuut later een voorzet van dezelfde Flo maar noch Bryan
VERHAEGHE noch Jens VANDOORNE konden bij de bal. Na een nog eerder ongevaarlijke vrijschop van de
thuisploeg viel de openingstreffer : hun spits - al dan niet vertrekkend uit buitenspel - nam onze Arne UZEEL te
grazen met een schot (1 - 0 ;13'). Onze mannen waren even van slag want 5' later moest Arne een allerbeste
parade uit zijn mouw schudden op een afstandsschot en waarbij de rebound in doel werd verwerkt. Het feestje ging
echter niet door, buitenspel het verdict
Op een hoekschop kon Gwenn MALFAIT enkel de 2de poging in het zijnet deponeren. Toen de plaatselijke nummer
10 alleen kon doorbreken had Arne een puike redding in huis. Plots Kon Bryan VERHAEGHE zijn duivels ontbinden
op rechts en stak achterwaarts door naar Kevin SERRUYS maar diens inzet werd door een verdediger met geluk uit
doel gehouden. Flo kon ietwat later net niet bij een voorzet en een afgeweken bal moest door onze Arne gered
worden. Een aantrekkelijke 1ste helft werd afgefloten met het kleinste verschil.
In eerste instantie hadden onze jongens het moeilijk bij het begin van de 2de helft en moest Serre een beroep doen
op al zijn kunnen om een doorbraak te verijdelen. Gaandeweg verliep het spel vlotter bij onze roodjes al was het
opletten geblazen bij hun hoekschoppen en verre schoten. Meer en meer begon de thuisploeg de lange bal te
hanteren en voerden onze jongens de druk op. De ingevallen Jess MALFAIT kon op snelheid de rechterflank aflopen
en legde perfect terug op broerlief Gwenn die geen genade kende (1 - 1;71'). Plots opnieuw een doorbraak van de
thuisploeg maar ditmaal was Kenneth VERHAEGHE een niet inneembare vestiging. Toen Gwenn een vrije trap
mocht nemen zag Bryan zijn inzet door de thuisdoelman gepakt. De hoekschoppen volgden elkaar op maar onze
defensie wou van geen krimpen weten. Het was wachten op het eindsignaal van de ref al heb je het raden naar
hoelang de spelleider wil doorspelen. Het venijn zit in de staart is een gezegde die al vele keren bewaarheid werd :
een verre inworp werd ons fataal want op de 92' verdween de bal tegen onze netten( 2 - 1;92'). Tijd om te
reageren was er niet meer en de 2de nederlaag van het seizoen was een feit. Zeker geen schande tegen deze
gevestigde waarde maar het is logisch dat het toch even knaagt.
Patrick zal het knagend gevoel wel doen verdwijnen want zondag 8 oktober komt Wevelgem City op bezoek. Uitleg
hoeft eigenlijk niet, wetende dat onze trainer op 100 meter woont van hun kunstgrasveld. Ik kan nu al gerust
meegeven dat onze troepen klaar zullen zijn om de "mauves" te bekampen en Patje zeker een plezier zullen willen
doen. Beste supporter, wees erbij en laat het weer spoken op onze groene mat. Aftrap om 15:00 uur.
SKN speelde met Arne, Kenneth, Benny, Maudi, Jenske, Kevin, Serre (Jess), Gwenne, Bryan, Flo,
Gertje (Mauro) Manu en Torre kwamen niet in actie.
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6de speeldag :
SKN - WEVELGEM CITY A 0 – 3
De match was pas op gang gefloten en de eerste corners vlogen ons om de oren. Inderdaad Wevelgem toonde
onmiddellijk zijn ambities en onze boys hadden geen antwoord op het viriele en snelle spel van de "mauves". Een
enorme pegel op de paal was maar een voorbode van hetgeen ons nog te wachten stond. Inderdaad onze
mannen konden in de 1ste helft geen enkele aanval in elkaar knutselen en het was wachten op de eerste
bezoekende treffer. De bezoekende supporters werden op de 32' beloond met de openingstreffer toen een schot
tegen onze netten sloeg. Nog eventjes protest omdat een bezoeker buitenspel stond in de baan van het schot maar
de verdiende 0 - 1 flikkerde op het scorebord (32'). Wie een antwoord verwachtte van onze roodhemden kwam
bedrogen uit, integendeel Wevelgem bleef onze keel dichtknijpen. Een hoekschop werd getrapt en aan de eerste
paal werd de bal binnen gefrommeld, een carambole doelpunt maar wel één die kon tellen( 0 - 2;39'). Het
rustsignaal kwam eerder als een verlossing voor onze jongens na een ongeziene zwakke helft.
Kentering in de 2de helft dan maar ? Aanvankelijk zag het er zo naar uit. De sterk ingevallen Jess MALFAIT vertrok
op rechts en zette perfect voor maar niemand was goed gevolgd ( hoe kan dat toch met een dubbele achterstand?).
Bryan VERHAEGHE deed de thuissupporters opnieuw hopen maar zijn dribbel en afwerking was te zwak om echt
gevaar te scheppen. Jammer dat de hoop van korte duur bleek : tussen een hoop plaatselijke verdedigers lukte het
toch om de 0 - 3 te netten. Game over en dat zag je ook meteen want de passing bleef slordig, de grinta van onze
eerdere wedstrijden smolt nu helemaal weg en frustrerende armen zwaaiden meer en meer. Wevelgem nam onze
offday graag in ontvangst en hadden ze nog wat beter afgewerkt dan stond een forfaitscore zeker op het bord.
Gelukkig had Arne UZEEL nog enkele reddingen in huis en zag Bryan een prima volleyschot mooi gepareerd zodat
ook een eerredder er niet in zat. De ref vond het ook welletjes en aan de middencirkel werd gevierd door de
bezoekers tot lede ogen van onze trainer Patrick die toch op iets beter had gehoopt.
Niet getreurd, een nieuwe match kondigt zich aan. We blijven niet stil staan maar gaan met z'n allen naar Heestert
om daar ons vel opnieuw duur te verkopen.
Supporters op post op zondag 15 okt. om 15:00.
PS. Langs deze weg laat Benny CAILLIAU en gans de SKN -ploeg weten dat ze zich distantiëren van het artikel op
de website van Wevelgem. Een blijkbare - dronken van euforie naar aanleiding van hun 2de zege- GVA schreef er
zijn eigen versie waar Benny zich ongelukkig over voelde.
Ja ..... wa wil je als je denkt dat je een talentvol romanschrijver bent.
SKN speelde met Arne, Kenneth, Benny, Maudi, Jenske (Mauro), Kevin, Serre(Jess), Gwenne, Bryan, Flo,
Torre (Gertje) . Dylan kwam niet in actie.
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7de speeldag :
FC HEESTERT - SKN 2 – 0
Een herfstdag met een stralende zon, geen geschorsten of gekwetsten, mijn verjaardag zijnde. Kortom alle
ingrediënten waren aanwezig om terug aan te knopen met puntengewin ! De thuisploeg wou echter niet
meewerken aan dit droomscenario of waren onze troepen teveel onder de indruk van de zomerse omstandigheden
? Vooral van op rechts deed de thuisploeg ons pijn. Meerdere centers werden goed aangesneden en Arne UZEEL
moest op zijn hoede zijn : de bal weg boksen of over de lat tikken waren de enige oplossingen. Het moest en het
zou gebeuren - een voorzet vertrok weer vanop rechts - en ditmaal kon Arne het schudden want de bal werd hard
binnen gekopt (1 - 0;18'). Plots kwam SK eventjes piepen toen Bryan VERHAEGHE een dribbel maakte en zijn schot
aan de verste paal buiten rolde. Het smaakte naar meer en een mooie volley van opnieuw Bryan werd puik
gepareerd door de plaatselijke goalie. Deze pogingen staan in het niets tegenover het spel van Heestert want ze
bleven rustig combineren zodanig dat Arne gevat moest tussen komen in een één voor één situatie. De wonde werd
nog wat dieper toen Benny CAILLIAU - billetsel - het terrein moest verlaten en alzo hun torens nog wat meer vrij
spel zouden hebben. De 1ste helft eindigde met een volley van Kevin SERRUYS die enkele meters naast ging.
Of er beterschap was de 2de helft ? Wat meer inzet en grinta misschien maar kansen werden er niet geschapen.
Een center die boven op de lat belandde was het eerste wapenfeit van de thuisploeg. Aan het kwartier een vrije
trap vanop rechts (niet toevallig) en aan de 2de paal werd die vlotjes binnen gekopt! Vlotjes ja ... want de speler in
kwestie kon gerust nog 3 bladzijden van de sportkrant lezen voor hij totaal vrijstaand kon koppen (2 - 0;56'). Ons
schip was aan het zinken en als je éénmaal water maakt is het moeilijk om het lek te dichten. Op hoekschoppen
bleef de thuisploeg gevaarlijk en een simpele intikker werd gemist. Een nieuwe hoekschop werd nu tegen de paal
gekopt. Onze jongens bleven proberen maar rond de 16 meter liep het steeds mis tegen een secure verdediging.
Neen het werd niets meer en de ontgoocheling was merkbaar bij de supporters. Na de puike start zitten we nu met
een 0 op 9.
Laten we nu net volgende week een ploeg ontvangen die met een 9 op 9 prijkt : Beveren-Leie. Vooral de 2 - 6
pandoering van verleden seizoen zou de eer van onze boys gekrengd moeten hebben. Come on boys, ledig jullie
hoofden en ga er weer keihard tegen aan. Supporters wees op post op deze belangrijke match met aftrap om
15:00 op zondag 22 oktober.
SKN speelde met Arne, Kenneth, Benny (Gertje), Maudi, Jenske (Serre), Kevin, Jess , Gwenne, Bryan, Flo,
Torre( Matti) .Viktor kwam niet in actie.
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8ste speeldag :
SKN - KSK Beveren-Leie 4 – 0

