Overzicht : Seizoen 2018 - 2019

Kort overzicht :
SKN speelt het volgend seizoen voor de vierde keer op rij in 2de provinciale.
Stilaan worden we een vaste waarde, toch?
SKN was de kampioen van de rechterkolom want we eindigden op een 9de plaats!
SKN behaalde 39 punten uit 11 overwinningen en 6 gelijkspelen.
We moesten 13 keer het onderspit delven.
SKN behaalde 23 punten thuis en 16 punten op verplaatsing. Daarmee herstelden we iets
meer onze thuisreputatie toz van verleden seizoen.
SKN scoorde 46 goals (7de productiefste ploeg van de reeks) en incasseerde 38 goals
( 5 teams deden beter).
SKN maakte thuis 30 goals en op verplaatsing 16 goals.
SKN incasseerde zowel thuis als op verplaatsing 19 goals.
SKN heeft een doelpuntensaldo van +8 ( 5 teams hadden een positiever saldo).
SKN kon 5 keer de nul houden.
SKN kwam maar liefst 11 keer niet tot scoren en is op één na de slechtste van de klas.
SKN kende wel een opvallende reeks van partijen die het slechts met één doelpunt
verschil verloor, maar liefst 10 keer.
Drie maal werd verloren met meer dan één goal verschil.
SKN won 6 keer met meer dan één goal verschil en won 5 keer met één goal verschil.
SKN kende een reeks van 3 opeenvolgende zeges(idem als vorig seizoen).
SKN kende een reeks van 4 opeenvolgende nederlagen.
SKN kende een opvallende reeks van 4 gelijke spelen na elkaar.
SKN kreeg 55 gele kaarten (12 minder dan verleden seizoen).
SKN kreeg 4 maal rechtstreeks rood en éénmaal via een dubbele boeking.
Slechts 6 verschillende spelers deden de netten trillen (minder dan de 9 van verleden
seizoen). Gwenn was de topschutter met 17 goals.
Net als verleden jaar deelden 12 spelers één of meer assists uit.
Assistkoning was Bryan met 14 stuks.
Vermelden waard is het behalen van de kwartfinale in de beker van West-Vlaanderen.

De cijfers :

De beloften kampioen :
De SKN BELOFTEN speelden met Bram DE PELICIJN, Sebastien CARON, Emmanuel LEROY, Benny CAILLIAU, Kevin
BELPALME, Kevin SARRAZYN, Damy HOSSEY, Ote EL KHATIRI, Kevin DUMONT, Baptiste GUILBERT, Maudi
SANNEN, Thomas DEBEER, Michiel DEBRUYNE, Youssef EL KHATIRI en Jason VERSTRAETE. Volgende spelers
streden ook mee en zorgden voor de titel : Ervin BELPALME, Servaas COVEMAEKER, Torrino DEBAL, Aron HOSSEY,
Gert-Jan HUYGHE, Jess MALFAIT, Jimmy RAMOS, Kevin SERRUYS, Dylan VANCRAEYBECK, Robbe VANDEN ABEELE,
Viktor VANDESTEENE, Jens VANDOORNE, Bryan VERHAEGHE en Quentin ZAGULA.

Uitgaande spelers :

VERSTRAETE Jason

LEROY Emmanuel

SANNEN Maudi

GUILBERT Baptist

ZAGULA Quentin

SERRUYS Kevin

MOLY Gil

EL KHATIRI Outman

BELPALME Ervin

BECARREN Tony

Wist je dadde ?
wist je dadde ? we de geboorte kunnen melden van de kleine Loïc
Belpalme. Loïc werd geboren op 19 maart 2019 als zoon van de trotse
ouders Ervin Belpalme en Bieke Debusschere.
Met zijn 53cm en 3kg445 is hij de (toch niet zo) kleine broer van Camille.
Wij wensen de ouders, grootouders, meter en peter een dikke Proficiat !!!
19/03/2019

Wist je dadde? Kenneth Verhaeghe op maandag 25 maart 2019 in het
huwelijksbootje trad? We wensen hem en zijn vrouwtje alle geluk toe.
Proficiat Kenneth en Kelly !!!
27/03/2019

Wist je dadde? Malfait Gwenn voor het tweede jaar op rij een ere-plaats wist te veroveren
bij de uitreiking van de zilveren bal op het einde van dit seizoen. Hij kwam daarbij op een
mooie derde plaats terecht, na Devacht G. van Wevelgem City en Opbrouck G. van Anzegem.
Proficiat Gwenn !

1ste speeldag :
SKN - SV WEVELGEM CITY B 1 - 1
Reikhalzend werd er uitgekeken naar de 1ste match van het seizoen, vooral na de mooie voorbereiding met een
kwalificatie voor de 1/8ste finales voor de beker van West-Vlaanderen als mooi gevolg. Wat voor een affiche kregen
we niet op de openingsdag! Niemand minder dan Wevelgem kwam op bezoek en laat deze ploeg nu net ook de
woonplaats zijn van onze trainer Patrick. Aan motivatie geen gebrek dus en de titelkandidaat zou onmiddellijk een
sterke waardemeter zijn voor onze jongens.
Stralende zon, een goed terrein na de armoe van water en een zomers uitgedost publiek zouden de ingrediënten
moeten zijn voor een lekkere pot voetbal. Beide teams trokken richting elkaars doel waarbij het eerste gevaar van
onze boys kwam via een vrijschop van Kevin SERRUYS die maar net over zoefde. De tegenstoot van de
paarshemden kon ook tellen maar een center werd onstuimig over getrapt. Dylan VANCRAEYBECK schudde een
knappe save uit zijn mouw maar tegen de rebound was hij kansloos. Het feest ging echter niet door daar de
linesman vooraf al voor buitenspel had gezwaaid. De bezoekers hadden het meeste balbezit en lieten de bal vlot
rond gaan. Het was toch wachten tot op de 37' toen een vlotte combinatie van de Vlassers geneutraliseerd werd
door Dylan. Nog geen minuut later zette Kevin "Suus" met een knappe schijnbeweging zijn verdediger in de wind
die aan de noodrem trok. De ref vond het geen strafschop waard ter opluchting van de verdediger die er heel
anders over dacht.
Rust 0 - 0.
Met 2 vervangingen wou onze trainer meer aanvallende impulsen geven en warempel dit rendeerde al heel vlug
toen de ingevallen Jess MALFAIT tegen de vlakte werd gelopen. Kordaat wees de ref nu naar de stip! Broer Gwenn
MALFAIT nam zijn verantwoordelijkheid en luttele seconden later flikkerde de 1 - 0 op het scorebord(56'). Heel lang
werd niet genoten van de voorsprong : een aanval op links werd besloten met een harde knal die Dylan kon
pareren maar de goed gevolgde Devacht kon de rebound koelbloedig binnen tikken (1 - 1;63'). Het was nu duidelijk
dat beide teams volop voor de zege gingen maar de verdedigers hielden de teugels strak. De bezoekers probeerden
met lange ballen hun vlugge spitsen te bereiken terwijl onze boys er al combinerend niet echt meer door geraakten.
Met nog 2' te gaan kregen onze roodjes een hoekschop maar Benny CAILLIAU(ex-Wevelgem) zag tot zijn frustratie
zijn kopbal millimeters naast vliegen. Wat een beloning zou dit geweest zijn voor onze Benny! Maar Benny zal ook
wel genoeg realist zijn, toen de tegenstoot op de 89' op onze doelpaal belandde. Geen winnaar in een boeiende
partij en iedereen kon zich daar wel in vinden!
Zo de eerste speeldag zit erop met een plaats in de middenmoot als gevolg. Volgende match wordt gespeeld op het
nieuwe kunstveld van Zwevegem Sport. Beste en trouwe supporter hou er rekening mee dat de wedstrijd doorgaat
op zaterdag 8 september om 18:00. Langs deze weg nodig ik u uit om onze mannen te steunen. Tot dan(ny)!!!
Danny de baron.
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Quentin(Jenske), Benny, Maudi(Jesse), Torre, Suus, Kevin Sarri, Gwenne, Remi
en Flo. Robbe en Bram kwamen niet in actie.

2de speeldag :
K ZWEVEGEM SP. - SKN 2 - 1
Vele supporters zochten nog hun plaats op toen Kevin SARRAZYN in de diepte werd gestuurd, maar een
toegesnelde verdediger kon nog net zijn doelpoging verhinderen. Op het kunstveld werd aardig gecombineerd door
beide teams aan een heel hoog tempo. Dylan VANCRAEYBECK kwam een eerste keer gevat tussen toen hij een
kopstoot van de lijn veegde.
Na die kans bepaalden onze boys het tempo en creëerden kans na kans : 12' Rémi DECORTE zet zich door, mooie
kapbeweging maar de keeper redt; 13' vrije trap Kevin SERRUYS in de muur en rebound hoog over; 15' Kevin
"Sarry" opnieuw op snelheid maar de keeper redt puik.
De thuisploeg nam nu even de teugels over en we zagen Dylan gevat tussen komen op een schot, een volley uit de
kleine rechthoek werd hoog over gekeild en op een corner werd een kopslag onschadelijk gemaakt. Suspens op het
halfuur : drie kansen in dezelfde actie eindigden wonderbaarlijk niet in doel, daar Suus, Remi en Sarry hun inzet
door een been of ander ledemaat van de lijn zagen gekeerd. Een prachtige 1ste helft eindigde alzo op 0 - 0 maar
een 2 - 2 of
3 - 3 kon gerust ook.
Ook de 2de helft startte onder een strak tempo. Een doorbraak op rechts eindigde met een achterwaartse voorzet
en de daaropvolgende knal ging via de vingertoppen van Dylan tegen het net ( 1 - 0;52'). Ietwat later opnieuw een
harde knal van de thuisploeg maar het schot zoefde net over en naast. Meteen het sein om aan een offensief te
beginnen en onze boys zochten nu resoluut hun doel op. Iedereen zag de gelijkmaker tegen de netten maar de
harde knal van Suus werd met klasse en ook wat geluk gered door de sterk spelende keeper. Een minuut later
opnieuw een schot ditmaal van Sarry maar de goalie redde opnieuw. Op de 78' komt Florian DESMEYTERE voor de
keeper maar een voetreflex voorkwam de gelijkmaker. Dit kon niet blijven duren en toen Torrino DEBAL prima
doorstak naar Rémi kon deze onder het lichaam van de keeper de meer dan verdiende gelijkmaker scoren( 1 1;81'). Onze mannen wilden meer en bleven nog even doorgaan. Iedereen veerde recht toen Kenneth VERHAEGHE
een open kopkans kreeg maar de bal vloog pardoes in de handen van de doelman. Zwevegem kroop nu terug uit
hun egelstelling en Dylan bracht redding waarbij de rebound tegen de lat werd getrapt. Het venijn zat echter in de
staart - een gelijkspel ware juister geweest - toen opnieuw een achterwaartse voorzet droog binnen geknald werd (
2 - 1; 87'). Met de moed der wanhoop trokken we nog naar voor maar scoren zat er niet meer in.
Zelden of toch lang geleden dat ik zo een ontgoochelde, stille bende zag al klonk hier en daar wel een vloek voor de
onverdiende nederlaag.
Niet getreurd : we speelden een goeie match, dwongen meer dan 10 kansen af en hadden een tomeloze inzet. Dit
moet en zal punten opleveren en nu zondag kunnen we daar op zoek in de thuismatch tegen Sk. GELUWE. Het
hoeft geen uitleg dat dit opnieuw een speciale match wordt tegen deze eindronde kandidaat. Beste supporter, we
rekenen op u steun voor de troepen van onze trainer Patrick voor wie het terug ( na de match tegen Wevelgem)
een speciale match wordt. Tot zondag 16 september om 15:00. Tot Dan(ny)!!!!
Danny de baron
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Quentin, Robbe(Maudi), Jenske(Baptiste), Suus, Sarry, Torre, Rémi, Flo.
Gert Jan en Bram kwamen niet in actie.

3de speeldag :
SKN - SK GELUWE 2 - 1
Onze mannen zijn gretig op zoek naar een 1ste zege maar tegen de gestalterijke zwart-wit hemden uit Geluwe zal
dit geen sinecure worden. Tijdens de opwarming zag ik toch een verbetenheid die diep ging en deed het het beste
verhopen. Dat beste werd onmiddellijk werkelijkheid want de klok had amper 5' weggetikt of Gwenn MALFAIT werd
de ruimte ingestuurd door Kevin SARRAZYN. De linesman zwaaide voor de in buitenspel staande Bryan
VERHAEGHE, maar de ref liet doorspelen - een prachtig staaltje van kunde - en Gwenne omzeilde de keeper en
schoof binnen. Een kort gesprek tussen de 2 officials leidde definitief tot de 1 - 0(6'). Meteen waren we gelanceerd
en de aanvalsgolven volgden elkaar op. Bryan gleed door de buitenspel na een dieptepass maar zijn volley gaat
naast en over. Een zeldzame tegenprik van de bezoekers via een verre inworp en vluchtschot deed ons even
opschrikken. Sarri tekende voor de volgende aanval en stormde op de keeper af en zag zijn inzet prachtig
gepareerd door de goalie. Een aflegger naar de vrijstaande en molenwiekende Jess MALFAIT had wellicht een
betere optie geweest. Ook Rémi DECORTE ging zijn kans maar een te gekraakt schot kende amper gevaar. Een
gevaarlijke center werd door de bezoekende keeper in hoekschop geduwd. Een individuele actie van Gwenn - op
volle snelheid iedereen achter zich latend- eindigde met een struikelpartij net toen hij Jess wou aanspelen. Toen
Bryan kon knallen na een achterwaartse pass zag iedereen de dubbele voorsprong geboren maar de keeper wou
opnieuw niet meewerken aan het ideale scenario. De 1ste helft eindigde nog met een kopslag van Bryan die over
het doel zeilde. Twee -nul, nee 3 - 0 of zelfs 4 - 0 was het thema aan de rust bij de supporters maar op het
scorebord flikkerde er slechts één exemplaar.
Geluwe had totaal andere bedoelingen en begon flitsend aan de 2de helft. Dylan VANCRAEYBECK kwam
onmiddellijk in actie en moest een inzet redden. De meerdere vrijschoppen rond onze eigen rechthoek brachten
steevast gevaar met zich mee. Gelukkig redde Dylan telkens gevat en werd ook een rebound onbesuisd over
getrapt. Kevin SERRUYS dreigde even met een volley na een vrijschop van Kenneth VERHAEGHE maar zijn poging
ging naast. Op het uur mocht de ingevallen Younes Debeuf (ex-SKN) een vrijschop trappen maar zijn atoomschot
werd subliem gered door Dylan,terwijl de rebound via de lat
- maar intussen afgevlagd - al dan niet in doel verdween.
Al voetballend probeerden we uit de omknelling te geraken maar voor echt gevaar konden we niet zorgen vooral
daar we verschillende keren werden teruggefloten voor buitenspel. De bezoekers dropten nu de ene na de andere
lange bal in ons gebied maar gelukkig hielden onze verdedigers olv van Torrino DEBAL, Benny CAILLIAU en Maudi
SANNEN stand. Bij de vele verre inworpen konden we steeds het duel winnen en op een tegenstoot werd Bryan
door Suus in de diepte gestuurd. Koele Bryan moest wel heel ver naar rechts uitwijken toen hij de keeper
omspeelde maar rustig gleed hij de bal tegen het net ( 2 - 0;78'). De bezoekers zetten nu alles op alles en bij een
verre inworp viel de val voor de dekselse Debeuf die niet aarzelde (2 - 1;81'). Die tegentreffer kwam wel heel snel
en zorgde meteen voor de nodige spanning in onze rangen. Tergend traag verliepen de laatste minuten en het
eindsignaal zorgde voor opluchting maar vooral voor veel vreugde. De supporters bedankend trok men al zingend
naar de kleedkamer waar de eerste kratten bier al klaar stonden.
Eventjes genieten van de zege maar ik ben zeker dat onze trainersstaf dinsdag klaar zal zijn om onze mannen terug
naar de realiteit te loodsen om de volgende belangrijke opdracht voor te bereiden. Die opdracht is de verplaatsing
naar Beveren-Leie waar we terug hopen op u steun, beste supporter. Afspraak op zondag 23 september om 15:00.
Tot Dan(ny).
Danny de baron,
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Maudi, Rémi(Jenske), Sarri(Robbe), Suus, Bryan, Gwenne, Jesse, Torre.
Quentin en Brammie kwamen niet in actie

4de speeldag :
SK BEVEREN-LEIE - SKN 2 - 0
Ik heb intussen tijd al veel verslagen gemaakt - en met veel plezier - van onze fanion ploeg maar vandaag had ik
weinig zin na het gene wat we allemaal meegemaakt hebben zondag laatstleden. Ik wil echter de vele trouwe lezers
niet in de kou laten, en zal proberen zo neutraal mogelijk mijn info te delen.
De wedstrijd begon zoals vele matchen met wat aftasten en rond spelen van de bal. Na 7' kon Kevin SARRAZYN een
center met een vluchtschot beroeren maar de poging miste precisie.
Een hoekschop van de thuisploeg belandde boven op de dwarsligger. Bij het daarop volgend uitverdedigen leden
we nonchalant balverlies met een droge knal in de winkelhaak als gevolg
(1 - 0;10'). Onze mannen reageerden maar vooral onze Bryan VERHAEGHE moest zijn inzet bekopen met ontelbare
fouten op hemzelf. De kaarten bleven op zak tot groot jolijt van de thuisploeg die verder vooral aasde op een snelle
counter. Jens VANDOORNE stak door naar Bryan maar zijn poging strandde in de handen van de sterk spelende
thuisdoelman.
Ook Dylan VANCRAEYBECK moest attent uitkomen op een dieptepass en won nipt de spurt voor de aanstormende
spits. Een paar minuten later mocht Kevin SERRUYS een korte corner trappen - na nog maar eens een foutieve
ingreep - maar zijn schot werd mooi vanonder de lat in hoekschop geduwd. Bryan ging nog eens op wandel en zijn
toets naar Rémi DECORTE eindigde met een knal op de vuisten van die dekselse doelman. Er werd voor rust
geblazen terwijl donkere wolken aan de horizon opdoken.
Regen en wind zouden de 2de helft kenmerken maar daar bleef het niet alleen bij. De scheids trok in 10' tijd
driemaal geel voor de potige thuisploeg waarbij één speler van de thuisploeg niet kon klagen toen hij het gezicht
van Rémi toetakelde ( bloedneus, losstaande tanden, snijwonde net boven de bovenlip en schrammen van de studs
in het gelaat !!!!!!!). Is men dan verontwaardigt dat de wed "strijd" aan het ontaarden ging??? Een bal in de diepte
gespeeld belandde bij Dylan die uitgleed op het sompige veld. Een gemakkelijkere goal kon er niet gemaakt worden
(2 - 0;76'). Onze boys zetten nu alles op alles maar werden gefnuikt door rood voor Rémi die na een duwfout op
hem, zich voor de voeten van zijn tegenstrever smeet. De linesman van dienst mengde zich in het tumult met de
uitsluiting als gevolg. Een gefrustreerde Rémi kon het amper geloven dat hij rood kreeg nadat zijn eigen gelaat wat
eerder open getrapt werd. Ondanks de numerieke minderheid kon Suus uithalen maar zijn schot werd over getipt.
Ook Bryan waagde zijn kans met een schot die net naast het doel zoefde. Het slot van de match tartte elke
verbeelding : Benny CAILLIAU kreeg - vrijwillig of niet - een stoot tegen zijn oogkas en zeeg kermend neer. Benny
was groggy en krulde ineen van de pijn. Frustratie op en rond het plein waarbij de lijnrechters hun moment de
gloire voelden aankomen. Beiden begonnen te zwaaien waarbij de ref gretig inging om trainer Patrick VAN HOOF
achter de omheining te sturen. De andere lijnrechter wou een sanctie voor keeper Dylan(actief bij de brandweer en
hulpverlening) , die de eerste zorgen aan Benny toediende. Een gele kaart was zijn deel nadat hij commentaar zou
gegeven hebben op de vrouw in het groen. Het aanvoelen van het moment en menselijkheid was ver te zoeken.
Benny strompelde -ondersteunt door enkel maats - naar de zijlijn. De ref floot dan maar af toen ze inzag dat dit de
beste oplossing zou zijn. Een bezorgde vader Cailliau werd dan - op een belachelijke manier - de toegang ontzegt
tot de kleedkamers toen hij zich wou ontfermen over zijn zoon, door de nog altijd overijverige linesman. De show
die dan nog opgevoerd werd na de match en na het douchen ga ik u besparen. We zaten al een uur in het
sponsorcafé toen délegé Rudy ons kon vergezellen, na de nodige administratieve formaliteiten.
De trainersstaf olv Patrick zal tijdens de week oplapwerk moeten verrichten om iedereen weer op de rails te krijgen.
Jou steun gaan we ook nodig hebben beste supporter !!! SC ZONNEBEKE komt op zondag 30 september om 15:00
op bezoek. Met een zege in hun laatste wedstrijd hebben ze wellicht vertrouwen gepompt maar ook onze mannen
gaan op revanche belust zijn na hun laatste, incidentrijke match. Tot Dan(ny)!
Danny de baron
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Maudi, Rémi, Sarri(Jesse), Suus, Bryan, Gwenne, Jenske (Gertje), Flo.
Robbe en Bram kwamen niet in actie.