Wat een verschil van weersomstandigheden in vergelijking met vorige week. Gelukkig konden we ons opwarmen
aan de pittige wedstrijd tegen de blauwwitten van Beveren-Leie. De bezoekers deden ons wakker schudden op de
9de minuut toen een center in doel werd verlengd maar de goedgeplaatste linesman was prompt in zijn beslissing
en vlagde voor buitenspel. Een serieuze verwittiging die tot gevolg had dat onze mannen het heft in handen namen.
Bryan VERHAEGHE zette door en zijn achterwaartse voorzet naar Gwenn MALFAIT werd door een verdediger op tijd
afgeblokt. Nog geen 5' later opnieuw Bryan die zijn verdediger aftroeft maar de keeper brengt redding. Bryan bleef
een gesel want nog geen minuut later zoefde een bal voorlangs en Gwenn kon net niet binnen glijden. De
bezoekers waren aan de 30' ook gevaarlijk maar de plaatselijke verdedigers smeten zich voor de bal die in
hoekschop verdween. Het gevaar kwam nu plots van links toen Florian DESMEYTERE een perfecte voorzet afleverde
maar Gwenn zag zijn inzet door de keeper gered. Onze aanvallers hadden er zin in en Jess MALFAIT stormde op
doel af maar de bezoekende goalie bleef bij de pinken. Het kon niet blijven duren en net voor de rust kwam de 1 0 op het bord : een vlotte aanval werd ineen geknutseld en Bryan legde terug op Flo die genadeloos binnen knalde
(1 - 0;41'). Bijna werd het nog 1 - 1 maar een voorzet van de bezoekers werd goed beoordeelt door Dylan
VANCRAEYBECK die de spits misleidde en alzo de bal voorlangs buiten liep.
De 2de helft startte pittig en het goed leidende arbitraal trio moest op hun hoede zijn. Eigenlijk schoten de
bezoekers in hun eigen voet door 2x rood in 10' tijd. De eerste vloog na een dubbele boeking van het terrein (60')
en de tweede volgde 9' later na een slag op Jess(69'). Diezelfde Jess legde de wedstrijd in een definitieve plooi toen
hij op dieptepas van Gwenn de keeper omspeelde en de dubbele voorsprong nette( 2 - 0;72'). Match gespeeld,
alleen was de eindscore nog de enige vraag. Jens VANDOORNE kreeg een dot van een kans maar zijn inzet werd
via het hoofd van de keeper op spectaculaire wijze gered. Niet getreurd dacht Jenske want hij anticipeerde gevat op
geklungel in de verdediging en de 3 - 0 was een feit(79'). De sterk ingevallen Matthias NORMAN hielp ook mee aan
het aanvallend geweld maar zijn schot werd gered door de keeper( de beste man bij de bezoekers). Als het niet lukt
met een schot dan zal het wel lukken met een assist moet Matti gedacht hebben. Zijn pas zonderde Bryan af en die
besloot koelbloedig (4 - 0;90') . Na 3 nederlagen werd er terug gevierd op het terrein en in de kantine achteraf met
zelfs traktatie van taart van onze trouwe supporters.
Zondag 29 oktober trekken we naar SK GELUWE en hier hoeft geen uitleg bij. Een derby en dan nog eens tegen de
ex-club van Patje VAN HOOF. Supporters op post !!! Aftrap om 15:00
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Maudi, Torre, Mauro, Jesse (Matti), Kevin, Bryan, Gwenne (Jenske), Flo en
Gertje. Serre en Arne kwamen niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
9de speeldag :
SK GELUWE - SKN 0 – 1
Dat het onze ploeg menens was, was duidelijk vanaf de eerste minuut : Kevin SERRUYS opende op de 1' de
debatten maar een verdediger kon zijn inzet net afblokken in hoekschop. De hoekschop werd scherp aangesneden
door Gwenn MALFAIT maar de keeper was attent. Ook op de 5' was de doelman net attent genoeg, toen een vrije
trap vanop 25 meter, van Gwenn, via zijn vingertoppen tegen de lat uiteen spatte. De thuisploeg begon
langzamerhand zijn draai te vinden en kwam meer en meer in de match. Warm kwam het plots voor ons doel en
Dylan VANCRAEYBECK moest een super save uit zijn mouw schudden om een voorsprong voor de thuisploeg te
verijdelen. Een nieuwe center van de witzwarte thuisploeg zorgde voor gevaar maar onze goalie tikte over. Onze
boys probeerden wel het doel op te zoeken maar werden vaak foutief gestuit, getuige de 3 gele kaarten, waarvan
de 3de gele kaart wel een rood tintje had toen Bryan VERHAEGHE alleen wou doorbreken. Rust werd bereikt met
een brilscore en toen was het al duidelijk wie eerst zou scoren een serieuze optie op de zege zou nemen.
De 2de helft begon met een reuzenkans toen Bryan wel eens door de buitenspelval glipte maar de keeper kon
opnieuw met de vingertoppen in hoekschop duwen. De inspanningen begonnen na een uur langzaam hun tol te
eisen want er werd al veel energie opgebruikt. De thuisploeg dreigde met een schot voorlangs maar de kans van de
match voor de gastheren werd op de 67' tegen de dwarsligger gekopt. Toen Jess MALFAIT getorpedeerd werd op
de 73' kon de goed leidende ref niet anders dan rood boven halen. Onze mannen roken nu bloed ook al probeerde
de thuisploeg voor dreiging te zorgen. Op minuut 83 zagen we een sublieme aanval die net niet tot een
goal leidde : centrale verdediger Benny CAILLAU rukte op, daarbij twee bezoekers vlotjes in de wind zette, subliem
doorstak naar Bryan en diens millimeter voorzet werd onbegrijpelijk door Gwenn naast gedevieerd waarbij hij ook
nog eens onzacht in aanraking kwam met de doelpaal. "De kans gemist om drie punten mee te nemen" hoorde je
de vele supporters van SKN fluisteren. Met zijn laatste krachten mocht Gwenn een hoekschop trappen die echter
terug in zijn voeten belandde. Eventjes een blik werpen en dan vertrok zijn center perfect naar de 2de paal waar
Kenneth VERHAEGHE - als een duiveltje uit een doosje - de bal in één tijd in doel trapte
( 0 - 1;89').
Het delirium werd bereikt en al onze supporters vielen in elkaars armen. De thuisploeg wou nog reageren maar
deed dit enkel met een nieuwe rode kaart na een schermutseling op het middenveld. Hoef het gezegd te worden
dat er aardig gevierd werd na het eindsignaal - niet alleen op het terrein - maar ook in de kleedkamer (Patje is van
ons olé olé ....), kantine en vooral bij het bezochte sponsorcafé!!
De competitie raast verder en zondag maken we ons op voor een nieuwe "derby" tegen het onderaan gerangschikte
EVC BESELARE. Laten we die mannen zeker niet onderschatten want verleden week hielden ze ook titelkandidaat
Dadizele in bedwang. Het zou mooi zijn om een derde opeenvolgende zege te noteren maar daarvoor hebben we
ook de hulp nodig van onze trouwe aanhang. Beste supporter afspraak op zondag 5 november maar wel met aftrap
om 14:30 uur. Verder wens ik u een HAPPY HALLOWEEN waarbij het zeker niet zal ontbreken aan vreemde snuiters
op onze fuif dinsdagavond 31 oktober vanaf 19:30 uur in onze kantine.
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Maudi (Serre), Torre, Benny, Jesse, Kevin (Matti), Bryan, Gwenne, Flo en
Gertje. Jenske en Arne kwamen niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
10de speeldag :
SKN - EVC BESELARE 2 – 0
Na de recente 6 op 6 ging ieder supporter ervan uit dat de 3 punten zo maar voor het grijpen lagen. Hekkensluiter
Beselare heeft ons wel doen werken want de 3 punten vielen ons zomaar niet in de schoot. De bezoekers speelden
goed gegroepeerd en onze roodjes konden moeilijk hun wil opdringen. We waren al 15' bezig toen we een eerste
prik noteerden en onze keeper Dylan VANCRAEYBECK attent moest tussen komen op een inzet van de bezoekers.
Tien minuten later moest Dylan op al zijn kunde een beroep doen om een volley uit zijn doel te ranselen.
Ons eerste gevaar kwam van de voet van Florian DESMEYTERE met een schot uit de 2de lijn, die zoefde naast en
over. Intussen wees de klok al 30' aan en beseften we dan al dat dit geen walk-over zou worden. En dan plots uit
het niets : Bryan VERHAEGHE drong de 16 meter binnen en werd gehaakt en dit tot 2 maal toe. Gwenn MALFAIT
plaatste zich achter de bal en schoot de gevleide 1 - 0 op het scorebord(44'). Meteen ook de ruststand.
De 2de helft startte onder een betere gesternte. Kevin SERRUYS kon net niet zijn inzet binnen tikken. Zal het dan
maar doen met een assist dacht Kevin en zijn doorsteekpas werd slim meegenomen door Bryan die koel onder de
doelman schoof (2 - 0;65'). Beselare kreeg het nu wel veel moeilijker en probeerde de aanvallen van onze jongens
te verijdelen.
Servaas COVEMAEKER kon prima voorzetten maar Flo kon aan de 1ste paal net niet binnen tikken. Ook Matthias
NORMAN centerde maar Bryan zag zijn poging afgeblokt. De laatste kans was voor Matti maar zijn schot belandde
in het zijnet. Opdracht volbracht en op naar de volgende. We gaan op bezoek naar VK Dadizele en wie had nu
gedacht dat deze sterrenploeg achter ons zou staan in het klassement ? Supporters op post op zondag 12
november om 14:30.
Danny de baron
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Maudi, Torre, Benny (Serre), Jesse (Matti), Kevin (Jenske), Bryan, Gwenne, Flo
en Gertje. Arne kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
11de speeldag :
VK DADIZELE - SKN 4 – 0
Of je bent voor een kunstgrasveld of niet, feit is dat deze match volledig beheerst werd door de felle wind.
Misschien moeten ze in de toekomst een overdekt stadion bouwen in Dadizele! Onze jongens kozen om te beginnen
tegen de wind in en dit bleek aanvankelijk een goeie zet te zijn. Dadizele eiste de bal op maar gevaar kwam er niet
uit voort. Bij balbezit probeerden onze boys de bal in de rangen te houden want een lange voorzet kwam terug uit
bij de afzender, zo hard waaide het bij momenten. Je moest geen hogere studies gedaan hebben om te weten dat
hoekschoppen beslissend zouden kunnen zijn : 13' wordt een hoekschop getrapt en de bal verdween onder de
grabbelende Dylan VANCRAEYBECK, rechtstreeks in doel (1 - 0). Geen ramp natuurlijk want straks is het onze beurt
om hoekschoppen te trappen. Een kleine 5' minuten later redde Dylan ons van een dubbele achterstand met een
super save op een doorgebroken speler. De klok tikte rustig verder en het zag ernaar uit dat de thuisploeg met het
kleinste verschil richting kleedkamers zou trekken. Een laatste, lange voorzet viel tussen Maudi SANNEN en Dylan even een aarzeling - en een thuisspeler kon nog net in het lede doel tikken( 2 -0;44'). Dit kwam hard aan en was in
feite de eerste doodsteek.
Toch werd met volle moed aan de 2de helft begonnen maar je voelde dat de thuisploeg heel vaardig de bal in eigen
rangen hield. Enkele vrijschoppen brachten wat gevaar, vooral de pegel van Florian DESMEYTERE, zoefde maar net
naast. Wat we ook probeerden, we kregen de thuisploeg niet aan het wankelen en dan weet je het wel : plots een
splijtende actie en de bal verdween onder Dylan in doel(3 -0;75). Meteen de 2de en definitieve doodsteek vooral
omdat 5 minuten later de 4 - 0 tegen de netten sloeg(80'). De supporters trokken langzamerhand richting warmere
oorden en niemand was kwaad wanneer de ref de match tot een einde floot. Inderdaad we moeten de punten niet
gaan halen in Dadizele en ons nu vooral focussen op de volgende thuismatch tegen Ingooigem.
Daarom, beste supporter, een warme oproep om onze boys te komen aanmoedigen op zondag 19 november om
14:30. Be there !!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Maudi, Torre (Serre), Benny, Jesse (Mauro),Matti, Bryan, Gwenne, Flo en
Gertje (Jenske). Arne kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
12de speeldag :
SKN - GD INGOOIGEM 3 – 1

Op een prachtige grasmat begon de match met een kopbal (na een hoekschop) van Florian DESMEYTERE die op de
lijn gered werd door een bezoeker. Meteen was de toon gezet en beide teams probeerden elkaars doel op te
zoeken. Een snelle actie van de bezoekers deed ons even schrikken maar de poging werd terug gevlagd door de
attente linesman. Op de 26' werd de mooiste aanval van de match in elkaar geknutseld - over verschillende stations
- en kon Mauro SANNEN net niet besluiten. De ervaren kapitein van Ingooigem moest gekwetst het terrein verlaten
en dit was meteen het sein om een tandje bij te zetten. Jens VANDOORNE eiste daar een hoofdrol bij want toen hij
een afvallende bal controleerde en dan haarfijn in de winkelkaak deponeerde stond de voorsprong op ons
scorebord( 1 - 0;31'). Jens deed nog even verder op zijn elan en kon een center van Bryan VERHAEGHE net niet in
doel tikken. Wat later kon Jens opnieuw trappen maar de bal ging over al was een pas naar de vrijstaande
Kevin SERRUYS wellicht een betere optie geweest.
De 1ste helft eindigde met nog een schot van alweer Jens die naast ging.
Wie niet op tijd uit de kantine was zal wellicht de 2 - 0 gemist hebben : een verdediger trapte de bal tegen Bryan
en die hield het hoofd koel en schoof de bal door naar Jess MALFAIT die geen genade kende (2 - 0;46'). Een
vroegtijdige beslissing al hadden de "Groene Duivels" daar geen oren aan want 10' later stond het plots 2 - 1 na
een snelle counter waarbij een center vlotjes werd binnen getikt (2 - 1;56'). Onze mannen panikeerden niet en
bleven de bal in de rangen houden al was het steeds opletten geblazen. De ingevallen Matthias NORMAN kon met
een splijtende doorsteekpas Bryan lanceren en die maakte het koel af, meteen de doodsteek voor de bezoekers(3 1;80'). De 3 heel belangrijke punten zijn binnen en meteen is het uitkijken naar de volgende opdracht van een
tweeluik aan thuismatchen. Inderdaad zondag krijgen we een andere nieuwkomer op bezoek namelijk EmelgemKachtem. Graag hebben we u er ook weer bij op zondag 26 november om 14:30, beste supporter. Tot dan !!!!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Maudi, Torre, Jess (Baptiste), Kevin, Mauro (Serre), Jenske,Bryan,
Flo en Gertje (Matti) . Arne kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
13de speeldag :
SKN - VV EMELGEM-KACHTEM 3 – 0