5de speeldag :
SKN - SC ZONNEBEKE 0 – 1
De bezoekers uit het sympathieke Zonnebeke zouden geen obstakel mogen zijn om onze thuisreputatie hoog te
houden! Negentig minuten later wisten we beter !!!!
Na felicitaties ontvangen te hebben van de verantwoordelijken en supporters van de blauw-witten over onze
uitstekende grasmat opende Jess MALFAIT de debatten : in de diepte gestuurd stormde hij op doel af maar de
keeper redde perfect (een zijwaartse pass naar inlopende maats kon een goed alternatief geweest zijn). Zonnebeke
liet zich niet onbetuigd en spits Hillewaere piepte een eerste keer met een lob hoog over. Plots werd Rémi
DECORTE - na een goeie doorsteek - schuin afgezonderd voor doel maar opnieuw duwde de keeper in hoekschop.
Met een spectaculaire omhaal deed Hillewaere onze verdediging even opschrikken.
Niemand kon echt de bovenhand nemen maar na een halfuur was het duidelijk dat de bezoekers geen panklare
brok zouden worden, vooral daar onze mannen het moeilijk hadden om een vitesse hoger te spelen. Dylan
VANCRAEYBECK moest op al zijn kunnen een beroep doen en duwde in hoekschop. Op die corner viel meteen ook
het enige doelpunt, zou later blijken :
een kopslag verdween tegen de touwen(0 - 1,37'). Onder een stralende zon zochten de spelers de kleedkamers op
voor de rust, al dreigden er figuurlijk onweerswolken op voor onze boys.
Jess zorgde voor het eerste gevaar met een hard schot - getrapt schuin voor doel - die de keeper loste, maar
niemand van ons was te bespeuren in de zone van de waarheid. Zonnebeke bleef goed georganiseerd spelen en
kwam er op counter goed uit. Een snelle tegenstoot eindigde met een center voorlangs waarbij niemand kon
intikken. Een minuut later moest Dylan op hoekschop gevat tussen komen. Op het uur een snelle counter - even
een communicatiestoornis centraal - waarbij Maudi SANNEN de ervaren Hillewaere heel licht aantikte. Met 10 man
het laatste halfuur voortzetten was het harde verdict na de rode kaart. Met de moed der wanhoop en enkele wissels
probeerden onze mannen de scheve situatie recht te trekken. Het was echter te weinig en te onnauwkeurig om de
Zonnebeekse verdediging in verlegenheid te brengen. Toch hadden ze de voetbalgoden even aan hun kant toen
een pegel van Jess op de dwarsligger uiteen spatte. Bij de tegenstoten ontbrak het de bezoekers aan precisie
om finaal de doodsteek te plaatsen. Als het moest plaatsten ze ook nog even hun voet met een 3-tal gele kaarten
in het laatste kwartier als gevolg maar na 94' was de buit binnen.
Ontgoochelde spelers zochten na het eindsignaal - en na een snelle dank aan de vele supporters - de vestiaires op.
Ze beseffen heel zeker dat het niet voldoende was maar we moeten ALLEN TE SAMEN uit het dipje geraken. Ik wil
er mijn kop op verwedden ( nou ja .....) dat we zondag een revanche zullen zien. Dus supporter, wees erbij op
zondag 7 oktober om 15:00 als we naar nieuwkomer in de reeks RC Bissegem trekken. Tot Dan(ny).
Danny de baron,
PS. Iedereen is ook nog van harte welkom op onze SOIREE FRANCAISE op zaterdag 6 oktober vanaf 19:30 ( zie
aparte aankondiging op de site)
Inschrijven is nog mogelijk tot donderdag 4 oktober bij de voorzitter op via de site.
(klikken op de activiteit)
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Maudi, Rémi, Sarry(Torre), Suus, Bryan(Gertje), Flo, Gwenne en Jesse.
Bram en Viktor kwamen niet in actie.

6de speeldag :
RC BISSEGEM - SKN 3 – 2
We kunnen eigenlijk stellen dat we de match begonnen met een achterstand want na 6' werd een hoekschop maar
halvelings weggewerkt. Attent nam een Bissegemnaar de bal op de slof en deponeerde de bal diep in het net
(1 - 0). Ons eerste gevaar kwam er na 10' toen
Bryan VERHAEGHE op wandel ging maar zijn achterwaartse voorzet naar Rémi DECORTE en diens schot werd
gekeerd door de doelman. Veel gebikkel volgde gedurende een 20-tal minuten afgesloten met één voor één situatie
waarbij doelman Bram DE PELECIJN de meubelen redde. De daaropvolgende hoekschop was weer gevaarlijk maar
tot opluchting van iedereen verdween de bal niet in doel. Rémi kon nog even dreigen met een pas naar Kevin
SERRUYS maar zijn schot ging naast. Een harde knal van de blauw witten vloog maar net over. Een splijtende actie
van Gwenn MALFAIT, die op rechts doorbrak, maar op zijn mooie center was er niemand om zo maar in te duwen.
Nee het was niet goed genoeg en hopelijk kon de rust soelaas brengen.
Het scheen te gaan lukken want plots was er meer nijd en communicatie in ons spel.
Op een center werd Gwenn neergetrokken en de ref wees naar de stip. Licht of niet - penanti is penanti - Gwenn
benutte de unieke kans (1 - 1;52'). Er werd nu resoluut gekozen voor de aanval met nog een ingevallen bijkomende
spits Kevin SARRAZYN. De aanvallende intenties werden abrupt afgebroken toen Torrino DEBAL onbesuisd in duel
ging en de ref kordaat naar de stip wees. Vlot vloog de bal tegen de netten( 2 - 1;68').
Natuurlijk was dit een opdoffer en de thuisploeg profiteerde optimaal met deze voor hen gunstige situatie :
doorbraak op rechts met een goeie center als gevolg. Het was een koud kunstje om de bal tegen de netten te
prikken
( 3 - 1;75'). Dubbele vervanging bij onze mannen op de 80'. De daarop genomen vrijschop van Gwenn, die de
vrijstaande Kenneth VERHAEGHE bediende, eindige met een voorzet die Florian DESMEYTERE binnen duwde( 3 2;80'). Alle registers werden nu open getrokken maar het bleef opletten voor de snelle tegen prikken. Details
zorgden ervoor dat onze aanvallende intenties telkens in de kiem werden gesmoord en het werd nu een gevecht
tegen de klok. Genadeloos floot de scheids de wedstrijd naar de historie. Weer een nipt verlies!! We gaan en
moeten erdoor!!
Een zware klus staat ons te wachten op de verkiezingsdag, nu zondag 14 oktober om 15:00, want we krijgen het
ongeslagen en zelfs zonder puntenverlies, leider Dottignies op bezoek. We verwachten u beste supporter nadat je je
bolletje(s) hebt gekleurd. Met jullie hulp zit er best een stunt in. Tot Dan(ny).
SKN speelde met Brammie, Kenneth,Benny(Gertje), Torre(Jesse), Rémi,Vik, Suus, Bryan,Gwenne, Robbe(Sarri) en
Flo. Maudi kwam niet in actie.

7de speeldag :
SKN - DOTTIGNIES SP. 2 – 0
Hoe langer een reeks duurt, hoe dichter dat je bij diens einde komt. We verloren 3x op een rij en daar staat de 6x
gewonnen partijen van Dottenijs tegenover. Wie zou er een einde aan maken?
Onder een stralende zon maar met weinig bezoekende supporters - toch de leider - nam de match eerder een
afwachtende houding aan. De bezoekers probeerden de bal in eigen rangen te houden en ons te verrassen met een
snelle prik. Onze roodjes lieten dit niet zomaar toe en speelden sterk in de organisatie. Een eerste opwinding toen
Bryan VERHAEGHE op snelheid iedereen te grazen nam maar zijn inzet vloog in het zijnet. Wat later won Jess
MALFAIT een duel maar zijn schot ging hoog over. Een hoekschop aan de overkant zorgde voor dreiging maar onze
verdediging kon opruimen. Een vrijschop aan de linkerkant zou voor de openingstreffer zorgen : de broers MALFAIT
zetten zich alle twee achter de bal en zorgden voor het nodige overleg. Het fluitje weerklonk en Jess trok zich weg
maar Gwenn bediende hem met een laterale pas. Gevolg was dat de bal terug gevonden werd in het net van de
bezoekende goalie : wat een kanon!!!!
(1 - 0;32'). Een tik voor de bezoekers die steeds meer en meer commentaar gaven op hun ploegmaten. Rusten
geblazen.
Dat het een lange 2de helft zou worden wisten we wel maar de organisatie bleef op punt. De bezoekers kregen de
bal maar geraakten niet in de zone van de waarheid. Toen dit wel lukte kon Dylan VANCRAEYBECK zijn vorm
etaleren en alles rustig oplossen. Bryan bleef intussen attent op de counter loeren maar op een achterwaartse pas
kenden we geen gevolg. Opnieuw Bryan op snelheid en zijn aflegger voor Kevin SARRAZYN werd jammerlijk genoeg
niet in doel verlengd. Dit was de mogelijkheid !!!! Inderdaad de bezoekers namen nu alle risico's en trokken
massaal richting doel. We kreunden maar Dylan zou 10' voor tijd met een wereldparade uitpakken en zo voorlopig
de 3 punten bewaren. Onze counters misten precisie en zo geraakten we aan minuut 90. Op een vrijschop voor de
blauw-gelen eiste zelf de keeper zijn plaats in de penaltyzone op. Het ronde ding werd gedropt en diezelfde
doelman waagde zijn kans : Dylan keerde de bal in de voeten van een Henegouwer maar met een kattensprong
verijdelde hij een zeker doelpunt en bij de volgende rebound was hij weer de winnaar. Wat een actie van onze
doelman waarbij de bal daarna bij Bryan belandde en diens toets naar Gwenn zette onze kapitein op weg naar de 2
- 0 want er was niemand meer te bespeuren bij de bezoekers( 91').
De scalp van de leiders hangt aan onze gordel maar besluiten doe ik met de wijze opmerking van onze trainer :"
het zijn maar drie punten!!"
Beste supporter, ik opende met " hoe langer een reeks duurt, hoe dichter het einde komt". Laten we nu zondag een
einde maken aan het gemis van punten op verplaatsing (0 op 9). Met jullie hulp maken we er iets mooi van op het
veld van VV TIELT op zondag 21 oktober om 15:00 uur. Tot Dan(ny).
Danny de baron
SKN speelde met Dylan, Kenneth(Torre), Q, Maudi, Robbe, Vik, Suus(Benny), Bryan, Gwenne, Jesse(Sarri) en Flo.
Brammie kwam niet in actie.

8ste speeldag :
VV TIELT - SKN 0 - 3
Op het eind van mijn verslag verleden week liet ik even doorschemeren dat we ook een einde moesten kunnen
maken aan het niet behalen van punten op verplaatsing. Kijk, een week later werden we op onze wenken bediend.
De thuisploeg startte het felst aan de match met een individuele actie die eindigde met een voorzet die voorbij alles
en iedereen vloog. Wat later opnieuw een center naar de 2de paal maar de bal werd naast getikt. Na een 15-tal
minuten kwamen we meer in de partij en Bryan VERHAEGHE trapte uit de draai tegen de achterste staander van
het doel. Het bleef wel opletten voor de prikken van de thuisploeg maar eenmaal rond de waarheidszone was de
efficiëntie eerder pover. Kapitein Gwenn MALFAIT toonde wel hoe efficiëntie moet zijn : toen Bryan hem door het
hart van de defensie loodste, schoot hij koelbloedig de bal hoog en precies tegen de touwen( 0 - 1;23'). Een koude
douche voor de Tieltenaren, die ze net leken boven te komen, toen er een volgende stortvlaag over hen heen ging.
Gwenn werd nogal dom en onstuimig tegen de zoden gelopen en de ref (goeie partij trouwens) kon niet anders dan
naar de stip wijzen. Een halve minuut later verdween de bal via Gwenn in de benedenhoek (0 - 2;31'). De geel
hemden schraapten alle moed bijeen en trokken richting doel. Onze verdediging bleef secuur al was op hoekschop
een redding op de lijn noodzakelijk. Wat later volgde nog een gevaarlijke center maar niemand van de thuisploeg
vond het nodig om zijn voet er tegen te plaatsen. Meteen rusten geblazen!
"De buit is nog niet binnen" hoorden we meermaals en ja op de 53' kon de match er heel anders uitgezien hebben.
Een hoekschop met een geweldige scrimmage voor doel eindigde met een redding op de lijn van Kenneth
VERHAEGHE. De thuisploeg voerde de druk nog wat meer op maar barsten is niet breken. Toen er dan toch een
gaatje viel was Dylan VANCRAEYBECK een betrouwbaar sluitstuk. Het werd steeds moeilijker voor onze boys om er
gevat uit te komen en de centers bleven komen. Op één van die centers redde Dylan gevat en net voor de lijn. Een
schot uit de 2de lijn vloog ook nog eens centimeters naast. Wie niet scoort krijgt definitief de rekening
gepresenteerd : op een slechte trap onderschepte de attente, ingevallen Jess MALFAIT de bal op zijn eigen helft en
vertrok als een pijl uit een boog. Luttele seconden later kwam Jess schuin voor doel en schoof heerlijk binnen en
meteen game over (0 - 3;83'). De veer was nu totaal gebroken bij de moedige thuisploeg en was het nu nog enkel
wachten op het verlossend eindsignaal. De eerste punten buitenshuis werden uitbundig gevierd op het plein waarna
het feestje nog even verder ging in de kleedkamer.
Het zijn maar drie punten maar plots zien we weer heel wat ploegen rondom ons in de rangschikking( slechts 3
punten verschil tussen plaats 5 en onze elfde plaats).
Volgende week ontvangen we op zondag 28 oktober Ol. LEDEGEM. en dit om 15:00 uur. Beste supporter, mogen
we weer op jullie steun rekenen? Ok bedankt en tot Dan(ny).
SKN speelde met Dylan,Kenneth(Benny), Q, Robbe(Jesse), Vik(Torre), Sarri, Suus, Bryan, Gwenne, Remi, Flo.
Brammie kwam niet in actie.

9de speeldag :
SKN - OL. LEDEGEM A 3 - 2
Onze mannen hadden er zin in en vlogen er vanaf de eerste minuut keihard in. Na 3' komt Jess MALFAIT al eens
piepen maar zijn inzet belandde in de handen van de keeper.
Dan maar met een assist moet Jess gedacht hebben toen hij Bryan VERHAEGHE bediende. Bryan deed het ditmaal
niet op zijn gekende manier - op volle snelheid - maar met een sublieme toets nam hij de keeper te grazen (1 - 0,
6'). Een sterk, eerste kwartier eindigde met een vrijschop van Jess die nipt over zoefde. De bezoekers staken een
eerste keer hun neus aan het venster maar hun spits moest te ver uitwijken en schoot dan hopeloos ver en hoog
naast. En plots .... een wereldgoal toen na een inworp de bal in volley naar doel getrapt werd : de van op een 30
meter getrapte bal verdween over een verbaasde Dylan VANCRAEYBECK in doel (1 - 1;21').
De tegentreffer zorgde toch even voor wat twijfel met veel middenveld spel als gevolg.
Een verre vrije trap bereikte plots Gwenn MALFAIT maar die was te verrast om de bal te netten. Meteen het laatste
wapenfeit van een goeie eerste helft van onze mannen.
De 2de helft begon weer splijtend net als in de eerste helft. Remi DECORTE centerde richting 2de paal waar Jess
een verwoede kopbal poging ondernam tegen hun boomlange doelman en er warempel als winnaar uitkwam. De
bal kwam voor zijn voet en plaatste die dan fijntjes tussen de paal en een terug gesnelde verdediger(2 - 1;50').
Onze boys bleven doorduwen en met een kapbeweging kwam alweer Jess tot een kans maar ditmaal was de goalie
wel bij de pinken.
Wat later plofte de bal op de bovenkant van de lat toen Gwenn een voorzet van Jess in één tijd op de slof nam. Wie
niet scoort krijgt het deksel tegen de neus is een begrip die nog een bewaarheid werd : een actie op links werd
vervolgd met een center waarbij een inlopende bezoeker nogal onorthodox binnen tikte(2 - 2; 70'). Er werd
ingegrepen met een dubbele wissel waarbij de ingevallen Kevin SARRAZYN onmiddellijk dreigde met een actie op
snelheid maar zijn schot vloog naast. De bezoekers kropen nu helemaal in een egelstelling en legden de focus op
een snelle counter. Gelukkig bleven we attent ondanks dat we met z'n allen richting doel trokken. De minuten
waren opgebruikt op het scorebord toen Florian DESMEYTERE, Kevin Sarrazyn bediende, die zijn kans waagde met
een schot van buiten de 16. De bal raakte onderweg nog een verdediger, maar tot euforie van iedereen die roodwit in het hart draagt, sloeg de bal tegen de netten(3 - 2. 91'). Gejubel en geschreeuw voor de op de valreep
behaalde en zeer verdiende overwinning. De recente 9 op 9 levert een plaats op in de linkerkolom en doet ons wat
rustiger ademen. Blijven werken was de boodschap van een tevreden trainer in de kleedkamer, waarna richting
kantine en gelukkige supporters getrokken werd.
Langs deze weg nodig ik jullie graag uit voor de wedstrijd, in en tegen SK STADEN, in het kader van de Beker van
West-Vlaanderen. Deze 8ste finale wordt op donderdag 1 november gespeeld op het wat speciale tijdstip van 14:00
uur. Be There.
Uiteraard is er volgende zondag 4 november de competitiewedstrijd op de nieuwe accommodatie van SP.
HEESTERT. De wedstrijd vangt aan om 15:00 uur. Tot Dan(ny)!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Q, Maudi, Remi, Jesse, Suus, Bryan, Gwenne( Gertje), Vik(Sarri), Flo.
Benny en Brammie kwamen niet in actie.

10de speeldag :
SP. HEESTERT - SKN 1 - 0
De laatste tijd is er veel commotie rond alles wat het Belgisch voetbal betreft. Men hoopte dat dit op de velden
geen al te pijnlijke gevolgen zou kennen. Al bij wonder bleef het kalm op en rond de velden. Er werd via (sociale)
media gevraagd om sereen te blijven, dit naar supporters en spelleiders toe.
Zondag kregen we een staaltje van sereniteit te zien in en tegen Heestert. De wedstrijdleiding was perfect met
slechts acht gele kaarten; duidelijke fouten in de zestien worden bestraft met schwalbe; rode kaart voor niet
geziene fout; willekeurige supporter naar de kantine gestuurd daar men zich bedreigd voelde; rode kaart voor een
gewisselde speler die in burger de 2de helft volgde; ontelbare foutieve ingrepen die "kordaat" werden bestraft.
O ja er werd ook nog tegen een balletje getrapt. Op het synthetisch biljartlaken keken beide ploegen elkaar een
10-tal minuten in de ogen. Een scherpe voorzet van de thuisploeg suisde hard voorbij waarbij niemand kon intikken.
Het eerste gevaar van onze roodhemden, via een vrije trap van Jess MALFAIT, kwam er na 17' maar de kogel miste
precisie. Kevin SARRAZYN geraakte niet voorbij de keeper die in hoekschop duwde! Een vluchtschot vanop 30
meter vloog enkele meters naast het doel van Dylan VANCRAEYBECK die er wel heel gerust in was. Sarri bereikte
Bryan VERHAEGHE maar diens inzet werd door de keeper gered. De bedrijvige Jess kon op het halfuur een spurt met bal aan de voet- inzetten, dook de 16 meter in, maar toen hij wou besluiten werd hij foutief gestuit. De ref
floot kordaat voor ..... schwalbe tot ieders verbazing, inclusief thuissupporters. Als cadeau kreeg Jess een gele kaart
en dit was meteen het begin van zijn zwanenzang. Luttele minuten later kreeg hij zijn 2de geel karton
gepresenteerd, die fantastisch werd uitgelokt door de ostentatief lachende verdediger (opdracht volbracht).
Een actie van de thuisploeg startte met een duidelijke fout op Torrino DEBAL (uiteraard niet opgemerkt) gevolgd
door een center. Dylan kon de kopbal puik afweren maar tegen de rebound had hij geen verhaal. Protest hielp niet
bij de voorafgaande fout (1 - 0; 42'). Rusten geblazen.
De 2de helft is zeker geen lijdensweg geworden - integendeel - maar het was verdorie moeilijk tegen de stug
verdedigende thuisploeg. Een bewijs daarvan was dat maar liefst vier verdedigers bij Bryan bleven bij een thuis
hoekschop. Onze trainer probeerde nog met enkele verschuivingen druk te zetten, wat nog bijna lukte, al was het
wel opletten voor de pittige counters. Na 97' vond de scheids het welletjes (zeker na zo'n namiddag ) en verlieten
we met opgegeven hoofd het terrein. Stil was het in de kleedkamer maar trainer Patrick kwam met de nodige
peptalk op de proppen zodat we straks klaar zijn voor ons volgende opdracht.
Zondag kijken we SV MOORSLEDE(promovendus) in de ogen en dit op 11 november met aanvang om 14:30 uur.
We hopen op een "Wapenstilstand" op het veld en een goed pot voetbal. Beste supporter tot Dan(ny).
SKN speelde met Dylan,Kenneth, Benny, Q, Robbe(Rémi), Jesse, Suus(Vik), Bryan, Torre(Maudi), Sarri en Flo.
Bramie kwam niet in actie.

11de speeldag :
SKN - SV MOORSLEDE 5 - 1
We zullen nooit weten hoe de match afgelopen zou zijn als de bezoekers in de 1ste minuut gescoord zouden
hebben. Inderdaad Dylan VANCRAEYBECK moest op al zijn kunnen beroep doen om een vroege inzet onschadelijk
te maken. Deze fase was meteen een sein om er verschroeiend tegen aan te gaan. Bryan VERHAEGHE stak gevat
door naar Gwenn MALFAIT maar die besloot naast. Niet getreurd want luttele seconden later ging Bryan door op
snelheid en de keeper zag alleen de bal onder zijn lichaam in doel verdwijnen( 1 - 0;3').
Onze boys bleven komen en Rémi DECORTE drong diep in het penaltygebied waar hij nogal naïef onderuit
getrokken werd. De sterk leidende ref twijfelde geen seconde en wees naar de stip. Gwenn nam zijn
verantwoordelijkheid (2 - 0;7'). Bryan had er zin in en kwam schuin voor doel maar zijn schot suisde naast. Na dit
sterk openingskwartier kwam er meer evenwicht in de match met een dapper Moorslede die aardig voetbalde maar
niet echt voor dreiging kon zorgen. Toen Kevin SERRUYS de bal kon ontfutselen stak hij door naar Bryan die
subliem aflegde voor Gwenn. Het was meteen een koud kunstje om zijn 2de van de namiddag te netten( 3 - 0;29').
De definitieve doodsteek? Niet echt want 5' later scoorden de bezoekers maar de goal werd afgekeurd voor
duwfout. De geelhemden putten er toch moed uit en op hoekschop kon men tegen prikken( 3 - 1;42').
Onze mannen kwamen sterk uit de kleedkamers en wilden zo vlug mogelijk een geruststellende kloof maken. Dit
lukte ook toen Florian DESMEYTERE Rémi kon bereiken. Rémi aarzelde niet en via een een bezoekende voet
verdween de boogbal in doel (4 - 1; 51'). Een verre inworp van de bezoekers zorgde even voor dreiging maar Dylan
kon over tippen. Een klaar kijkende Suus zag Gwenn vrij staan die meteen begon aan een individuele actie en de
keeper het nakijken gaf( 5 - 1;68'). Zijn derde van de namiddag en meteen vreugde om straks zijn bak bier aan te
spreken. De wedstrijd bloedde nu dood en de wissels zorgden ervoor dat de bezoekers niet tot bij Dylan geraakten.
Het laatste woord was toch voor de faire gasten maar de lob zoefde over.
Volgende week trekken we naar US Ploegsteert en dit mogen we gerust "de derby" noemen. Met hun nieuwe
trainer haalden ze zondag meteen een gelijkspel en dit mag zeker als een waarschuwing gelden. Inderdaad we
gaan jou steun nodig hebben beste supporter en hopen onze voet naast hun felle supprters te plaatsen. We
trappen af op zondag 18 november om 14u30. Tot Dan(ny).
PS. Nog even er aan herinneren dat jullie nog koeken kunnen bestellen tem vrijdag 16 november.
Zie rubriek " koekenverkoop" op de site.
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Q(Maudi), Rémi(Baptiste), Torre, Suus, Bryan, Gwenne, Vikn(Sarri) en Flo.
Bramie kwam niet in actie.