De match begon met een ingetogen ere-groet naar aanleiding van het overlijden van ex-voorzitter Geert
RODENBACH. Dank aan de refs, bezoekers, supporters en sponsors voor de medewerking tijdens de minuut stilte.
Hoe zou de match verlopen zijn mocht er na 30'' al een 0 - 1 op het bord geprijkt hebben? Inderdaad Dylan
VANCRAEYBECK toverde een wereld save uit zijn mouwen toen hij oog in oog kwam te staan met een bezoeker.
Dan was het al duidelijk dat Dylan moeilijk te kloppen zou zijn. Een heel ander verhaal aan de overkant waar zijn
collega doelman nogal lullig te bal in de voeten van Bryan VERHAEGHE trapte. Bryan nam het vervroegd sinterklaas
geschenk gretig aan en trapte binnen(1 - 0;12'). Nieuwkerke in een zetel met deze vroege voorsprong! De
bezoekers probeerden wel vaart in het spel te krijgen maar onze boys stonden goed. Jess MALFAIT kon zich
doorzetten maar zijn inzet werd door een nu wakkere doelman gepareerd. Jess bleef bedrijvig en startte een raid
vanaf zijn eigen helft maar zijn schot stierf uit in de handen van de keeper. Derde keer goeie keer maar deze maal
was Jess de aangever en loodste zijn broer Gwenn MALFAIT door de buitenspelval
(al protesteerden de bezoekers fel). Gwenn trok er zich niets van aan en trapte overhoeks binnen (2 - 0;45').
Een koude douche voor de moedige bezoekers.
Het was nu vooral geconcentreerd blijven en de bal in eigen rangen houden, wat eigenlijk wonderwel lukte. Meer
zelfs, Bryan zette zich door na een doorsteekpas van Jess en liep iedereen voorbij. Zijn center-schot werd door een
verdediger in eigen doel gegleden(3 -0;60'). Game over voor de bezoekers die niet echt meer in de buurt van Dylan
geraakten. Bryan kon zich nog enkel keren doorzetten maar het tikkeltje precisie ontbrak in zijn passing of trappen.
De match doofde langzaam uit met de vele vervangingen die nog doorgevoerd werden maar de zege kwam niet
meer in het gedrang en de zesde thuiszege op zeven was een feit.
Opgepast supporters want we spelen onze volgende match op zaterdagavond 2 december om 19:00 op het veld
van Dottignies. Graag zien we u op post nadat u deze dag ook wellicht bezoek hebt gekregen van onze vele
medewerkers die koeken aanbieden nav onze jaarlijkse koekenverkoop. Alvast bedankt !!!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Maudi, Benny (Mauro), Torre , Kevin, Gwenne, Jenske ( Matti), Bryan, Flo
en Jesse (Gertje) . Serre kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
14de speeldag :
DOTTIGNIES SPORT A - SKN 1 – 2
Het was genieten toen ik zondagavond de rangschikking zag verschijnen op WTV-FOCUS : we staan tweedes en
naderen tot op 2 punten van de leider. Je mag chauvinistisch zijn maar ik denk dat niemand een euro zou gewed
hebben dat we op één match van de heenronde daar zouden pronken!! Een verdienste van een sterke, familiale
bende die voor elkaar door het vuur gaat en niets aan het toeval overlaat. Remember verleden week onder welke
weersomstandigheden onze enthousiaste trainers de mannen klaarstoomden !!!!
Op het groot veld van de thuisploeg kregen we onmiddellijk twee identieke verwittigingen : een center vertrok
vanop rechts en tot tweemaal toe kon men de bal niet in doel verlengen. Langzaam kwamen we in de match en de
organisatie stond op punt. De thuisploeg eiste de bal op maar zodra het probeerde de 16 binnen te komen waren
onze boys secuur en smoorden ze elke poging tot aanval. De moedige toeschouwers konden zich niet echt
opwarmen aan het spektakel en de mistige koude zorgde daar deels ook voor. Onze mannen kwamen nu ook
regelmatiger oprukken maar echt gevaar zat er niet in terwijl de thuisploeg met het vele balbezit niks aanving. De
rust kwam in zicht toen Kevin SERRUYS doorging en de keeper omspeelde, die genoodzaakt was om onze aanvaller
foutief te stuiten.
De ref wees kordaat naar de stip en Gwenn MALFAIT kweet zich zonder problemen van zijn taak en plaatste de bal
tegen het achterste staakje(0 - 1;41'). Mopperen deden we niet toen we ons wat gingen verwarmen in de
kantine om de rust door te maken.
Wie een furieuze thuisploeg verwachtte na de rust kwam enigszins kwam bedrogen uit. Akkoord het balbezit was
voor de thuisploeg maar alles verliep te traag om onze kerels te verontrusten. Alleen een corner zorgde voor gevaar
maar werd uiteindelijk naast gekopt. Op de 63' kwamen we dan toch goed weg toen een collectieve aanval van de
thuisploeg op de lijn gestopt werd door onze verdediging. Met nog een kleine 20' te gaan mocht Gwenn een
hoekschop trappen : de bal belandde met een geweldige curve rechtstreeks tot bij de thuisdoelman die de bal (al
dan niet over de lijn) pardoes in eigen doel sloeg(0 - 2;72')! Own goal liet de ref noteren op het wedstrijdblad maar
wij zetten de goal graag bij onze kapitein. Lang hebben we niet genoten van onze dubbele voorsprong want een
verre voorzet kwam terecht bij hun rechtsbuiten, die een mooie kapbeweging maakte en onder Dylan
VANCRAEYBECK binnen schoof (1 - 2;74'). Het werd nu alle hens aan dek en de thuisploeg drukte nu echt door.
Gelukkig sloegen we niet in paniek en probeerden we zo goed als kwaad dat het kon de bal bij te houden. Nog
enkele minuten en zelf hun doelman werd nu een aanvaller. Net die keeper zorgde op een haar na voor de
gelijkmaker maar zijn inzet werd subliem gepareerd door Dylan die zeker niet geklopt wou worden door een
doelman. Genoeg over gespeeld besliste de ref en blies de match tot een einde. Wat een resultaat en stunt bij de
verdienstelijke thuisploeg!!!!
Beste supporters, nog één wedstrijd en we zijn halfweg. Laat de voorlaatste match thuis tegen Moen een match
met een 2de plaats als inzet zijn want bij winst springen ze terug over ons. Volgens mij is het tijd voor een
sportieve revanche na de 0 op 6 tegen hen verleden seizoen.
Met jullie steun staan we weer al een stap verder, dus tot zondag 10 december om 14:30.
Be there !!!!!!!!!
Danny de baron
SKN speelde met Dylan, Kenneth (Serre), Maudi, Benny , Torre , Kevin, Gwenne, Jenske, Matti (Manu), Flo
en Gertje. Mauro en Baptiste kwamen niet in actie

Overzicht : Seizoen 2017-2018
15de speeldag :
Deze wedstrijd werd gespeeld op 11 maart, hij werd uitgesteld door sneeuwval

SKN - FC MOEN 1 – 2
Met amper 2' op de teller dreigde Bryan VERHAEGHE maar zijn volley ging compleet de mist in. De bezoekers
reageerden weinig later met een vinnige actie maar het schot ging meters voorlangs. De toon was meteen gezet en
je voelde reeds aan dat het een close game zou worden. Jess MALFAIT kon op snelheid doorgaan maar zag zijn
schot nipt voorlangs buiten rollen. Een scherpe counter van de geelhemden werd met een sterke sliding tackle van
Maudi SANNEN gekeerd in hoekschop zonder verder gevolg. De eerste nieuwe hoekschop na de voorgaande
beschreven actie was wel raak : de bal vloog over iedereen heen en een, aan de 2de paal totaal vrijstaande
bezoeker, tikte simpel binnen (0 - 1;18'). Onze boys waren meteen op achtervolgen aangewezen maar raakten
amper aan het doel daar de bezoekers ook niet vies waren om onze intenties foutief te stuiten (2 gele kaarten in
evenveel minuten).
Servaas COVEMAEKER dreigde met een afstandsschot maar zijn vizier was net niet genoeg gericht om schade bij de
bezoekers aan te brengen. Luttele minuten later probeerde Jess het met een vrijschop maar de keeper redde
puik, tot tweemaal toe in dezelfde fase. Rusten werd bereikt met het kleinste verschil en dus werk aan de winkel
tijdens de rust om de batterijen op te laden.
Dylan VANCRAEYBECK moest net na de aftrap gevat tussen komen op een dieptepas en een alzo een dubbele
achterstand verijdelen. Bryan kon op zijn gekende stijl doorzetten maar werd net op tijd afgeblokt. Opnieuw een
snelle counter werd op een onorthodoxe manier teniet gedaan door Maudi, die zijn ontzetten gelukkig aan de juiste
kant van de paal, in hoekschop zag verdwijnen. Florian DESMEYTERE kon na een verre inworp zijn kans gaan maar
zag zijn trap naast rollen.
De uitgekookte bezoekers speelden verder na een blessure van Kenneth VERHAEGHE en Maudi zag zijn tackle
bestraft met een penalty. Na de verzorging voor Kenneth werd enkele minuten later de strafschop feilloos binnen
getrapt (0 - 2;72'). Het was nu alles of niets voor onze roodhemden en ze trokken nu alle registers open. Bryan liep
de 16meter binnen en werd onder de sokken gelopen. Gwenn MALFAIT gaf ons weer hoop vanop de stip(1 - 2;83').
Nog geen 30" later kon Bryan een volley afvuren maar de 2 - 2 vloog tegen de lat. Wat later was Bryan weer
vertrokken maar zijn schot ging voorlangs buiten. Het was nu pompen of verzuipen voor de bezoekers al moest
Dylan een prachtparade uit zijn mouw schudden om de doodsteek te voorkomen. Het verdiende gelijkspel kwam er
net niet : Bryan kon zich doorzetten, speelde Gwenn op het juiste moment aan maar diens schot werd van de lijn
gehaald door een inderhaast teruggelopen verdediger. Het laatste wapenfeit ook van onze kapitein die gekwetst het
terrein verliet. De ref vond het welletjes en floot af. Een derde maal (na vorig seizoen 2 keer) bijten we na een
close game in het zand tegen Moen.
Beste supporter we rekenen op u aanwezigheid wanneer het PSG van onze reeks op bezoek komt. Inderdaad qua
budget moeten ze niet onderdoen voor de fransen, op provinciaal niveau toch niet.
Kunnen we de leiders een pad in de korf leggen?
Wees erbij op zondag 18 maart om 15:00 wanneer we Daisel ontvangen. Tot dan !!!!!!!
Danny de baron
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Maudi, Torre, Serre, Jess (Mauro), Kevin, Bryan, Gwenne, Flo, Gertje (Jenske).
Arne en Thomas Debeer kwamen niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
16de speeldag :
SKN - BL.OTEGEM 1 – 3
Ieder van ons zal ooit wel eens naar het toneel geweest zijn. Ja ik kan dan ook genieten van het gespeelde stuk :
de acteurs, het decor, de omlijsting en de regisseur zorgen voor een totaal spektakel. Wel voetbal is eigenlijk ook
een toneelstuk : de spelers zijn de acteurs, het veld is het decor, de omlijsting dat zijn de supporters en de
regisseur wel dat is de scheidsrechter van dienst. Wanneer de regisseur het stuk niet aanvoelt en niet kan
overbrengen op zijn acteurs dan creëert hij een wanvertoning. Was dat gisteren ook zo? Het was in ieder geval
geen wanvertoning maar de regisseur heeft zeker nog werk aan de winkel om een spektakel tot een goed einde te
brengen!!!
Otegem was zeker niet gekomen om aan sightseeing te doen en begon sterk aan de partij.
Dylan VANCRAEYBECK moest na 7' al plat en keerde het schot. Na 15' kwamen onze jongens aan de bak en wat
voor een kans : Bryan VERHAEGHE op snelheid voorbij iedereen, keeper incluis, maar zijn inzet werd door een terug
gesnelde verdediger op de lijn gered. Geen 1 - 0 maar 0 -1 toen hun spits alleen voor doel kwam en koel naast
Dylan besloot(0 - 1;18'). Vanaf dan waren onze jongens heer en meester maar scoren zat er niet in ondanks de vele
kansen :
Gwenn MALFAIT zag zijn schot gekeerd door de keeper en Bryan mikt de rebound naast; Bryan opnieuw maar zijn
inzet belandt in hoekschop; deze hoekschop brengt gevaar via een harde trap maar de keeper redt. Op de 37'
wordt de keeper verslagen maar een verdediger brengt opnieuw redding op de lijn na een droge knal van Jess
MALFAIT. Eénmaal kwam Otegem uit de omknelling en zag een schot tegen de buitenkant van de paal belandden.
Intussen was de ref begonnen aan een recital van gele kaarten en eiste opnieuw de aandacht toen hij naar de stip
wees voor een aangeschoten bal. Fel protest bij de bezoekers maar Gwenn kweet zich van zijn taak en de
gelijkmaker floepte op het scorebord(1 - 1;45').
De 2de helft begon weer met een kans voor de bezoekers maar Dylan kon pareren. Onmiddellijk een repliek via
Jess maar die zag zijn trap(lobbal) over het doel vliegen. Vanaf dan werd de match om de haverklap onderbroken
voor het trekken van gele kaarten (liefst 11 stuks in totaal) met als apotheose de dubbele boeking voor Torrino
DEBAL . Dat de vele kaarten, soms voor lichte en totaal onschuldige fouten, getrokken werden kon de ref
(regisseur) niet deren. De bezoekers roken bloed en de numerieke minderheid begon zijn tol te eisen. Bryan
probeerde nog wel even met een schuin schot maar de keeper pakte. Op de 80' gebeurde het onvermijdelijke toen
een schot nog eerst gekeerd werd maar de rebound binnen ging (1 - 2;80'). Reageren lukte niet meer want 3' later
was de match gespeeld toen een center in één tijd werd binnen getrapt via de onderkant van de lat( 1 - 3;83'). De
match eindigde - wonder o wonder - met een gele kaart voor Bryan.
De winterstop is een feit en misschien wel op het juiste moment. Inderdaad we hebben er een bewogen eerste helft
van het seizoen op zitten en werden weer niet gespaard van vele tegenslagen. Gelukkig komen we er steeds sterker
uit en dat vertaalde zich in een schitterende heenronde met een voorlopige 5de plaats.
Ik spreek graag met jullie af voor de verplaatsing naar Zwevegem op zondag 7 januari om 14:30 maar ik hoop jullie
- beste supporter en sympathisanten - te mogen begroeten op onze kerstmarkt op zaterdag 23 december vanaf
15:00 met oa bolling, volksspelen en de nodige drank- en eetstandjes. TOT DAN !!!!!!!!
SKN speelde met Dylan, Manu, Maudi, , Torre , Kevin, Gwenne, Jenske, Matti (Serre), Jess (Gertje), Flo en
Bryan . Mauro en Viktor kwamen niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
17de speeldag :
ZWEVEGEM SP. - SKN 1 – 0
De feestdagen zijn voorbij, de wensen zijn uitgedeeld en de voornemens worden uitgevoerd
(of zijn misschien al opgedoekt!!). Zonder de geschorsten Torrino en Florian en de gekwetste Kenneth werd naar
Zwevegem getrokken. Op een droog maar enorm hobbelig veld werd 2018 op gang getrapt. Benny CAILLIAU was
de man van de eerste 10'. Eerst trapte onzen Benny verkeerd op de bal maar de spits was te verrast om te
besluiten. Amper een paar minuten later trapte onzen Benny keihard naar doel maar Kevin SERRUYS liep ongelukkig
in de weg en weg was de gemaakte goal. Op een snelle counter kwam Dylan VANCRAEYBECK ver uit zijn doel maar
de lobbal verdween over het doel. Combineren was moeilijk met een bal die langs alle kanten caprioleerde en de
beide verdedigingen hielden alles onder controle. De rust werd bereikt en men had dan al het gevoel wie eerst zou
scoren ook de wedstrijd zou winnen.
Dat die goal zo vroeg zou vallen in de tweede helft was eerder verrassend : een verre inworp sprong via de
erbarmelijke grasmat tegen het lichaam van Gert Jan Huyghe en na aandringen van de thuisploeg floot de ref voor
penalty wegens handsspel. Dylan was kansloos tegen de trap
(1 - 0;47'). Wat we ook probeerden, tot vlotte combinaties geraakten we niet.
Servaas COVEMAEKER kon zich dan toch eens doorzetten maar hij kwam te schuin voor doel waardoor de keeper
kon pareren. Natuurlijk was het opletten voor de snelle counters maar Dylan kon een schot uit zijn doel ranselen.
Door het inbrengen van vers bloed probeerden onze jongens nog de meubelen te redden maar de precisie ontbrak
om echt te dreigen. Tot overmaat van ramp verloren we nog Gwenn MALFAIT met een rode kaart - nadat hij de
ganse wedstrijd op de korrel werd genomen door mensen die zich supporters noemen - na een akkefietje met zijn
belager. Kort erna floot de ref de match tot de annalen. Een frustrerende match die we vlug moeten doorspoelen en
dat kan alleen maar volgende week zondag als we SV Anzegem op bezoek krijgen. Tijd voor een revanche na de 4 3 nederlaag uit de heenmatch ?
Aftrap om 14:30 en we hopen op jullie steun beste supporter !! Tot dan.