12de speeldag :
US PLOEGSTEERT - SKN 0 – 2
Heel wat rood-witte supporters waren afgezakt naar de buren van Ploegsteert om er de derby bij te wonen. De zon
was ook van de partij al was de wind snedig en koud. Ook het voetbal was niet echt, om zich aan op te warmen. De
thuisploeg speelde compact en in blok en er was geen doorkomen aan. Nu en dan was er wel een poging tot gevaar
maar die werd telkens in de kiem gesmoord. We waren al aan minuut dertig toen een kansrijpe poging van de
thuisploeg met klasse gepareerd werd door Dylan VANCRAEYBECK. Het bleek een goeie wake-up call te zijn :
Kevin SERRUYS vond Gwenn Malfait die onmiddellijk doorstak in de diepte. Bryan VERHAEGHE kon op snelheid de
verdediging pakken, omspeelde vlot de keeper en duwde de bal in het lege doel(0 - 1;34'). Echt aangeslagen was
de thuisploeg niet en antwoordde met twee vrije trappen waarbij de eerste door Benny CAILLIAU over ons eigen
doel werd gekopt en de 2de door een - helemaal vrijstaande en verraste - thuisspeler over werd gekopt. Bryan trok
weer op avontuur, de uitkomende keeper stuitte hem foutief maar de bal kwam in de voeten van Gwenn,
die op zijn beurt van de lijn zag gekeerd. Meteen werd voor rust gefloten.
Met de wind in de rug begonnen onze mannen snediger aan de 2de helft. Bryan kon nog eens vertrekken op
snelheid en kwam vanaf de linkerflank het strafschopgebied binnen waar hij de mee gevolgde Kevin SARRAZYN
bediende. Kevin bleef de rust zelve en met een knappe schijnbeweging kapte hij de keeper uit en duwde het leer
tegen de touwen( 0 - 2;55'). Ploegsteert probeerde nog de bakens te verzetten maar gaandeweg zakte de moed in
hun schoenen. Net voor het eindsignaal konden ze nog éénmaal dreigen maar Dylan wou en zou de nul houden.
Bryan en Sarri hadden nog verschillende mogelijkheden daarvoor maar de finishing touch ontbrak : op één of
andere manier miste Bryan een reuzekans toen de bal een gekke capriool maakte. Ook Sarri kreeg nog 2 kansen
maar de ene kans vloog schuin over en wat later zag hij zijn inzet door de keeper gered. Nee, het was geen
grandioose wedstrijd maar de drie punten zijn het belangrijkste gegeven om weer verder te werken naar de
volgende opdracht.
Zondag 25 november gaan we terug op verplaatsing waar we FC Moen partij geven en dit om 14:30 uur.
Supporters wees erbij om onze mannen te steunen!!! Tot Dan(ny).
SKN speelde met Dylan,Kenneth, Benny(Maudi), Q, Torre(Vik), Sarri, Suus, Bryan, Gwenne, Rémi(Jenske) en Flo.
Bramie kwam niet in actie.

13de speeldag :
FC MOEN - SKN 1 - 0
De balans is weer in evenwicht al hadden we liever een overwinning genoteerd!
Inderdaad na 13 wedstrijden hebben we zes keer gewonnen en zes keer verloren en springt het ene gelijkspel
nauwelijks in het oog. Opvallend is dat 5 van de 6 verloren partijen met het miniemste verschil waren.
De match startte hoopvol met een vrijschop van Kevin SERRUYS die na 2' over suisde.
De wedstrijd kabbelde verder al toonde de thuisploeg iets meer grinta aangevuurd door hun nieuwe trainer. De
negende minuut was juist aangevat toen een knappe center al even knap in de winkelhaak werd gekopt( 1 - 0;9').
Bryan VERHAEGHE wou al vlug orde op zaken stellen maar zijn actie eindigde met een trap in de korte hoek, maar
de goalie reageerde attent.
Toen Jens VANDOORNE ongelukkig terug speelde op keeper Dylan VANCRAEYBECK moest deze met een puike
parade uitpakken. Echt opwarmen aan de rest van de eerste helft was niet gemakkelijk en dit niet alleen door het
grijze, mistige weer maar ook aan een gebrek aan vlot en mooi voetbal!. Hopen maar op een betere 2de helft!
Het eerste gevaar in de 2de helft kwam van de thuisploeg met een splijtende dieptepas maar Dylan kwam gevat
tussen. Onze boys kwamen meer en meer in de partij en domineerden nu vooral fysiek. Jammerlijk was de precisie
niet van dezelfde dominantie. Getuige was een mooie actie van Bryan die de achterlijn haalde en dan Suus uitkoos
maar zijn trapte stierf uit net naast de paal. Later in de partij kreeg Suus een haast identieke kans maar nu trapte
hij over. De thuisploeg zocht nu vooral hun heil in het tijd rekken met al dan niet geveinsde blessures, aarzelen bij
het inwerpen en reserve ballen die op zich lieten wachten. De goed leidende ref trapte er wel niet in en speelde
maar liefst zeven minuten over. Het mocht echter niet baten want het ontbrak ons telkens weer aan trefkracht op
het juiste moment. Uiteindelijk was de nederlaag een feit en moeten we ons concentreren op de volgende
belangrijke opdracht tegen Bl. Otegem.
Inderdaad beste supporter, we gaan je steun zeker nodig hebben op zondag 2 december om 14:30 op ons terrein.
Tot Dan(ny) !!!
PS. Op zaterdag komen vrijwilligers langs in de gemeente met overheerlijke koeken. Alvast bedankt en smakelijk!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Q, Maudi(Gertje), Sarri, Suus, Bryan, Gwenne, Jenske(Vik) en Flo. Brammi
en Torre kwamen niet in actie.

14de speeldag :
SKN - BL. OTEGEM 5 - 1
Onze mannen namen onmiddellijk de teugels in handen en grepen de bezoekers bij de keel. De eerste grote kans
kwam er na 13' met een prima collectieve aanval waarbij Gwenn MALFAIT alleen voor de keeper opdook maar de
bal naast de paal buiten schoof. Het definitieve keerpunt in de match was de terechte uitsluiting (prima wedstrijd
van het arbitraal trio) toen een verdediger nogal opvallend de door gebroken Bryan VERHAEGHE torpedeerde(19').
Na een wat minder getrapte hoekschop kwam de bal terug bij Gwenn die gehaakt werd bij het binnen dringen van
de 16 meter. Kordaat wees de ref naar de stip vanwaar Gwennn luttele seconden later raak trof( 1 - 0;23'). Een
ferme tik voor de bezoekers die nog een grotere vorm aannam toen Bryan VERHAEGHE op snelheid(assist van broer
Kenneth) vertrok en zijn bal alleen nog dieper in het net geschoven werd door een terug gesnelde verdediger .
(2 - 0;28'). Het was voor de bezoekers onbegonnen werk om te dreigen daar onze mannen alles goed gesloten
hielden en vlug pressing maakten bij balverlies. Rust met een dubbele voorsprong!
De vraag was of onze boys op hun elan verder zouden gaan? Na nauwelijks een minuut kregen we het antwoord :
Bryan werd aangespeeld door Florian DESMEYTERE , kwam schuin voor doel en schoot heerlijk in de verste hoek
(3 - 0;46').Het was nu helemaal de boeken dicht voor de moedige bezoekers.Onze trainer deed zijn vervangingen
waarbij het spel vlotjes verder ging. Kenneth VERHAEGHE kon met een splijtende pas Gwenn bereiken.
Koelbloedig ontdeed onze kapitein zich van zijn opponenten en schoot nummer vier tegen de netten( 4 - 0;70').
De supporters genoten best van de opeenvolgende aanvallen(enkele kansen werden op de ene of andere manier
gekeerd) en toen Bryan zich doorzette kon Kevin SARRAZYN de forfaitcijfers binnen glijden(5 - 0;84'). De
verdienstelijke eer redder was nog voer voor de statistieken( 5 - 1;89'). Al bij al een vlotte overwinning die ons
vertrouwen moet geven voor de toekomst.
Zondag 9 december dit om 14:30 uur spelen we tegen SV ANZEGEM. De titelkandidaat bij uitstek zal een taaie brok
worden maar met de steun van onze trouwe aanhang is alles mogelijk! Beste supporter tot Dan(ny).
Danny de baron
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Torre, Rémi, Vik(Maudi), Q(Sarri), Bryan, Gwenne, Jenske en Flo(Gertje).
Brammie kwam niet in actie.

15de speeldag :
SV ANZEGEM - SKN 2 - 3
Onze trainer had stevig weerwerk beloofd tegen de gedoodverfde titelkandidaat en we gingen met een gezonde
dosis zelfvertrouwen naar het verre Anzegem. Al goeie intenties ten spijt wisten dat we voor een aartsmoeilijke
opdracht stonden. Inderdaad de thuisploeg nam onmiddellijk de teugels in handen maar onze mannen stonden pal
en lieten zich van hun beste kant zien. Goed georganiseerd vingen we de eerste aanvalsgolven op al moest onze
doelman Dylan VANCRAEYBECK na 10' met een dubbele redding zijn netten proper houden.
Onze eerste prik was een vrijschop Van Gwenn MALFAIT die de plaatselijke doelman over de lat tipte(19').
Tot aan de 16 meter ging de bal vrij vlot rond maar echt binnendringen in de stafschopzone kon de thuisploeg niet.
Een stilstaande fase, die zo gevreesd werd, brak de ban voor de rood-gelen toen een vrijschop door een vrijstaande
speler onder Dylan in doel werd gekopt(1 - 0; 33'). We moesten nu wat meer uit onze goede organisatie komen
maar dit resulteerde niet in doelkansen. De thuisploeg probeerde nog met enkele centers maar verder dan de 1 - 0
kwam men niet aan de rust.
Net als in de 1ste helft begon de thuisploeg stevig en moesten we wat terug plooien. Hun lange mannen trokken
ook mee ten aanval en toen een bal van de 1ste paal werd doorgekopt naar de 2de paal veerde een thuisspeler
het hoogst op en nette de dubbele voorsprong (2 - 0; 57'). Meteen de doodsteek dachten de meegereisde roodwitte supporters maar er was er ééntje die daar toch nog anders over dacht : Bryan VERHAEGHE - aangespeeld
door de ingevallen Jens VANDOORNE - liep horizontaal voor doel en trapte uit de draai naast de verraste keeper
(2 - 1;60'). Wat voor waarde zou deze aansluitingstreffer gehad hebben moest Dylan een minuut later niet met een
wereldsave uitgepakt hebben? Grote klasse hou hij de schuiver uit zijn doelvlak ranselde ( een save à la Gorden
BANKS in het WK van 1970). Nonchalant ging de thuisploeg op zoek naar de definitieve kloof en tikte de bal
uitdagend voor zich uit. Het getik brak hen zuur op. Bryan ging op wandel op de rechterkant en trok voor waar
Gwenn ( als een duiveltje uit een doosje) de bal binnenliep( 2 - 2; 71'). Wat een revanche voor onze kapitein die
nogal verwensingen naar zijn hoofd kreeg geslingerd! Ten alle koste wou de vice-leider de 3 punten thuis houden
en trok voorwaarts maar dat bracht natuurlijk ruimte voor de counter. De 90' waren voorbij op het scorebord toen
Bryan op het juiste moment Gwenn kon bereiken. Onze kapitein kwam alleen voor doel en via de vingertoppen van
de doelman belandde de bal tegen de paal. Een verbeten Gwenn kon de rebound echter toch netten (2 - 3;91').
Het delirium was nabij en toen de goed leidende ref definitief affloot kon het feestje beginnen. Wat een stunt na
een dubbele achterstand !!!!
Genieten zullen we zeker ware het niet dat er op zaterdagavond de leiders uit Wevelgem op ons wachten.
Supporters laten we onze spelers en vooral trainer Patrick massaal gaan aanmoedigen in zijn thuishaven!!
Aftrap om 19u30. Tot Dan(ny)!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Torre, Q(Gertje), Sarri, Vik, Benny, Gwenne, Rémi(Jenske), Flo. Maudi en
Brammie kwamen niet in actie.

16de speeldag :
SV WEVELGEM CITY A - SKN 2 - 0
Onder winterse regenbuien en snijdende wind werd de match op gang gebracht door de plaatselijke kerstman.
Eénmaal de aftrap genomen werd, zochten beide ploegen elkaars zwakheden op maar het erbarmelijke weer was
een belangrijke spelbreker. Kevin SARRAZYN kon een prikje plaatsen maar te zwak om echt te dreigen. Met de
wind in de rug zorgde de thuisploeg voor vooral steriele druk en veel lange ballen die meestal buiten waaiden.
Op het kwartier blokte Benny CAILLIAU een schot af en moest Dylan VANCRAEYBECK de rebound in hoekschop
duwen. Ietwat later kwamen de paarshemden dicht bij een goal toen op een hoekschop Dylan de bal weg sloeg en
de rebound op de lat werd getrapt. De rust was in zicht toen Dylan terug gevat in actie moest komen op een
hoekschop, die gedreven door de wind voor gevaar zorgde. Het venijn zat in de staart van die 1ste helft :
Kenneth VERHAEGHE moest achtervolgen op een doorsteekpas en tikte de aanvaller licht aan.
Na zijn spectaculaire val zag de ref zich terecht genoodzaakt de rode kaart te tonen.
Rust 0 - 0.
De organisatie werd tijdens de rust op orde gesteld en onder een striemende ijzelregen werd met volle moed de
strijd aangegaan. Logisch dat de thuisploeg nu het balbezit had maar tot echt doorkomen kwam het niet.
Op een hoekschop was er wel weer even dreiging maar Dylan stond pal. Toen op het middenveld een bal verkeerd
ingespeeld werd kon men deze onderscheppen en alleen op doel afgaan. Ondanks een verwoede poging van Dylan
stierf de bal uit tegen het net (1 - 0;64'). We probeerden nu wat meer uit onze organisatie te komen en met een
hoekschop zorgde Gwenn MALFAIT voor een trap op de bovenkant van de lat.
Kunnen wij ook dachten de Wevelgemse mannen want een minuut later plofte ook een bal op de lat. Op een center
zorgde Dylan wellicht voor de save van het kampioenschap maar bij het wegwerken verkeken onze mannen zich op
de bal en kon er simpel binnen getikt worden
(2 - 0;81'). De game was over en iedereen snakte nu naar het eindsignaal om de warme douches
(nauw warm ?????) op te zoeken.
Genieten van een welverdiende winterstop ware het niet dat we trots zijn op nu zaterdag 22 december om 14:00
voor de beker van West-Vlaanderen te spelen. We ontvangen de leider uit 1ste provinciale in het kader van de
kwartfinale. Wetende dat er tevens onze kerstmarkt wordt georganiseerd heb je geen reden om afwezig te zijn.
Tot Dan(ny)
Danny de baron,
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Torre, Q(Gertje), Sarri(Jesse), Vikn, Bryan, Gwenne, Rémi en Flo.
Brammie en Jenske kwamen niet in actie.

17de speeldag :
SKN - ZWEVEGEM SPORT 5 - 1
Ik wil graag de trouwe lezers ook een fantastisch en super 2019 wensen. Hopend dat ik nog veel en mooie
verslagen kan schrijven wens ik jullie vooral een goeie gezondheid want dit blijft nog altijd het belangrijkste.
Meteen werd ik op mijn wenken gediend want onze boys hadden blijkbaar de feestdagen goed verteerd.
Een vlotte overwinning tegen een elftal die net evenveel punten had dan onze mannen, kan wel tellen. Mag ik
stellen dat de match eigenlijk al gespeeld was na 9'? Inderdaad niets liet vermoeden, in de eerste minuten dan
toch, dat we meteen een dubbele voorsprong zouden opbouwen. De feiten : de bezoekende verdediging staat een
hoekschop toe waarbij Jess MALFAIT de bal schilderde op het hoofd van Rémi DECORTE (1 - 0;7') en enkele tellen
later werd Kevin SARRAZYN in het straatje geloodst door Bryan VERHAEGHE en scoorde prachtig de 2 - 0(9').
Een zware klap voor de bezoekers die zich gaandeweg in de partij bokste maar onze verdediging gaf geen krimp
terwijl sluitstuk Dylan VANCRAEYBECK alles onder controle hield. Zo kwamen we stilaan aan het moment dat
iedereen met verstomming sloeg : Bryan ontfutselde de bal en stak door aan Jess die langs de linkerflank oprukte.
Toen iedereen dacht hij zou insnijden pakte hij uit met rabona waarbij de bal over een verbouwereerde keeper in
de verste winkelhaak plofte. Wat een sublieme manier om er 3 - 0 van te maken(39'). Jammer van zijn gele kaart,
die hij terecht kreeg van een goed leidende ref, voor het wat te uitbundig vieren
( jeugdzonde zeker ......).
Rusten werd er geblazen en het pareltje van Jess was het onderwerp in de kantine en buitenbar.
Zwevegem kwam gedreven uit de kleedkamer en zocht ons doel op . Toen er even een aarzeling was tussen onze
verdediging en keeper Dylan kon deze toch nog redding brengen in hoekschop. Enkele tellen later suisde een center
voorbij maar niemand van de bezoekers kon intikken. Het zat er aan te komen en toen Torrino DEBAL iets te gretig
in duel ging, wees de scheids naar de stip. De tegentreffer vloog vlotjes tegen het net(3 - 1;60'). Zou het dan toch
nog ........
Niets van besloot Bryan, die heel alert reageerde op een flagrant naast de bal trappende kerstman
(sorry doelman, 4 - 1;66'). Bryan bekroonde daarmee zijn meer dan puike partij met een goal naast zijn 3 assists.
De veer was nu gebroken bij de moedige tegenstrever en was het wachten op het eindsignaal. De vele
vervangingen die nu plaats grepen vertraagden het spel maar onze invallers knutselden nog een mooie aanval in
elkaar waarbij Bryan als laatste tussenstation Jess bediende, die de eindstand vastlegde (5 - 1;78').
Beste supporter, we rekenen op jullie massale opkomst voor de toch altijd wat speciale match tegen SK Geluwe
waar trainer Patrick jarenlang het mooie weer hielp maken. Hun vizier is duidelijk op scherp gezet na de
vooroorlogse 1 - 15 overwinning tegen Ploegsteert. Met jullie steun op zondag 13 januari om 14:30 moeten we toch
onze voet naast hun kunnen plaatsen. Tot Dan(ny)!!!!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Torre, Rémi, Sarri(Q), Vikn, Bryan, Jenske(Serre), Robbe en Jesse(Gertje).
Brammie kwam niet in actie.

18de speeldag :
SK GELUWE - SKN 2 - 3
De wedstrijden tegen de zwart-witten zijn al seizoenen lang beladen wedstrijden, zeker sedert onze trainer Patje
VAN HOOF bij SKN kwam, zorgt dit voor een extra laagje saus. Inderdaad het werd zondag weer een thriller maar
de scalp aan Patricks gordel zit gevuld met een lekkere 6 op 6 tegen zijn ex-club.
Op een zwaar maar goed veld werd er vanaf de 1ste minuut hard gebikkeld voor ieder morzel grond.
Op minuut 3 zetten onze boys een prima aanval op waarbij Bryan VERHAEGHE mooi Jens VANDOORNE bediende
maar diens rush werd op het nippertje in de kiem gesmoord. Een schot uit de 2de lijn van de thuisploeg was een
ideale opwarmer voor keeper Dylan VANCRAEYBECK. Een schoolvoorbeeld van een perfecte aanval werd op gang
gebracht door Jenske, die de aalvlugge Rémi DECORTE op links lanceerde. Rémi zag de inlopende Gwenn MALFAIT
en bediende hem met een penseelstreep en onze kapitein liep de bal in doel(0 - 1;12').
De perfecte start was een feit en kon men nu wat meer zekerheid in het spel steken.
Geluwe probeerde de bakens te verzetten en trok richting doel maar alles werd eerder rustig opgevangen. Even
was er commotie toen een thuisspeler tegen de vlakte ging maar de ref zag er terecht teveel toneel in. Een
aarzeling bij een center tussen onze doelman en onze verdediging en kijk daar ... als een duivel uit een doosje zat
hun nummer 10 Dejonghe ertussen en nette beheerst (1 - 1;28'). Het werd nu even moeilijk en Dylan moest een
knal uit zijn doelvlak ranselen. Bij een - al of niet handspel- mocht Geluwe tot 2x maal toe een vrijschop
(her)nemen en verdween de bal rechtstreeks aan de verste paal binnen (2 - 1;36').
Meteen de rust !
De 2de helft begon weer fel met een aandringend Nieuwkerke en een Geluwe die nu op een counter aasde.
Toen Bryan in de 16 meter gehaakt werd vond de ref dit niet genoeg om naar de stip te wijzen. Een gevaarlijke
center (of was het een schot?) werd door Dylan met de vingertoppen in hoekschop verwerkt. Toen Younes Debeuf
(ex-SKN) de match in een definitieve plooi kon leggen maar onbegrijpelijk naast de bal trapte was dit het sein om er
nog eens volop tegenaan te gaan. Wanneer een hoekschop weggewerkt werd in de voeten van Gert Jan HUYGHE
waagde hij zijn kans maar zijn schot belandde bij Bryan die schuin voor doel met een halve omhaal de gelijkmaker
nette. Protest voor positie buitenspel door de thuisaanhang werd terecht weggewuifd. Onze boys roken nu bloed en
toen Gwenn alleen op doel afging legde hij panklaar af voor Bryan en nummer drie was een feit. Ongeloof maakte
zich meester toen de goal afgekeurd werd voor buitenspel !! Het was eventjes een mokerslag en een attente Dylan
moest plots een kopbal vanonder zijn lat in hoekschop tikken. Het werd nu echt een fysieke slag met onze boys die
hun laatste krachten bundelden. Gertje centerde met een gemeten trap maar Gwenn kwam net een stap tekort.
De 90 minuten waren rond toen Torrino DEBAL met een ultieme pas Bryan bereikte. Onze spits behield het
overzicht en stak door naar Kevin SARRAZYN die, schuin voor doel, koeltjes de bal onder de keeper schoof. Alweer
protest voor voorafgaand buitenspel maar de ref was kordaat (2 - 3;90'). De ontlading was enorm en iedereen was
door het dolle heen. Luttele tellen later werd er afgefloten en ontstond er een feestje die tot in de kleedkamers
gevierd werd.
We staan voor een tweeluik van wedstrijden die we in de heenronde verloren. Tijd voor een revanche en dit te
beginnen nu zondag 20 januari om 14:30 tegen Beveren-Leie. Supporters (bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid
in Geluwe) we rekenen op jullie aanwezigheid in de Steenwerkstraat! Tot Dan(ny)!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Torre, Rémi(Serre), Sarri, Vikn, Bryan, Gwenne, Jenske(Gertje) en Robbe.
Q en Maudi kwamen niet in actie.