SKN speelde met Dylan, Jenske (Baptiste), Benny, Manu, Maudi, Jesse, Kevin, Bryan, Gwenne, Serre (Mauro),
Gertje (Ote). Arne kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
18de speeldag :
SKN - SV ANZEGEM 2 - 5
De troepen van Francky Dekenne - reeds de 3de trainer dit seizoen - zijn dringend op zoek naar puntengewin en
willen ten koste van alles in 2de provinciale blijven (dixit hun voorzitter). Ze staken dan ook serieus van wal en
reeds op de 3' moest Dylan VANCRAEYBECK op al zijn kunnen een beroep doen om een vroege achterstand te
voorkomen door een schot in hoekschop te pareren. 't Was echter even uitstel van executie want op de 9' stond de
0 - 1 toch op het bord. Dylan keerde eerst met een reuze save een schot van dichtbij maar tegen de rebound had
hij geen verhaal. Plots geraakten we dan toch even uit de omknelling en kon Jess MALFAIT alleen op doel af maar
de keeper wou niet meewerken en weg was de kans. Een voorafgaande en meer dan duidelijke fout op Mauro
SANNEN werd niet gefloten maar de daaropvolgende lichte duw in ons nadeel wel. Meteen de inleiding tot de 0 - 2
want de vrije trap belandde aan de eerste paal en schreed al dan niet over de doellijn(19'). De bezoekers bleven
dominant en we mochten tevreden zijn dat de score niet hoger opliep. Jess liep een blessure op en werd vervangen
door Baptiste GUILBERT en ook Dylan had blessure leed en werd vervangen door Arne UZEEL. Toch wat teveel van
het goeie als je weet dat er al vijf titularissen ontbraken aan de aftrap. Rust werd dus bereikt met een dubbele
achterstand maar alle hoop werd nog niet opgegeven.
Warempel onze mannen kwamen heel gedreven uit de kleedkamer. In die eerste vijf minuten kregen we drie
kansen op een rij maar de keeper bracht telkens redding en toen hij geklopt was bracht de staander redding. De
bezoekers werden tot counteren gedwongen en dit lukte dan ook wonderwel toen een holder de bolder bal in doel
verdween( 0 -3;50'). Toch bleven onze mannen ervoor gaan en Mauro kon na een achterwaartse assist van Gwenn
MALFAIT de 1 - 3 netten (54'). Met onze "nieuwe spits" Benny CAILLIAU deden we de bezoekers pijn maar dat liet
zich dan ook weer voelen achteraan want op een snelle counter werd Arne uitgespeeld en was de 1 - 4 een
feit(60'). Als leeuwen probeerden we terug te slaan ( jammer dat we dit de 1ste helft niet konden) en weer werd
de kloof herleidt tot 2 goals want Gwenn stormde alleen op doel af en werkte koel af (2 - 4;67'). Nu werd alles of
niets gespeeld en Baptiste werd onderuit geschoffeld toen hij alleen op doel liep. Een terechte rode kaart werd
getrokken en een doelpunt voorkomen. Jammer dat dit de enige kaart was die de ref trok voor het soms wel harde
en viriele spel van de bezoekers maar het zij zo. Het was nu alle hens aan dek bij Anzegem en de bal werd langs
alle kanten weggekeild. Bij zo een wilde trap kon een bezoeker aan de haal gaan en schoof onder onze Arne de 2 5 binnen (85'). Dit was de doodsteek en het was wachten op het verlossend eindsignaal. Onze boys kregen nog een
warm applaus van onze trouwe aanhang maar je zag de ontgoocheling van hun gezichten afdruipen.
We moeten verder en zondag is er een nieuwe wedstrijd : we spelen op het kunstgrasveld van OL. Ledegem en
trappen af om 15:00. Supporters zijn er ook als we in dipje zitten en ik ben er zeker van jullie te begroeten ginds.

SKN speelde met Dylan (Arne),Maudi, Benny, Manu, Mauro, Jesse (Baptiste), Torre, Jenske, Gwenne, Serre, Gertje.
Jason en Seba kwamen niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
19de speeldag :
OL. LEDEGEM - SKN 3 – 4
Het was een zegen om net op zo'n druilerige zondag te gaan spelen op het kunstgrasveld van Ledegem ( al ligt ons
terrein er ook heel fijntjes bij). Opgevangen op de nieuwsjaarsreceptie :
" zou deugd doen om nog eens te winnen na drie opeenvolgende nederlagen, kwestie om de feeling met de subtop
niet te verliezen". De wedstrijd begon eerder aarzelend en we noteerden alleen een kanonskogel van Ledegem die
niet zo gek veel naast zoefde. Onze mannen dreigden een eerste keer met een gekraakt schot van Gwenn MALFAIT
die ver voorlangs gleed. Ietwat later werd - net voor een hoekschop zou genomen worden - een geblesseerde
Maudi SANNEN vervangen door Jess MALFAIT. Op die hoekschop kreeg Benny CAILLIAU de bal ongelukkig tegen
zijn arm en de ref was onverbiddelijk met zijn verdict : strafschop, die hoog tegen de touwen belandde (1 - 0;20').
Opnieuw een schot van Gwenn zorgde voor wat gevaar maar de keeper kon toch met enige moeite de poging
neutraliseren. De rust bereiken met het kleinste verschil was niet echt een ramp maar Kevin SERRUYS wou niet
meewerken aan dit scenario! Kevin ging door op de linkerflank, behield het overzicht en Gwenn was er als de
kippen bij om koel binnen te tikken(1 - 1;42'). Koffie, thee of choco (als het maar warm had) waren aan de order
tijdens de rust.
Wat we onmiddellijk na de rust te zien kregen was veruit het beste sedert meerdere weken. De bal werd
rond getikt en de thuisploeg was soms meer dan het noorden kwijt.
Toen Mauro SANNEN, na een collectieve aanval, Kevin bereikte had die een geniale plaatsbal in gedachten die
tegen het verste staakje uitstierf ( 1 - 2;55'). Onze - voor de gelegenheid in het zwart - roodjes bleven rond tikken
met gevolg dat de thuisploeg veel fouten moest maken maar de goed leidende ref was kordaat en trok 3x geel in
10' voor de thuisploeg. Een sterk spelende Mauro werd gewisseld voor spurtbom Bryan VERHAEGHE en geen
minuut later lag de bal op de stip. Bryan was op volle snelheid voorbij zijn tegenstrever gegaan en de keeper kon
onze spits enkel foutief afstoppen. Gwenn kweet zich zonder aarzelen van zijn taak en de 1 - 3 vloog tegen de
touwen(73'). De schaapjes op het droge hoorde je links en rechts maar geen vier minuten later lag de 2 - 3 tegen
de netten. Toen Arne UZEEL een kopbal op grootse wijze kon pakken waren we weer wakker geschud : Bryan ging
weer door op snelheid en de goed gevolgde Jess MALFAIT tikte binnen( 2 - 4;83'). Weer waren de schaapjes op het
droge !!! Jess kreeg nog een dot van kans maar de intikker werd uit zijn voeten gehaald. Het venijn zit in de staart
is een gekende gezegde en warempel het was bijna van dat. Eerst vloog de 3 - 4 tegen de netten na een snelle
counter (89'). Wat Arne nog deed op de 93' was eigenlijk de actie van de match : hij ranselde een gemaakte goal
uit zijn doel toen een thuisspeler de gelijkmaker aan zijn voet had. Zo werd een collectieve goeie prestatie van onze
boys beloond met de 3 punten die ons weer wat vrijer doen ademen.
Inderdaad we staan voor een drieluik om U tegen te zeggen want de eerste 3 matchen spelen we tegen de top vier
van het klassement. We starten tegen de leiders uit DEERLIJK en we zijn hun winning goal op de 92' nog niet
vergeten. Vervolgens gaan we naar Wevelgem ( tiens, dat is toch waar onze T1 woont ....?) en dan kijken we
Heestert recht in de ogen. Nee dit wordt geen 0 op 9 zoals in de heenronde !!! Zeker niet als jullie erbij zijn trouwe
supporter, dus tot zondag 28 januari om 14:30. Tot dan ....
SKN speelde met Arne, Maudi (Jesse), Benny, Manu, Mauro (Bryan), Jenske, Kevin, Flo, Gwenne, Serre. Baptiste en
Kenneth kwamen niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
20ste speeldag :
SKN - DEERLIJK SP. 1 – 3
De groenhemden uit Deerlijk waren niet van zinnens om hun titelambities te grabbel te gooien in Nieuwkerke en
namen onmiddellijk de match in handen. We hadden het moeilijk met het rondtikken en konden niet echt uit de
omknelling komen. Arne UZEEL moest een vrijschop neutraliseren maar een minuut later was het bingo. Arne redde
eerst nog een inzenden maar tegen de rebound had hij geen verhaal al hadden we attenter moeten reageren
( 0 - 1;13').
De bezoekers waren nog aan het vieren toen de 1 - 1 al tegen de netten lag. Inderdaad nog geen minuut later
werd Gwenn MALFAIT aangespeeld door Gert Jan HUYGHE, kapte zijn man uit, en deponeerde de bal in de verste
winkelhaak : een beauty !!(1 - 1;14'). Het doelpunt gaf ons wat meer kracht en plaatsten we nu onze voet naast de
bezoekers al was het opletten bij de vlotte combinaties. Tot echte kansen geraakten we echter ook niet meer en er
werd rusten geblazen.
Wat direct opviel na de rust was dat wind fel kwam opzetten en dat zou zijn rol spelen bij de nieuwe voorsprong
van de leiders : een center (of was het een schot ? ) werd door de wind gedragen en stierf uit tegen de netten.
Lucky goal of niet de 1 - 2 stond op het bord na 47'.
We probeerden de bakens te verzetten maar geraakten niet tot bij hun doelman.
Enkele wissels drongen zich op maar net bij de wissel Mauro SANNEN - Jens VANDOORNE profiteerden de
bezoekers optimaal toen een bal diep werd gestuurd en de voorzet simpel binnen getikt werd(1 - 3;64'). Zo
mochten we ambitie op puntengewin stilaan opbergen al kwam Florian DESMEYTERE dicht bij de aansluitingstreffer
toen hij een slechte terugspeelbal te slap beroerde. Ook Gwenn stak nog eens zijn neus aan het venster maar zijn
inzet miste kracht.
Gelukkig stond het vizier van de nummer één uit onze reeks ook niet op scherp maar het was ook de verdienste van
Arne die enkele reuze reddingen uit zijn mouw schudde. De bezoekers legden de match lam met ook nog eens 3
vervangingen tijdens het laatste kwartier en de sterk leidende ref vond het welletjes en de match was meteen
historie.
Opgepast beste supporter want onze volgende match grijpt plaats op zaterdag 3 februari om 19:00 op het
kunstveld van Wevelgem City. Zeker geen gemakkelijke opgave maar we hopen op een gemotiveerde ploeg die
onze trainer Patrick graag punten wil schenken in zijn woonplaats. Tot dan ......

SKN speelde met Arne, Kenneth, Benny ( Jesse), Manu, Maudi, Gertje (Baptiste), Kevin, Bryan, Gwenne,
Mauro ( Jenske), Flo. Viktor kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
21ste speeldag :
SV WEVELGEM CITY A - SKN 0 - 4
"Hop, hop, hop Patje in galop" en "Benny is van ons olé olé" weergalmde in de kleedkamers en toen onze
geschorste kapitein Gwenne een kist Jupiler binnenbracht was het hek helemaal van de dam. Patrick glom van
fierheid en de pretlichtjes fonkelden in zijn ogen. Jammer vond hij wel dat zijn buurjongen Gilles Hamers ( onze T1
aanziet hem als zijn derde zoon) niet in de basis stond. Ja de echte Patrick ten voeten uit.
De wedstrijd startte subliem voor onze jongens toen op de 2de minuut een omhaal maar centimeters naast
dwarrelde. De "mauves" waren gewaarschuwd en namen het ter harte. Een vlotte combinatie op het biljartlaken
zonderde de nummer 16 alleen voor doel maar Dylan VANCRAEYBECK pareerde onorthodox de inzet in hoekschop.
Dylan ontpopte zich enkele minuten later opnieuw tot één van de vele uitblinkers, toen hij op vrijschop de bal uit
zijn doel ranselde. We moesten even naar adem happen want Wevelgem bleef aardige patronen maken maar de
richtlijnen die onze trainersstaf meegaf begon stilletjes aan te renderen. Op de 16' geraakten we even uit de
omknelling en met een vlotte omschakeling via enkele tussenstations kwam Kevin SERRUYS voor doel : tot
tweemaal toen kon de lokale doelman redding brengen maar de derde poging was er finaal te veel aan en Kevin
trapte strak in doel( 0 - 1;16'). De thuisploeg was eventjes aangeslagen maar zocht opnieuw ons doel op. Een
kleine communicatiefout tussen Torrino DEBAL en Dylan had bijna grootse gevolgen maar de kopbal rolde - voor
ons aan de juiste kant van de paal - in hoekschop. Dylan kwam weer gevat tussen op een harde knal en lanceerde
een nieuwe aanval. Jess MALFAIT recupereerde de bal een tiental meter over de middellijn en kapte met een
sambabeweging 2 spelers uit, liep nog enkele meters en knalde dan onhoudbaar in de winkelhaak (0 - 2;37'). Een
wereldpot en we zagen warempel paars-witte supporters die hun bewondering uitten. Kevin Serruys had inspiratie
opgedaan door deze actie want hij ging even op wandel en zag zijn lob-schot tegen de paal kaatsen en terug het
veld inspringen. Met een dubbele voorsprong terug richting kleedkamers is niet iedereen gegeven op het veld van
Wevelgem, maar het gaf een goed gevoel.
De pionnen werd opnieuw goed geschikt tijdens de rust en iedereen deed zijn werk voortvarend. De aanvalsgolven
werden met zijn allen collectief opgevangen al ontbrak er precisie bij de thuisploeg bij de laatste pas of trap. Kevin
Serruys plaatst zich na een kwartier in de 2de helft achter een vrijschop : strak aangesneden en de inlopende
Florian DESMEYTERE loopt de bal heerlijk in doel( 0 - 3;61'). Neen, dit geven we niet meer uit handen. Het voelde
inderdaad zo aan en toen Bryan VERHAEGHE de bal meekreeg van Jess en als een pijl uit een boog vertrok, kon de
keeper de bal enkel nog eventjes beroeren maar het leer stierf uit tegen het net
( 0 - 4;67'). Game over en het enige doel tijdens de resterende minuten was de nul te houden. Ook dit lukte zodat
we zeker kunnen spreken van een geslaagde avond tegen een sportieve tegenstander.
Het was genieten achteraf en de vermoeidheid werd niet gevoeld toen we met z'n allen danspasjes ten beste gaven
bij onze sponsor.
Hèhè, zondag krijgen we hoog bezoek over de vloer want we ontvangen niemand minder dan de leider op onze
grasmat. Inderdaad Sp. Heestert komt op bezoek en we zijn er zeker van dat je dit niet zal willen missen , beste
supporter!!
So be there op zondag 11 februari maar terug om 15:00h.
Danny de baron
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Maudi, Torre, Gertje (Jenske), Kevin, Bryan, Jesse, Mauro(Serre), Flo.
Arne en Baptiste kwamen niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
22ste speeldag :
SKN - SP. HEESTERT 2 - 2
Iedereen keek met veel spanning uit naar de strijd met de leider uit onze reeks vooral na de ruime zege, verleden
week in Wevelgem. De wedstrijd startte gelijk opgaand met 2 ploegen die elkaar aftasten op zoek naar de
openingen of mogelijkheden die zich zouden aanbieden.
De eerste en beste mogelijkheid van onze mannen was ook meteen raak : Kevin SERRUYS vond Bryan VERHAEGHE
en als die op snelheid komt is er meestal geen houden aan. Bryan omspeelde vlotjes de keeper en de voorsprong
was meteen een feit ( 1 - 0;18'). De leider was even van slag maar probeerde toch te bal te veroveren om richting
doel te trekken. Veel gevaar leverde dit niet op terwijl onze roodjes probeerden om zoveel mogelijk de bal in eigen
rangen te houden.
De laatste vijf minuten van de 1ste helft zorgden voor suspens. Eerst suisde een schot voorlangs van de bezoekers
al had Dylan VANCRAEYBECK er een gerust gevoel bij. Mauro SANNEN kon zich doorzetten op links en bereikte
Bryan. Bryan twijfelde niet, dolde met zijn belager en schoof de bal voldoende over de lijn om alzo een dubbele
voorsprong op het scorebord te plaatsen
( 2 - 0;40'). Heestert probeerde nog voor de rust de bakens te verzetten en lukte daar bijna in toen een aarzeling
tussen Benny CAILLIAU en keeper Dylan een heet standje voor doel opleverde maar onze keeper kon finaal met
een karpersprong de dubbele voorsprong behoeden.
Heestert toonde na de rust onmiddellijk hun bedoelingen al was de eerste kans na de rust opnieuw voor Bryan
maar zijn inzet werd door de keeper in hoekschop geduwd. Een hoekschop waarbij opnieuw Bryan hoog over
trapte. Een koude douche kregen we op de 64' toen bij een vlotte combinatie plots een speler alleen voor Dylan
opdook en de bal tegen de netten duwde
( 1 - 2). Vanaf deze fase wisten we dat het nog een lange, moeilijke 25 minuten zou worden. Heestert eiste het
balbezit op maar onze verdedigers kweten zich goed van hun taak.
Het kantelmoment situeerde zich op de 75'. Bryan dolde voor de zoveelste keer met zijn verdediger, haalde de
achterlijn, trok achterwaarts voor tot bij Mauro, die de bal in doel trapte. Consternatie alom toen de lijnrechter
zwaaide : bij de actie van Bryan zou de bal over de doellijn zijn gegaan !!! De goed leidende ref volgde zijn
assistent, tot opluchting van de bezoekers, die fair genoeg waren om te beamen dat de bal de doellijn niet
overschreed.
Geen 3 - 1 maar 2 -2 een halve minuut later : onze boys verloren even de concentratie bij het spijtig voorval en
daar kon Heestert van profiteren met een snelle counter( 2 - 2,76').
Het was nu alle hens aan dek want de leider rook bloed. Toen Benny met een dubbele boeking het terrrein moest
verlaten was het nog bibberen maar gelukkig waren de bezoekers niet precies genoeg om alsnog de zege te
pakken. Een moeilijk drieluik tegen de toppers uit onze reeks werd beloond met een 4 op 9 en kunnen we ons
nu verder concentreren op de volgende opdrachten. Zondag 18 februari reizen we naar Beveren-Leie, die net een
ferme pandoering kreeg van Dadizele. Maar je weet wat ze zeggen van een gewond dier .......
Supporters allen op post met de aftrap om 15:00.

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Maudi, Torre, Gertje, Kevin, Bryan, Flo, Mauro (Serre), Jenske (Viktor).
Arne en Thomas kwamen niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
23ste speeldag :
SK BEVEREN-LEIE - SKN 0 - 2
We waren al 18 minuten bezig toen we het eerste gevaar konden noteren : Bryan VERHAEGHE probeerde het met
een soort lob maar de bal vloog ver naast. Al wat voor de 18de minuut gebeurde was het noteren niet waard. Goeie
bedoelingen wel, maar de precisie ontbrak langs weerskanten. Gwenn MALFAIT ( serieus op de hielen gezeten door
zijn tegenstrever) nam een ingestudeerde vrijschop en paste verrassend naar de vrijstaande Gert Jan HUYGHE, die
echter een meter over trapte. Daar kwam de thuisploeg even piepen met een schot uit de 2de lijn maar Dylan
VANCRAEYBECK was attent. Luttele minuten later moest hij zich weer reppen op een nieuwe inzet van de
blauwhemden. Onze boys konden zich moeilijk doorzetten vooral doordat de aanvallende impulsen veelal foutief
werden afgebroken. Voor er rust werd geblazen kreeg de thuisploeg nog de beste kans : een center voor doel
bereikte een totaal vrijstaande thuisspeler maar andermaal was Dylan de winnaar. Hopende op beterschap werd de
kantine opgezocht om de dorstigen te laven.
En kijk inderdaad, er was onmiddellijk beterschap. Kenneth VERHAEGHE kreeg na een hoekschop de bal in de
voeten gespeeld en trapte resoluut, maar zag zijn bal uiteen spatten op de dwarsligger. De thuisploeg reageerde
prompt met een ingestudeerde hoekschop maar ook hier was het doelkader de eindwinnaar toen de trap via de
buitenkant van de paal buiten vloog. De tijd was rijp om vers bloed in de strijd te gooien en onze trainersstaf
wisselden de dapper gestreden Jens VANDOORNE en Mauro SANNEN voor Jess MALFAIT en Kevin SERRUYS.
De thuisploeg was blijkbaar verrast want net deze 2 spelers zorgen voor de beslissende pas. Kevin recupereerde de
bal in het middenveld en speelde door naar Gwenn die de buitenspelval omzeilde (zeker geen buitenspel want
ondergetekende stond pal op de lijn van hun laatste man) en geen genade kende( 0 - 1;79'). Fel protest bij de
thuisploeg maar het mocht niet baten want de lijnrechter was 100% zeker van zijn beslissing en terecht ook. Jess
liet zich gelden op de rechterflank en rukte op naar doel maar zag zijn schot gekeerd door de doelman, al was op
dat moment een pas naar zijn inlopende broer een betere optie geweest. Niet getreurd want ietwat later een
identieke rush van Jess met ditmaal een sublieme pas naar Bryan die de trekker overtrok en de 0 - 2 nette(87').
Match gespeeld uiteraard en met een nieuwe driepunter op zak werd naar een lokale sponsor getrokken. Voor de
zesde keer werd er een clean sheet behouden waarbij ik graag vermeld dat Viktor VANDESTEENE zich in het hart
van de verdediging profileerde als een goeie vervanger van de geschorste Benny CAILLIAU.
Beste supporter we maken ons op voor de match van zondag 25 februari om 15:00 tegen
SK GELUWE. Het moet geen betoog dat onze trainer Patrick VAN HOOF reikhalzend uitkijkt naar deze match tegen
zijn ex-ploeg. Zijn mannen zal hij deze week wel met de nodige peptalk voorzien en met uw steun gaan we het
onderste uit de kan halen om erna een feestje te bouwen. SO BE THERE !!!!
PS Langs deze weg wil ik u ook al even warm maken voor onze jaarlijkse FRIETKAARTING
op 2,3 en 4 maart in onze kantine. Voor de niet-kaarters is er ook tombola met talrijke prijzen
activiteiten).