19de speeldag :
SKN - SK BEVEREN-LEIE 1 – 1
's Morgens lagen de meeste velden er keihard bij na de eerste winterprik maar gelukkig kon het duel tussen beide
subtoppers doorgaan op een goed bespeelbaar veld. De aanwezige supporters keken dan ook uit naar het duel die
belangrijk was voor beide teams om hun eindronde ambities kracht bij te zetten.
De ervaren ref Lieven Masil floot de match op gang en meteen viel op dat de bezoekers niet gekomen waren om
zich in te graven. Na een paar speldenprikken -die eerder gemakkelijk verijdeld werden - kon een inspanning net na
10' de bezoekende voorsprong verrechtvaardigen. Doelman Dylan VANCRAEYBECK kon nog eerst de situatie keren
maar toen de bal terug in de voeten belandde van hun nummer 9 kon die tussen enkele verdedigers raak
schieten(0 - 1;12'). Het zou nog een tiental minuten duren eer onze mannen van deze mokerslag bekomen waren
maar langzaam maar zeker herstelden ze het evenwicht en trokken nu ook meer naar voren. Kenneth VERHAEGHE
bediende met een inworp zijn broer Bryan, die op een nogal onorthodoxe manier voorbij enkele verdedigers ging en
dan zijn kans waagde met een geplaatste bal.
De paal was onze Bryan gunstig gezind want via de binnenkant sloeg de bal tegen het net
( 1 - 1; 24'). Onze roodjes probeerden nog voor de rust een voorsprong bijeen te trappen maar een aan de rust
gelijke stand was meer dan juist.
De 2de helft kunnen we omschrijven als een duel waarbij gestreden werd met een groot hart maar waarbij de
kansen eerder schaars waren. Beide teams probeerden wel met de beste wil van de wereld maar laten we stellen
dat beide verdedigingen baas waren over de aanvallers. Onze fysieke paraatheid nam gaandeweg de bovenhand
maar de bezoekers weerden zich met hand en tand. Het slotwoord was voor Jess MALFAIT maar zijn knal, net op
het einde van de match, werd door een attente doelman gepareerd.
Op zondag 27 januari trekken we naar Zonnebeke waar de match start om 15:00 !!! Graag zouden we er onze 3
punten terug willen halen want de blauw-witten slaagden er als enige team in om bij ons de volle buit te halen.
Met de hulp van jullie, trouwe supporter, moet dit kunnen lukken. Tot Dan(ny)!!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Torre, Rémi, Sarri, Vikn, Bryan, Gwenne, Jesse, Robbe(Gertje).Brammie,
Q en Jenske kwamen niet in actie.

20ste speeldag :
Deze wedstrijd werd gespeeld op 10 maart, hij werd uitgesteld door de weersomstandigheden.

21ste speeldag :
SKN - RC BISSEGEM 2 - 2
De vraag was hoe onze mannen de winterprikken en zijn ongemakken zouden verteerd hebben? Als men een ritme
gewoon is en je wordt er even uitgesmeten kan dit soms voor ongemakken zorgen.
Na een integer minuut stilte bij het overlijden van de schoonvader van onze hoofdtrainer Patrick VAN HOOF werd er
afgetrapt. De bezoekers - die de punten broodnodig kunnen gebruiken - kwamen het best uit de startblokken .
Na amper 1' vloog een centerschot over en ietwat later suisde en voorzetschot voorlangs. Een eerste serieuze
dreiging van onze roodjes kwam er toen Bryan VERHAEGHE gelanceerd werd maar zijn schot werd in hoekschop
gekeerd. Enkele tellen later kwam Gwenn MALFAIT in stelling maar zijn puntertje ging naast. De slag werd nu
vooral gestreden op het middenveld en de bezoekers deden zeker hun duit in het zakje. De goed leidende ref stond
op het punt om voor rust te fluiten toen er nog een vrijschop getrapt moest worden. Een prima voorzet werd nog
even met de kruin beroerd en de kopbal verdween naast een verraste Dylan VANCRAEYBECK (0 - 1;45'). Van een
koude douche gesproken!!!!
Nadat Mathieu Van der Poel als wereldkampioen over de lijn bolde nam de 2de helft een aanvang. Bissegem trok
zich niet terug en ging op zoek naar een 2de treffer en op een rappe counter vanop links moest Dylan gevat tussen
komen. De kering van de match (als we dit zo mogen noemen ) gebeurde in de 53' : na een mooie combinatie
kwam een bezoeker alleen voor doel en het is een raadsel hoe Dylan deze inzet kon weren! Nog geen minuut later
werd een kanonskogel van Jess MALFAIT van de lijn gekeerd door een verdediger die er zijn hoofd tegen plaatste.
Het was echter uitstel want een minuut later zette Florian DESMEYTERE een mooie dubbelpas op met Jess en kwam
afgezonderd voor doel waarbij hij de bal in doel deponeerde( 1 - 1;55'). De bezoekers waren even van slag maar
trokken toch weer naar voor. Een mooie center maar niemand van hun spitsen was gevolgd om binnen te tikken.
Dylan deed weer een mooie save op een inzet maar tegen de rebound had hij geen schijn van een kans( 1 - 2;62').
Vanaf dit moment begonnen de bezoekers vooral tijd te rekken met geveinsde blessures en het gedurig lang tijd
rekken bij de intrappen van hun keeper. Een dubbele wissel moest er bij ons de schwung weer in krijgen maar het
was vooral opletten van de snelle counters.
Onze inspanningen (meestal onzuiver) mochten niet baten en we waren al in blessure tijd( of was het door het tijd
rekken ?) als Bryan met een laatste krachtinspanning de bal via een inworp voor doel gooide. Als een duiveltje
veerde Rémi DECORTE het hoogst op en zijn kopbal verdween in de verste hoek tegen de netten( 2 - 2;93').
Ontgoocheld en gefrustreerd dropen de bezoekers af, al beseffen we goed dat we vandaag heel tevreden mogen
zijn met dit billijk resultaat.
Opgepast beste supporter op ZATEZRDAG 9 FEBRUARI om 19:00 spelen we op verplaatsing naar Dottignies. Noteer
het alvast in jullie agenda en tot Dan(ny).
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny(Gertje), Torre(Robbe), Rémi, Sarri, Vikn, Bryan, Gwenne, Jesse en
Flo(Jenske). Brammie kwam niet in actie.

22ste speeldag :
R. DOTTIGNIES SP. A - SKN 0 - 0
In de thuiswedstrijd tegen Dottignies kwamen we uit als winnaar en was de eerste nederlaag voor de blauw-gelen
een feit. Met een dosis vertrouwen trokken we dan ook richting
ex-nationaler.
De match begon met een studieronde en beide teams probeerden elkaars zwakke punten op te zoeken. Beide
verdedigingen waren baas al kon Bryan VERHAEGHE een eerste keer dreigen maar zijn schot werd in hoekschop
geduwd door de goalie. Overbuur Bram DE PELICIJN moest ietwat later ook in actie komen en deed dit met de
nodige bravoure. De strijd werd vooral geleverd op het middenveld en de bal in eigen rangen houden was niet zo
evident. Gwenn MALFAIT plaatste zich achter een vrijschop en zijn trap werd door keeper Dutoit
(broer van keeper van KV Oostende) over de lat getipt. De beste kans van de 1ste helft was voor onze rood-witten :
Gwenn kon zich doorzetten op rechts en leverde een prachtige voorzet af. De inlopende Rémi DECORTE kopte via
de grond naar doel maar de thuiskeeper had een sublieme parade in huis. Met een brilscore werd er richting
kantine getrokken.
De 2de helft begon zoals de eerste eindigde met veel strijd op het middenveld. De thuisploeg dreigde met een schot
die in het zijnet uitstierf. Ietwat later belandde een vrije trap - via een kopslag - tegen de paal en kwamen we daar
wel goed weg. Bryan zette zich door op rechts en bediende Gwenn maar net toen die wou afdrukken zorgde een
kluit aarde voor een vreemde bots en weg was de kans. De invalbeurten van Jess MALFAIT en Gert Jan HUYGHE
zorgden voor wat meer druk maar het was vooral op de hoede zijn voor de prikken van de thuisploeg.
Tien minuten voor tijd kon Bryan nog eens enkele verdedigers op een hoopje spelen maar alleen de keeper wou
niet meewerken en keerde in hoekschop. De match kabbelde nu verder richting een gelijkspel. Een aanval op de
laatste minuut zorgde bijna voor een delirium maar de spectaculaire retro van Jess suisde maar nipt over. De ref,
die de match goed aanvoelde en samen met zijn assistenten voor een puike leiding zorgden floot de match naar de
geschiedenis. Tevreden trok men richting kleedkamers en was men al bezig met de volgende match.
Inderdaad, de matchen volgen elkaar goed op en nu zondag ontvangen we V.V. Tielt die net een plaats lager
geklasseerd staan. Dus beste supporter we gaan terug je steun hard nodig hebben! Afspraak om 15:00. Tot
Dan(ny)!!
SKN speelde met Brammie, Kenneth, Benny, Torre, Rémi, Jenske(Jesse), Vikn, Bryan, Gwenne, Robbe en Flo(
Gertje). Maudi en Q kwamen niet in actie.

23ste speeldag :
SKN - VV TIELT 1 - 1
De bezoekers hadden blijkbaar hun les geleerd uit de heenmatch waar ze vrank en vrij ten aanval trokken maar
toch een 0 - 3 pandoering te verwerken kregen. Onze jongens trokken wel ten aanval al was het toch even wachten
op een eerste dreiging : Bryan VERHAEGHE begon aan één van zijn gekende rushes waarbij hij Jens VANDOORNE
bereikte die met een schot voorlangs besloot. Bryan had er zin in er drong de 16-meter binnen waar hij van de
sokken gelopen werd en een attente linesman de fout signaleerde. De ref volgde zijn assistent en wees naar de
stip. Het moet lang geleden zijn dat Gwenn MALFAIT faalde vanaf 11 meter maar ditmaal kwam de bezoekende
keeper als winnaar uit het duel. Het was voor de bezoekers geen reden om hun stellingen te verlaten en de strijd
werd vooral op het middenveld gestreden. Op het half uur een mooie doorsteekpas van Jenske naar Jess MALFAIT
die de bal vol op de slof nam maar zijn volley stierf uit op de vuisten van de keeper. Opnieuw Jenske zorgde met
een voorzet richting 2de paal voor dreiging maar Rémi verslikte zich in zijn controle en weg kans. Rust 0 - 0!
Het moet ongeveer de eerste keer zijn dat de bezoekers dreigden net na de rust. Rémi kon toch nog de bal uit de
voeten halen maar in zijn tackle beroerde hij de bal met de hand en was de scheids onverbiddelijk. Bram DE
PELICIJN had nog geen bal moeten pakken maar tegen de strafschop was hij kansloos al was hij wel er dicht bij
(0 - 1;48'). Het sein voor de bezoekers om de krappe voorsprong met hand en tand te verdedigen en te loeren op
een rake counter.
Bij een bal in de diepte kon Jess door koppen en Bryan lanceren. Bryan omspeelde de keeper die genoodzaakt werd
onze spits foutief te stuiten. Met een gele kaart op zak mocht de bezoekende goalie proberen Gwenn voor de 2de
maal te stuiten. Koel plaatste onze kapitein de bal buiten bereik en haalde alzo toch zijn gram( 1 - 1;64').
Erop en erover riepen de supporters en met 2 verse krachten trokken we ten aanval. Onze intenties werden ietwat
later serieus gefnuikt toen Jess rood onder zijn neus kreeg voor een trappende beweging naar een tegenstrever.
Onze goede organisatie zorgde ervoor dat Tielt niet echt tot kansen kon komen ondanks onze numerieke
minderheid maar ook onze mannen konden niet meer dreigen. Op een vrijschop moest Brammie nog even gevat
tussen komen maar aan de score werd niet meer gekomen.
Op zondag 24 februari gaan we op bezoek naar Ledegem waar er op het kunstveld gestreden zal worden. Een te
duchten verplaatsing daar de thuisploeg de punten zeker kan gebruiken en verleden week wonnen op het veld van
Ploegsteert. Jou steun is welkom beste supporter
dus tot Dan(ny).
Danny de baron
SKN speelde met Brammie, Kenneth, Benny, Torre(Gertje), Rémi, Jenske(Robbe),Vikn, Bryan, Gwenne, Jesse en
Flo. Serre en Maudi kwamen niet in actie.