(zie onze rubriek

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Viktor, Maudi, Torre, Gertje, Flo, Bryan (Serre), Gwenne, Mauro (Kevin),
Jenske(Jesse). Arne kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
24ste speeldag :
SKN - SK GELUWE 2 - 3
Frederik Dejonghe kwam, zag en overwon ! Net als Julius Caesar destijds heerste de bezoekende nummer 10 over
ons veld en werd met zijn drie goals matchwinnaar voor de bezoekers.
De eerste halve kansen waren voor ons met Bryan VERHAEGHE op volle snelheid maar door de keeper in
hoekschop verwerkt. Deze hoekschop bracht bijna de eerste goal van Viktor VANDESTEENE op maar zijn kopbal
werd gepareerd door de goalie. De eerste snelle uitbraak van de bezoekers was meteen bingo : een vlotte
combinatie eindigde met een voorzet die Dejonghe toeliet om de bal in het doel te plaatsen(0 - 1;10'). Onze
jongens waren niet aangeslagen en antwoordden met een vrijschop van Kevin SERRUYS maar Gwenn MALFAIT kon
er net zijn voet niet tegen plaatsen. De volgende grote kans was voor Kenneth VERHAEGHE maar zijn schot miste
precisie nadat Jess MALFAIT hem bediende met een perfecte achterwaartse voorzet. Wat volgde was opnieuw een
koude douche : een vrijschop werd in de 16-meter zone gedropt en opportunist Dejonghe tikte naast een
verbouwereerde Dylan VANCRAEYBECK de 0 - 2 tegen de netten(21'). Tot overmaat van ramp moest onze
gestalterijke Benny CAILLIAU gekwetst van het terrein. De weerbaarheid van onze jongens was groot in de eerste
helft en men ging op zoek naar een goal. Die kwam er ook toen Jess een afvallende bal in één tijd op zijn slof nam
en mooi in doel besloot(1 - 2;30'). We bleven het commando over nemen en toen Gwenn alleen op doel afging zag
iedereen de bordjes al gelijk hangen maar de keeper won het duel. De bezoekers hapten naar adem maar gelukkig
voor hen ontbrak het bij ons aan precisie en een tikkeltje meeval. Vele supporters trokken al richting de warme
kantine toen Bryan met een sublieme toets Gert Jan HUYGHE bediende en diens schot naast de verraste keeper
tegen de netten sloeg
(2 - 2;45'). Van een come back gesproken !!!!
Tegen de wind in werd er voor de 2de helft afgetrapt met onmiddellijk een heet standje voor ons doel maar Torrino
DEBAL smeet zich letterlijk voor de bal. Dylan moest ook op hoekschop gevat de bal over de lat tikken. Plots kon
Gwenn alleen op doel afgaan en speelde ditmaal de keeper uit maar moest daarbij te veel uitwijken zodat zijn inzet
niet in doel liep. De bezoekers zaten stevig in de partij en probeerden vooral met voorzetten ons doel te bestoken.
Weer op vrijschop kwam er gevaar maar de bal viel op de bovenkant van de lat tot opluchting van onze
verdediging. Zodra onze mannen probeerden te combineren werden hun intenties gefnuikt door de talrijke fouten
die de bezoekers begingen met een viertal gele kaarten tot gevolg. Met nog een 5-tal minuten voor de boeg volgde
opnieuw een verre inworp waarbij de bal in de kluts voor de voeten van Dejonghe kwam die simpel binnen tikte( 2 3;85'). Onze roodhemden probeerden nog maar het mocht niet baten. Een gelijkspel was voor beide teams de
juiste beloning geweest, alleen ene Dejonghe dacht daar anders over.
We maken ons op voor een nieuwe geografische derby, ditmaal tegen EVC Beselare op zondag 4 maart om 15:00.
Het wordt een kwestie van goed geconcentreerd de match aan te vangen en de hekkensluiter niet te onder
schatten. Supporters, we rekenen op jullie steun om de kaap van 40 punten te ronden.
Iedereen is tijdens het komend weekend van 2,3 en 4 maart van harte welkom op onze jaarlijkse frietkaarting met
ook nog tombola.

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny (Serre), Viktor (Jenske), Torre, Jesse, Kevin, Bryan, Gwenne, Flo,
Gertje ( Mauro). Arne kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
25ste speeldag :
EVC BESELARE - SKN 1 - 4
De wil was er om vandaag de kaap van 40 punten te bereiken maar het was de vraag of de thuisploeg zo maar
vlotjes daaraan zou meewerken? 's Morgens nog volop zonneschijn maar nu werd er afgetrapt onder een druilerige
regen maar dat deerde niet om Gwenn MALFAIT een eerste te kunnen zien dollen op het middenveld, Bryan
VERHAEGHE te bedienen die zijn inzet in hoekschop zag gepareerd. Twee hoekschoppen volgden maar het gevaar
kon niet omgezet worden in treffers. Maudi SANNEN kreeg alle tijd en ruimte om een voorzet te versturen en Bryan
kopte warempel van op 16 meter binnen. Een goal dat je wekelijks op de Engelse velden ziet maar Bryan deed met
zijn lobkopbal een sollicitatie naar "de goal van de week"(0 - 1;16'). Weinig later kregen we het kantelmoment van
de match : een tackle van langs achter werd prompt met rood bestraft ( volgens het reglement terecht, alleen
weinig refs hebben het lef om het te doen). Een 2de thuisspeler wou zijn ploegmaat vergezellen en slaagde daarin
ook door aanhoudende kritiek te uiten naar de ref met 2x maal geel en rood tot gevolg. "Toen waren ze nog met
negen" is een gekende strofe in een liedje, maar die negen weerden zich kranig en onze mannen wisten geen raad
met de ruimtes ook al omdat het tempo niet hoog genoeg lag.
Een duel tussen Kenneth VERHAEGHE en zijn opponent eindigde met een lichte duw maar voor de ref genoeg om
een strafschop te fluiten. Dylan VANCRAEYBECK was kansloos (1 - 1;32'). Logisch dat onze mannen het balbezit
opeisten maar de thuisploeg wou zich zomaar niet laten afslachten en weerde zich naar behoren. Bryan werd plots
in de diepte gestuurd maar werd onstuimig onder de sokken gelopen met een penalty als gevolg. Gwenn kweet zich
voortreffelijk van zijn taak en stuurde de keeper op het verkeerde been ( 1 - 2;40').
Een lekkere stuk taart en een koffie met hartverwarmertje deed deugd zodat we klaar waren voor de 2de helft.
Vooral Kenneth kon zich uitleven op de rechterflank en verstuurde de ene mooie voorzet na de andere. Jammerlijk
kon geen enkele verzilverd worden al was Gwenn er dichtbij met een kopbal net naast. Onze verdediging kon goed
mee aanschuiven en lieten de bal nu toch wat vlugger circuleren waardoor de thuisploeg nu niet meer uit de
omknelling geraakte. Bryan liep de grote rechthoek binnen maar werd foutief gestuit met een nieuwe penalty als
gevolg. Gwenn kweet zich opnieuw feilloos van zijn taak ( 1 - 3;65'). Bryan kreeg nog een dot van een kans waarbij
hij meerdere thuisspelers uit schakelde maar op één of andere manier wou de bal er niet in en werd van de lijn
gered. De moedige thuisploeg bleef sportief en probeerde om uit te breken maar de afstand naar het doel was te
groot, al moet gezegd worden dat Dylan attent moest tussen komen bij een gevaarlijke combinatie. Geen
aansluitingstreffer maar luttele minuten later de 1 - 4 : Kevin SERRUYS komt oog in oog met de keeper, hield het
overzicht en liet Gwenn toe om zijn hattrick te scoren(81'). Het was nu nog wachten op het eindsignaal zodat
drogere oorden opgezocht konden worden. Taak volbracht en op weg naar de volgende opdracht.
Een vrij weekend wordt nu zondag vervangen door een match op ons terrein tegen FC MOEN, een ploeg die we dit
seizoen nog niet bekampten.
Beste supporter, wees er dus bij op zondag 11 maart om 15:00 uur op ons terrein in de Steenwerkstraat.
Tot dan !!!!!!!

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Maudi, Viktor (Jenske), Torrino, Jesse (Serre), Kevin, Bryan (Mauro), Gwenne,
Flo, Gertje. Arne kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
26ste speeldag :
SKN - VK DADIZELE 2 - 1
Zelden zo'n gelukkige en uitgelaten spelersgroep gezien na de stuntzege (nou ja stuntzege ...., we weten da we
verdorie een sterke ploeg hebben) tegen de leider uit Dadizele. Zelden zo'n tevreden sponsors gezien die fier waren
dat onze mannen hun sponsoring in de picture zetten. Zelden zo'n een hoop supporters gezien die onze
spelers loofden om hun inzet en trakteerden met warme woorden en het nodige gerstenat( liefst 5 bakken Jupiler
en Stella stonden klaar in de kleedkamers).
Inderdaad het werd een wedstrijd waar onze mannen lieten zien dat ze een aardig potje kunnen sjotten en dit toch
niet tegen Janneke en Mieke. De eerste 10' kunnen we omschrijven als een studieronde die eindigde met een
reuzenkans voor Bryan VERHAEGHE die alleen voor doel kwam maar teveel kon nadenken en daardoor zijn inzet
gekeerd zag door de doelman. De repliek van de leider was er één die kon tellen : een keiharde vrije trap werd met
een voetveeg door keeper Dylan VANCRAEYBECK in hoekschop gewerkt. De corner werd weggewerkt maar de
afvallende bal werd met een pegel tegen de onderkant van de lat getrapt en via de rug van Dylan terug in
hoekschop. Geluk dwingt men af maar hier konden we niet klagen. De bezoekers probeerden de match naar hun
hand te zetten maar onze mannen wilden dit niet zomaar laten gebeuren en met een tomeloze inzet lukte het hen
om dit de leiders zo moeilijk mogelijk te maken. Op 10' minuten voor de rust was Dadizele dicht bij de openingsgoal
maar Dylan pareerde eerst een schot en toen ietwat later een bezoeker, een wandeling maakte in ons
strafschopgebied, zag hij zijn inzet hoog over doel verdwijnen op amper 5 meter van de doellijn. De supporters
trokken al richting warme kantine toen plots Kevin SERRUYS met een geniale kopbal Gwenn MALFAIT bediende en
onze trefzekere kapitein aarzelde niet om het leer tegen de netten te knallen (1 - 0;45'). Een betere manier is er
niet om de rust in te trekken.
Wie meteen een stormloop verwachtte van de bezoekers kwam enigszins bedrogen uit en toen Gwenn een voorzet
kalm uit de lucht plukte, zijn tegenstrever wou omspelen, werd hij gehaakt en volgde er een logische penalty. Koel
en beheerst (ondanks de gekke sprongen van de keeper) deponeerde Gwenn de bal in het hoekje( 2 - 0; 52').
Dadizele trok nu alle registers open en ging verwoed op zoek naar een goal. Hun verdedigers droppen de bal steeds
maar vooruit (raar met zo'n talentrijke, voetballende spelers) maar onze verdediging liet zich niet verschalken. Op
een vrijschop moest Dylan zich nog wel even reppen maar ook zijn overbuur moest dit doen op een vrijschop van
Kevin. De ruimtes werden steeds groter maar onze tegenprikken waren niet precies genoeg. Een doorsteekpas van
de bezoekers liet hen toe om te centeren en werd binnengetikt (2 - 1;86'). Kunnen minuten toch lang duren al was
Jess MALFAIT spurtend op weg naar de goal toen een spierblessure hem noodgedwongen een halt riep. Het mocht
niet baten voor de leiders want de goed leidende ref zag dat het aantal minuten overspelen voorbij waren en blies
tot opluchting van de rood-witte aanhang af. Ben er zeker van dat onze dierbare leden hierboven zagen dat het
goed was en dat president Potje fier is op zijn SKN en zoon Serre nu het al 3 jaar geleden is dat hij ons verliet.
Volgende week trekken we naar Ingooigem maar pas op, we geven de thuisploeg partij op zaterdag 24 maart om
19:00. Beste supporter, tot dan !!!!
PS Graag laat ik weten dat vanaf heden kaarten te koop zijn voor onze jaarlijkse beenhesp op zater- en zondag 14
en 15 april. Kaarten te koop bij de spelers en bestuur. Voor verdere informatie zie onze aankondiging op de website
zelf.
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Maudi, Torre, Jenske (Gertje), Kevin, Bryan (Jess,Viktor), Gwenne, Flo en
Serre. Arne kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
27ste speeldag :
GD INGOOIGEM - SKN 0 - 1
Was het de milde avondtemperatuur of was het "het niet gewoon zijn om op zaterdag te sjotten?" In ieder geval de
schwung kwam niet echt in de match en het was vooral middenveldspel dat we te zien kregen. Na 10' een eerste
moment van opwinding toen
Dylan VANCRAEYBECK even een aarzeling kende bij een verre diepe bal en de daarop volgende trap tegen de paal
ging. Onze mannen probeerden wel maar tijdens de eerste 45' kwamen we niet echt in de buurt van hun doelman.
Niet dat de thuisploeg ons weg speelde maar Dylan moest op het halfuur met een prachtige save de bal uit de
benedenhoek ranselen.
Een flauwe eerste helft werd afgefloten en hopend op een betere 2de helft werd de kantine opgezocht en geproefd
van een lekkere "Kwaremont".
Er moeten bepaalde zaken besproken zijn geweest want onze boys kwamen met heel andere bedoelingen uit de
kleedkamer. We posteerden ons nu meer op de helft van de tegenstander en de lange ballen werden vervangen
door een betere balcirculatie. Eén van die combinaties zonderde plots Servaas COVEMAEKER alleen voor doel af
maar zijn kopbal was te zwak om de keeper te verschalken. Gwenn MALFAIT bewoog hemel en aarde om samen
met zijn ploegmaats kansen te scheppen maar werd voortdurend foutief afgestopt.
Net op zo'n een vrijschop kon Florian DESMEYTERE - als een volleerde Picasso - de bal over de muur in doel
schilderen( 0 - 1;62'). De achterstand deed de thuisploeg nog een tandje bij steken en op een diepe bal moest
Dylan met een gevatte redding de nul op het bord houden.
De precisie liet ons in steek om op een counter de 0 - 2 te netten en daardoor geloofden de groenhemden meer en
meer in hun kansen. De lange ballen werden meestal onschadelijk gemaakt door Torrino DEBAL en zijn knappe
verdediging. Als je dan nog een sluitstuk, ene Dylan, in de goal hebt staan die niet van wijken wou weten dan weet
je dat de overwinning dichter bij komt. In een, één voor één, situatie kon Dylan de meubelen redden met een
dubbele interventie. Op een snelle counter dwong Gwenn de keeper tot een foutief ingrijpen met een rode kaart als
gevolg. Een laatste inspanning van de thuisploeg zorgde nog voor gevaar met een schermutseling maar de bal ging
voorlangs buiten. De ref floot af, tot ontgoocheling van de plaatselijke aanhang, die op verdiende puntengewin had
gehoopt!!
Met Pasen voor de deur genieten we volgend weekend van een weekje vrij (alvast van mezelf ook een fijne Pasen
gewenst). Het laatste drieluik van de competitie wordt aangevangen met opnieuw een zaterdagavondmatch en
ditmaal op het terrein van Emelgem-Kachtem op zaterdag 7 april om 18:00. Supporters, allen op post zou ik
zeggen. Tot dan !!!!!
PS. De laatste match van het seizoen trekken we naar Moen en doen we dit met de bus. Binnenkort meer nieuws
daaromtrent met de nodige info en het volledige concept. Hou alvast de datum vrij van zondag 22 april om deze
uitstap niet te missen!!!!

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny (Viktor), Maudi, Torre, Jenske, Kevin, Flo, Gwenne, Serre (Mauro), Gertje.
Baptiste en Arne kwamen niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
28ste speeldag :
VV EMELGEM-KACHTEM - SKN 1 - 3
De match begon met wat hulp van de plaatselijke ploeg : een te korte terugspeelbal werd onderschept door de
aalvlugge Bryan VERHAEGHE die op zijn beurt de keeper noopte tot een foutieve ingreep. Onze koele Gwenn
MALFAIT zette de elfmeter feilloos om ( 0 - 1;7'). Het hobbelige terrein nodigde niet echt uit tot vlot
combinatievoetbal al probeerden beide ploegen met veel overgave elkaars doel op te zoeken. De thuisploeg piepte
plots even toen op een hoekschop een speler alleen maar ook over doel kopte. Op het halfuur een wandeling van
Bryan waarbij drie verdedigers ter plaatse werden gelaten maar de keeper deed zijn job uitstekend. Rust werd dus
bereikt met het kleinste verschil en stilletjes werd er gehoopt
op meer animo in de 2de helft.
Inderdaad de 2de helft kondigde zich beter aan maar het was de thuisploeg die profiteerde van een aarzeling van
onze doelman Dylan VANCRAEBECK toen, een te korte terugspeelbal van Maudi SANNEN, door de plaatselijke 10 in
doel belandde( 1 - 1;58'). De thuisploeg rook zijn kans maar het was Bryan die op, een alweer een te korte
terugspeelbal, te ver moest uitwijken en niet meer kon besluiten. De trainersstaf wou zeker de buit meenemen en 3
wissels volgden met een andere veldbezetting tot gevolg. De frisse mannen zorgden voor meer snelheid en dat
deed de strijdende withemden pijn. Op een combinatie die eindigde met een voorzet naar Gwenn kwam de
thuisdoelman nogal ongelukkig en onstuimig tussen en torpedeerde onze kapitein. Na verzorging trapte onze
topschutter, vanop de stip, de bal meedogenloos tegen het net( 1 - 2;77'). Ook de thuisploeg bracht vers bloed in
en dat resulteerde in een vrijschop die aan de 2de paal voorlangs buiten liep. Servaas COVEMAEKER kwam onder
stoom en liep de linkerflank af maar zijn voorzet werd door Gwenn verkeerd ingeschat en weg kans. Aan de
rechterflank deed Jens VANDOORNE hetzelfde als Servaas maar hier kon Gwenn wel de achterwaartse voorzet hoog
in het dak van het doel trappen (1 - 3;93').
De scheids liet de match niet meer hernemen en floot af.
Naarmate de avond vorderde kwamen de resultaten binnen van de overige partijen en plots staan we heel dicht op
een eindronde plaats. Er werd ferm gelachen met de huidige situatie maar toch zag je de fonkeling in de ogen van
de spelers " van wie had er dit gedacht aan het begin van het seizoen?", een seizoen die startte met het zo
dramatische heengaan van onze Joeri.
Zondag 15 april kan een historische wedstrijd worden in het bestaan van SKN : de poort naar een eindronde in 2de
provinciale kan ingebeukt worden!!! Daarom beste supporter kom onze boys aanmoedigen op ons terrein in de
Steenwerkstraat en dit met
uitzonderlijke aftrap om 16:00. Misschien een mooie tip : kom eerst genieten van ons beenhespfestijn in 't Seultje
(zie info op onze site onder activiteiten) en dan erna onze mannen aanmoedigen op het veld. Je mag natuurlijk ook
gerust op zaterdagavond 14 april genieten van onze beenhesp. TOT DAN !!!!!!!!!

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Maudi, Torre, Gertje (Jenske), Kevin, Bryan, Gwenne, Mauro (Serre),
Flo (Viktor). Arne kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
29ste speeldag :
SKN - DOTTIGNIES SP. 1 – 3
Mijn verslag gaat niet zijn zoals anders, daar ons beenhespfestijn ook mijn aandacht verdiende. Toen ik aankwam
tijdens de rust hoorde ik al vlug over onze dubbele achterstand. De informatie die ik oppikte had als rode draad dat
twee verdedigende fouten de dubbele achterstand wettigden.
Was het mijn aanwezigheid die onze mannen inspireerden (grapje....) maar Bryan VERHAEGHE halveerde de
achterstand toen hij - gelanceerd door Servaas - zijn tegenstander ter plaatse liet en beheerst afwerkte (1 - 2;51').
Meteen het sein om er vol voor te gaan al waren de mogelijkheden van de bezoekers zeker aanwezig. Dylan
VANCRAEYBECK schudde enkele saves uit zijn mouw waarbij zijn foutjes uit de 1ste helft vergeven werden. Op een
vrijschop in het pak, zag de sterk leidende vrouwelijke ref, een overduidelijke trek fout op Viktor VANDESTEENE en
wees kordaat naar de stip. Specialist Gwenn was geel geschorst maar Florian DESMEYTERE nam zonder verpinken
zijn verantwoordelijkheid. De korte aanloop deed de bal hoog over doel suizen en meteen een unieke kans om
gelijk te stellen. Kevin SERRUYS knutselde nog een mooie actie in elkaar maar zag zijn inzet te niet gedaan. De
nodige aanvallende risico's werden niet geschuwd wat automatisch voor kansen zorgden aan de overkant. Toch was
het pas op de 90' dat de bezoekers de doodsteek toe dienden en de 1 - 3 netten(90'). Een emotioneel moment
onmiddellijk na de match was de bedanking van de spelers naar de supporters toe met een zelf gemaakte spandoek
wat door de aanwezigen gesmaakt werd!!
Een sterk Dottignies zorgde ervoor dat de eindronde geen feit was voor onze mannen maar er rest ons nog een
kans volgende week in MOEN. Winnen is de boodschap maar wat de uitslag ook moge zijn, een geslaagd seizoen is
alvast een feit. Supporters wees op post voor de al of niet laatste match van het seizoen 2017-2018. Wie er wel
zullen zijn, zijn de meegereisde supporters op de bus. Nog een 6-tal plaatsen zijn er over, dus haast je als je er bij
wilt zijn
(zie info op onze website) !!!

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Mauro (Arne), Viktor, Bryan, Kevin, Flo, Serre (Baptiste), Gertje,
Jenske (Mauro). Ote kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
30ste speeldag :
KFC MOEN - SKN 1 - 2
Met een bus vol vertrouwen reden we richting Moen niet wetende wat er ons allemaal te wachten stond. Ok ons
seizoen was meer dan geslaagd ( zo vlug mogelijk het behoud realiseren was na 22 matchen al een feit), maar als
een eindronde behalen zo dichtbij staat wil men soms ook de kers op de taart plaatsen. Ware het niet dat FC Moen
ons zwart beest is - 3 maal beten we in het zand sinds onze eerste ontmoeting - toch wou de spelersgroep er
volledig voor gaan.
Consternatie bij de aanwezige supporters toen er nergens grensrechters te bespeuren waren. Chapeau voor scheids
Joren DEBRUYNE die voortreffelijk leidde maar onbegrip was er wel voor een partij die toch nog belang had
wetende dat er wel mensen de lijn deden in wedstrijden waar het niet meer om ging. Na 7' moest Dylan
VANCRAEYBECK uitpakken met een parade om ons niet meteen op achterstand te zien komen. Bryan VERHAEGHE
zorgde voor dreiging met een kopstoot op een vrije trap van Kevin SERRUYS maar de keeper tipte in hoekschop.
Het meeste initiatief kwam van de thuisploeg al waren de kansen niet noemenswaardig. Veel middenveldspel
kenmerkte de match en dreiging kwam er langs onze kant ook niet uit. Toen iedereen zich verzoende met de
naderende rust ging Bryan door en werd foutief gehaakt toen hij zijn opponent uitkapte. Was het de druk die onze
ijskonijn Gwenn MALFAIT in zijn greep had? Onze kapitein zag zijn elfmeter gered door de keeper, maar niet
getreurd er waren nog 45' om te scoren.
Moen opende onmiddellijk de debatten in de 2de helft met een kopbal net naast op een hoekschop. De geelhemden
duwden nu even verder en op een achterwaartse voorzet kon men de 1 - 0 netten (53'). Wetende wat er in
Ledegem gebeurde sprong de zeepbel genadeloos uiteen. Er moest iets gebeuren en met enkele vervangingen
probeerden we er weer de schwung in te krijgen. Bryan vond Gwenn en noopte de keeper tot een save. Onze
aanvallende impulsen was ook een sein voor de thuisploeg om gevat te counteren en alzo moest Dylan de 2 - 0
voorkomen. Een geniale toets van de sterk ingevallen Baptiste GUILBERT zonderde Kevin allen voor doel en die
kende geen genade (1 - 1;76'). Zou het dan toch nog lukken? Op acht minuten van het einde nam Gwenn een vrije
trap maar de keeper redde puik. De 90' minuten op het scorebord waren opgebruikt maar door de drankpauze was
het wachten op het fatale eindsignaal. Plots kwam het Hitchcock scenario tot leven : met zijn laatste krachten sneed
Bryan naar binnen en kwam schuin voor doel, iedereen verwachte een voorzet maar onze spits knalde hard tussen
de benen van de doelman. De bal stierf uit tegen de netten, het scorebord floepte op 1 - 2, spelers en trainers
en supporters waren door het dolle heen(93'). Toch moest er nog afgetrapt worden en die luttele seconden bleven
maar duren alsof het een zesdaagse was. Nog nooit zo van een eindsignaal gehouden toen de ref de match tot een
einde blies. Dolle taferelen op en rond het plein, emoties die tot tranen leidden, spelers die de trouwe aanhang
bejubelde zijn beelden die voor velen eeuwig op het netvlies gegrift zijn.
De terugreis haalde het niveau van de beste schlagerfestivals en de drank hield maar net stand toen we in ons dorp
arriveerden. Het terras bij sponsor CHAPLIN werd ingepalmd, muziek werd gedraaid en rode rookbomen en
Bengaals vuurwerk deed de kiosk kleuren.
Vanavond kennen we onze tegenstander in de 1ste ronde. Blijf onze site volgen voor verdere info.
Tot binnenkort beste supporter !!!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Viktor, Maudi, Torre (Baptiste), Jenske (Gertje), Kevin, Bryan, Gwenn,
Serre( Mauro), Flo. Arne kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
1ste match eindronde :
EINDRONDE HEEN SP.HEESTERT - SKN 1 - 1
Het deed deugd om de vele rood witte supporters te zien rond het veld van de plaatselijke ploeg. Nou ja veld ??
.... maar ergens te begrijpen als men binnenkort over een super moderne infrastructuur met kunstveld gaat
beschikken ( wij blijven dromen ...).
De eerste 15' caprioleerde de bal naar believen maar plots kon thuisspeler Moenens alleen door breken. Dylan
VANCRAEYBECK kon in eerste instantie keren maar had geen verhaal tegen de rebound( 1 - 0;16'). Nauwelijks
waren we bekomen van de achterstand of de 2 - 0 was bijna
een feit : een vrijschop werd opnieuw door Dylan gekeerd maar gelukkig vloog de rebound nu tegen de paal. We
bleven het moeilijk hebben al was de aanvalswoede van de thuisploeg nu minder hevig. Bij een vrijschop stond
Manu LEROY volledig vrij aan de 2de paal maar tot ieders verbazing ( niet in het minst bij Manu zelf) kopte onze
jeugdtrainer over en naast. Het vele middenveldspel was viriel maar niet echt boeiend. Net voor het rustsignaal
moest Dylan een parade uit zijn mouw schudden en in corner duwen.
Tijdens de rust werden blijkbaar de nodige instructies meegegeven want onze mannen kwamen snediger voor de
dag. Het 1ste gevaar kwam toch van de thuisploeg met een hoekschop die net over gekopt werd. Op het uur werd
een voorzet van Florian DESMEYTERE in één tijd over getrapt door een bedrijvige Kevin SERRUYS. De motor van
Bryan VERHAEGHE kwam op toerental en op zijn voorzet kwam de jonge Baptiste GUILBERT net iets tekort om
binnen te tikken. Aangespeeld door Flo kon Bryan op volle snelheid doorgaan (een wonder dat die bal aan zijn
voeten bleef kleven), sneed naar binnen en stiftte dan koeltjes over de keeper de gelijkmaker tegen het net (1 1;75'). Het o zo belangrijke uitdoelpunt was een feit!!! Heestert was niet plan om het daarbij te laten en zocht ons
doel op. Dit zorgde er ook wel voor dat er ruimte kwam maar optimaal werd die niet benut. Dylan kon zich nog
onderscheiden op een pegel en toen het toch fout ging lopen was Manu met een bal net voor de lijn de opruimer
van dienst. Jess MALFAIT ging uit de startblokken maar de ref floot af zodat hij niet alleen op doel kon afgaan. Taak
volbracht door onze mannen waarbij ze de terugmatch tot een interessante ontmoeting hebben gebracht.
Inderdaad de winnaar van het duel mag zich gaan opmaken voor een duel tegen het kapitaalkrachtige Dadizele die
in hun 1ste match de puntjes direct op de i hebben gezet.
Supporter ik ben er zeker van dat u er bij zal zijn op nu donderdag 10 mei om 15:00 voor de 2de match tegen
Heestert. Met u steun en de inzet van onze mannen kan er weer een stukje geschiedenis geschreven worden !! Tot
dan.

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Viktor, Maudi, Torre (Jess), Baptiste (Jenske), Kevin, Bryan (Gertje), Gwenne,
Flo, Manu. Arne kwam niet in actie.

Overzicht : Seizoen 2017-2018
2de match eindronde :
EINDRONDE TERUG SKN - SP. HEESTERT 2 - 2
22 april 2018 - Op de 92' trapt Bryan Verhaeghe ons in de eindronde op verplaatsing op MOEN.
10 mei 2018 - Op de 92' trapt Jari Dejaegere ons uit de eindronde thuis tegen Heestert.
Een prachtig seizoen - ondanks de zware menselijke tegenslagen - zit erop. Een seizoen
2017-2018 die voor altijd in de annalen van de club geboekt zal staan als FENOMENAAL !!!!!
Nauwelijks 60'' gespeeld of een voorzet Van Gwenn MALFAIT wordt door Jens VANDOORNE over gekopt. Na deze
verwittiging eisten de bezoekers enigszins de bal op maar tot kansen kwam het niet. Daar de bezoekers moesten
scoren lieten onze mannen het spel aan Heestert. Op de 20' zette Bryan VERHAEGHE zich door en de keeper redde
in hoekschop. Op deze hoekschop noopte Florian DESMEYTERE de keeper opnieuw tot een puike redding in
hoekschop. Gwenn nam de hoekschop en via een olympische goal verdween de bal in het doel (1 - 0;21'). De
bezoekers moesten nu nog meer uit hun pijp komen maar een secure verdediging deed zijn taak. Vele supporters
trokken al richting kantine en buitenbar toen Bryan op snelheid vertrok - het overzicht bewaarde - en diens precieze
voorzet werd door Jens in doel verlengd (2 - 0; 45').
Zouden de bezoekers de bakens nog kunnen verzetten? Het was in ieder geval opletten geblazen en teren op een
scherpe counter. Heestert nam meer en meer risico's maar onze mannen sprongen te overhaast en te slordig om
met de geboden ruimtes. Op een doorsteekpas kon een attente doelman de 3 - 0 van Bryan verhinderen. In een
duel in het strafschopgebied kwam Maudi SANNEN, op een effectbal te laat, en wees de ref naar de stip. Dylan
VANCRAEYBECK koos de verkeerde hoek en stierf de bal uit tegen het net ( 2 - 1;65'). De bezoekers voelden de
onzekerheid in onze rangen stijgen al kon de ingevallen Jess MALFAIT alleen op de doelman afgaan maar stak de
bal net iets te ver voor zich uit zodat de bal in hoekschop verdween. Heestert dropte nu vele ballen in ons
doelgebied en Dylan ronselde een puike vrije trap uit de winkelhaak. De officiële tijd zat erop en de bezoekers
hadden het moeilijk om onze spelers nog onder druk te zetten. Dom balverlies liet de bezoekers toe om nog een
laatste aanval op te zetten: meer dan duidelijk uit buitenspel vertrekkend kon een bezoekende flankspeler centeren
en de inlopende spits tikte binnen. Algemene verstomming bij iedereen met een rood-wit hart. Aan een spetterend
seizoen kwam er een pijnlijk en abrupt einde !!!! Na enkele pintjes ebde ook de ontgoocheling weg en achteraf was
iedereen fier wat er bereikt werd.
Zo het seizoen zit erop en we kijken al uit naar het volgend seizoen. Raadpleeg regelmatig onze site want er komt
regelmatig nieuws te voorschijn. Binnenkort mag je nog een overzicht verwachten met weetjes en datjes van het
afgelopen seizoen.

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Maudi, Torre, Jenske (Gertje), Kevin, Bryan (Manu), Gwenne,
Viktor (Jess), Flo. Serre kwam niet in actie.

De cijfers :
SKN speelt het volgende seizoen voor het derde seizoen op rij in 2de provinciale.
SKN speelde voor de 1ste keer een eindronde in 2de provinciale. Na een dubbel gelijkspel tegen Heestert
werden we uitgeschakeld op basis van gescoorde goals op verplaatsing (1 - 1; 2 - 2).
SKN behaalde 52 punten via 17 winstpartijen en één gelijkspel. We beten 12 wedstrijden in het zand.
SKN behaalde 22 punten thuis en 30 op verplaatsing.
SKN scoorde 60 goals (6de productiefste van de reeks) en incasseerde 50 goals (acht teams deden beter).
SKN kon 7 keer de nul behouden.
SKN kwam 4 wedstrijden niet tot scoren.
SKN kende een reeks van 3 opeenvolgende zeges.
SKN kende een reeks van 3 opeenvolgende nederlagen.
Negen verschillende spelers deden de netten trillen.
We profiteerden één maal van een own goal.
Twaalf spelers deelden één of meer assists uit.
SKN kreeg 67 gele kaarten.
SKN kreeg 3 maal rood via een dubbele gele boeking.
Eénmaal werd er een rechtstreekse rode kaart getrokken.

Uitgaande spelers :

UZEEL Arne

BERVOET Thomas

FLAVIER Alexandre

SANNEN Mauro

NORMAN Matthias

Wist je dadde ?
Wist je dadde ? Ondanks het vele leed die ons overvalt er toch ook vrolijk
nieuws is! Onze verdediger Kenneth VERHAEGHE en zijn vrouwtje Kelly zijn
fiere papa en mama van zoontje SKY geworden. De pasgeborene weegt
3kg300 en meet 51 cm. We wensen de ouders, meter en peter en familie veel
geluk toe.
05/08/2017

Wist je dadde ? Heugelijk nieuws kwam ons ten gehore! Annaëlle, de fiere
dochter van Joeri en Elisa zag op 5 oktober het levenslicht! Met haar 2.550kg
en 45.5cm heten we haar van harte welkom. Proficiat aan de ouders,
grootouders, meters Sarah en Deborah, peters Luc en Rodrigo, alle
familieleden alsook de grote vriendenkring.
6/10/2017

Wist je dadde ? Kevin Belpalme en Femke trotse ouders zijn geworden
van Gust, een flinke zoon. Gust werd geboren op zondag 12 november
omstreeks 21.27h. Met zijn 3.110kg en 49.50cm heten we hem van harte
welkom. Proficiat aan ouders, grootouders, meter Floortje en Peter Ervin,
alle familie en vrienden
14/11/2017

Wist je dadde ? Bryan Verhaeghe en zijn Camille trouwen ?
Inderdaad op 9 juni 2018 geven ze elkaar het ja-woord. Proficiat aan allen.

Wist je dadde ? onze Outmane EL KHATIRI (beter gekend onder de
naam Ote) gezorgd heeft voor een wereldgoal? Naast de vele goals bij de
beloften zorgde hij voor een mooi orgelpunt met de geboorte van
dochtertje INEZ. De kleine spruit werd geboren op 22 februari 2018 en
woog bij het verlaten van mama Kim Lagaisse haar buik 2kg810 en meet
48,5cm. Door de drukke weken n.a.v de kaarting komt de melding wat
later op de site maar ere wie ere toekomt. We wensen trouwens meter
Vera en peter Youssef, familie en de vele vrienden veel plezier
met de kleine INEZ. PROFICIAT !!!!!!
21/03/2018

De zilveren bal :

Na een prachtig seizoen, nog de kers op de taart! Gwenn Malfait werd gehuldigd met de
“zilveren bal” en sloot daarmee het seizoen af als topschutter in 2de provinciale. Met zijn
officieel 27 potten (al waren het er 28, deze ene van de eindronde meegeteld) wensen we
hem een dikke, welgemeende PROFICIAT! De trofee werd hem overhandigd in de Carré in
Willebroek in het bijzijn van enkele meevierende ploegmakkers en trainerszonen.

Het noodlot !
Op 5 augustus 2017 werd al wie SKN ademt met verstomming
geslagen. SKN zit alweer in een diepe rouw. Onze rood-witte
entourage vernam het verschrikkelijke nieuws dat Joeri Merveillie – na
een jammerlijk ongeval overleed op 4 augustus, dit op 27 jarige
leeftijd.
Joeri was onze Kapitein en tevens een graag geziene jeugdtrainer.
Met het heengaan van Joeri verliest onze club na Potje,
Joe en Roland opnieuw een lid die zich tomeloos inzette.
RIP Kapitein

Op 23 november 2017 vernamen we het plotseling overlijden van
Geert Rodenbach. Onze SKN-familie was met verstomming geslagen
want Geert was jarenlang voorzitter bij ons, om daarna voorzitter te
worden van zijn Vlamerting.
RIP Voorzitter

Een oneerlijke strijd die je niet kon winnen. Een gevoel van onmacht.. Van de weinige
momenten samen hebben we toch nog wat kunnen genieten.
Het ga je goed hierboven Sem.
Een ster in de hemel erbij.
Love you my son ❤
Met dit verschrikkelijk bericht namen we afscheid van Sem, het enkele dagen oude zoontje
van onze keeper Arne en zijn vrouwtje Samantha.

Op 22 januari 2018 namen we afscheid van een trouwe supporter
“Dreitje”. André Lagache werd 77 jaar en stierf na een dappere strijd aan
een slepende ziekte.
RIP Dreitje