24ste speeldag :
OL. LEDEGEM - SKN 1 - 2
De vraag was of Ledegem nog eens de rug zou rechten en proberen wat op te schuiven in het klassement want de
strijd onderaan de rangschikking is volop een feit.
Op deze warme zondag was het lekker vertoeven op de hoge tribune maar het spektakel beneden was er één aan
een gezapig tempo. Gert-Jan HUYGHE verschoot van zoveel vrijheid in de 16 dat hij prompt de bal over keilde.
Een poos later stond Gertje weer aan het kanon maar ook hier ging zijn plaatsbal enkele meters over. De thuisploeg
zette er wel veel inzet tegenover maar onze keeper bedreigen zat er niet echt in. Op het kwartier mocht Bryan
VERHAEGHE een vrijschop vanop de flank trappen maar niemand kon de bal beroeren, die dan ook buiten vloog.
De eerste echte tussenkomst van de thuiskeeper was een over getipte center die nogal onverwacht voor dreiging
zorgde. De eerste serieuze tegen prik van de rood-witte thuisploeg was er meteen één die kon tellen : een
doorbraak op rechts werd met een hard schot naast een verbouwereerde Dylan VANCRAEYBECK tegen de netten
getrapt (1 - 0;20'). Van efficiëntie gesproken! Een geharrewar voor het doel met een hoekschop als gevolg leidde
onze gelijkmaker in : Bryan trapte de bal fijntjes in de kleine rechthoek en de totaal vrijstaande Rémi kende geen
genade en scoorde met een fraaie kopbal (1 - 1;30'). De gelijkmaker dreef het tempo niet echt omhoog en werd er
dus gerust met een billijke 1 - 1.
Meer dan een kwartier moesten we wachten in de 2de helft om wat gevaar te noteren. Kenneth VERHAEGHE
haalde zwaar uit op een afvallende bal, maar zijn schot werd afgeblokt, tot opluchting van de plaatselijke doelman.
Dylan moest attent reageren op een snelle reactie en kon de center gevat onderscheppen. De uitstekende redding
gaf Dylan de mogelijkheid om Rémi te lanceren maar op zijn flank voorzet kon niemand de bal binnen tikken.
Minuut 65 : Bryan plaatst zich achter de bal maar zijn vrijschop likte de paal en sprong terug het veld in. Met een
dubbele wissel probeerden onze trainers er terug wat vaart in te krijgen.
Dit lukte want toen Bryan dreigde de strafschopzone in te dribbelen werd hij foutief afgebroken. De puik fluitende
ref kon niet anders dan de rode kaart presenteren(80'). Meteen het sein om er nog eens vol tegenaan te gaan maar
de precisie ontbrak om dit tot een treffer om te zetten.
De ingevallen Kevin SERRUYS recupereerde een bal op het middenveld en stak gevat door naar de ook ingevallen
Robbe VANDEN ABEELE. Robbes zijn geschilderde voorzet werd door Bryan, naast de kansloze keeper, in de
winkelhaak gekopt( 1 - 2;88').Meteen een bewijs dat alle spelers belangrijk zijn. De moedige thuisploeg kwam tijd
tekort om nog te reageren en zo konden onze mannen het mooie kunstgrasveld verlaten met drie punten in de
koffer.
Deze driepunter zorgde er achteraf voor dat we naar de 4de plaats zijn gestegen.
Een zware dobber komt eraan nu zondag met HEESTERT op bezoek. Laten we hopen op een sterke partij van onze
boys en met jullie steun, beste supporter, twijfel ik daar niet aan.
Aftrap om 15:00 uur!!!
Langs deze weg nodig ik graag jullie uit om een kaartje te leggen in onze kantine ter gelegenheid van onze
jaarlijkse frietkaarting. Op 1,2 en 3 maart zijn jullie hartelijk welkom waar ook nog eens een omslagentrekking
plaats grijpt met talrijke prijzen. Zie voor meer info onze afzonderlijke aankondiging op onze site! Tot Dan(ny)!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Torre, Rémi, Jenske, Vikn, Bryan, Serre(Suus),Flo en Gertje(Robbe).
Brammie en Kylian kwamen niet in actie.

25ste speeldag :
SKN - SP. HEESTERT 1 - 2
Het beloofde weer een spannende strijd te worden tegen de paarshemden, wat in het verleden al meer gebeurde.
Twee ploegen die steeds fel strijden en waar het verschil miniem is maar waar op het einde de naald meestal naar
de bezoekers helt
(remember de vorige eindronde en eerdere duels).
De wind was vandaag een spelbreker die zeker zijn invloed had op de match. Onze mannen besloten tegen de wind
in te gaan en kwamen de eerste 20' zonder kleerscheuren door. Florian DESMEYTERE dreigde met en schot hoog
over na een actie van Bryan VERHAEGHE.
Bij de bezoekers vlogen hun passes meestal ver buiten al vloog een verwaaide plaatsbal maar enkele meters naast.
Een door de wind gedreven hoekschop belandde aan de 2de paal en werd naar doel gekopt. Gert-Jan HUYGHE
kopte de bal terug het veld in maar de lijnrechter besliste kordaat dat de bal de doellijn had overschreden.
De ref ging erop in al vertelde Gertje achteraf dat hij zeker was dat de bal niet over de lijn was! Het spel kabbelde
verder en ondanks het windvoordeel kwamen de bezoekers verder aan geen enkele doelkans. Wat onze jongens op
de 40' in elkaar knutselden was van grote klasse : Flo zette enkele spelers in de wind
(ja die was er genoeg...) en lanceerde mooi Robbe VANDEN ABEELE. Robbe haalde praktisch de achterlijn en legde
gevat terug naar de inlopende Gwenn MALFAIT die geen genade kende.
Wat een combinatie en dito goal (1 - 1;40')!! Meteen ook de ruststand.
Nu met de wind in de rug hoopte menig supporter dat alles wel vlot zou verlopen maar het is verduiveld moeilijk te
combineren als de bal gedreven wordt door die dekselse wind.
Gwenn trapte een hoekschop maar de indraaiende bal werd op de lijn door de keeper weg gebokst. Jammer dat
Kevin SERRUYS daar de bal niet even beroerde met het hoofd!
Op het half uur een vrijschop voor de bezoekers waarbij de bal lukraak in het pak werd gesmeten. Dame Fortuna
koos de zijde van de bezoekers want de bal verdween via de rug van één van hun torens in doel (1 - 2;62').
De enige kans (nou ja kans ...) en doelpunt van de bezoekers was het sein om nog meer risico's te nemen. Bryan
ging nog eens vlot over de verdediging maar zijn center (door de wind gedreven) suisde voorlangs. Een center naar
de 2de paal van Kenneth VERHAEGHE kon net niet binnen getikt worden door Rémi DECORTE.
Wat later was dezelfde Rémi weer gevaarlijk maar zijn kopbal was niet precies genoeg. .
Met man en macht verdedigden de bezoekers hun krappe voorsprong. Dame Fortuna had intussen het terrein
verlaten want anders had de pegel van Bryan niet op de paal uiteengespat. De keeper stond erbij en keek ernaar!
Ondanks de nederlaag kregen onze mannen een warm applaus van onze trouwe aanhang. Intussen waren de
bezoekers al op de bus met de 3 punten in de koffer.
Wat eerst een vrije zondag zou zijn is nu ingewisseld voor een wedstrijd nav een algemene afgelasting.
Noteer dus beste supporter dat we op zondag 10 maart naar Zonnebeke trekken waar we om 15:00 aftrappen. We
hebben nog een rekening te vereffenen na de thuisnederlaag maar het wordt niet gemakkelijk door de afwezigheid
van een 5-tal spelers.
We geloven echter in onze boys en moeilijk gaat ook! Tot Dan(ny)!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Torre, Rémi, Gertje(Jenske), Robbe( Serre), Bryan, Gwenne, Flo en
Vikn(Suus). Brammie kwam niet in actie.

20ste speeldag :
SC ZONNEBEKE - SKN 1 - 0
De weersomstandigheden zorgden er eigenlijk voor dat vele wedstrijden van zondag ll.
het bekijken niet waard waren. Chapeau wat de spelers probeerden maar met windstoten die voetballen bijna
onmogelijk maakten en regen en hagel als bijkomende ingrediënten was het spel niet echt om aan te zien.
Onze jongens - met wind in de rug - poogden om patronen in elkaar te steken maar de bal vloog zodanig vlug dat
het bijzonder moeilijk was om een geslaagde combinatie in elkaar te steken. De thuisploeg speelde attent en deed
de bal vooral over de grond rondgaan.
Op je hoede zijn was de boodschap voor een snelle tegenstoot. De mooiste combinatie van de match kwam op
conto van onze jongens maar het afsluitend schot van Gwenn MALFAIT werd door de plaatselijke doelman
fantastisch gekeerd. We waren intussen al bijna 25' ver en ex-speler Pieter Logie reageerde met een gevaarlijk
lijkende kopbal op een hoekschop.
Kevin SERRUYS probeerde het ook van ver maar zijn schot werd eerder moeizaam in hoekschop geduwd.
Op een snelle counter kon een thuisspeler alleen richting Dylan VANCRAEYBECK trekken maar die bleef pal op het
schot en meteen weg kans. Ook de laatste kans was voor de thuisploeg maar Dylan keerde het gevaar op een
onorthodoxe wijze wat de brilscore aan de rust als gevolg had.
Tijdens de rust verraste het weer ons op een portie hagelbollen en konden we de strijd nu aangaan met de wind pal
in het gezicht. Een center van de blauwhemden suisde te rap voorbij en kon men daardoor niet besluiten.
Onze boys probeerden druk te zetten en over de grond te combineren maar men geraakte niet echt tot kansen.
Op een pas in de diepte waarbij onze verdediging zich liet ringeloren moest Dylan de speler uit zijn evenwicht
brengen en wees de ref naar de stipt. Geen genade en de trap vloog tegen de netten ( 1 - 0;51'). Toen Florian
DESMEYTERE in stelling werd gebracht zag iedereen zijn schot in de winkelhaak belandden maar de wind deed de
bal in extremis over de lat waaien. Ook de plaatselijke Hillewaere zag zijn schot tot eigen spijt net overwaaien. Het
werd nu meer en meer een strijd tegen de klok waarbij de thuisploeg goed in blok bleef en niet vies was om de bal
lukraak ver weg te trappen.
Na een mooie combinatie met Bryan VERHAEGHE kon Flo jammerlijk alleen maar op de keeper besluiten. Bryan
deed ook nog een verwoede poging maar zijn schot vloog over.
Intussen was het opletten geblazen voor de vlugge tegenstoten maar de vermoeidheid en ook de precisie ontbrak
telkens. Het mocht niet meer baten en de thuisploeg doet een uitstekende zaak ivm het behoud. Onze kansen op
eindronde blijven nog steeds gaaf door de meevallende uitslagen van onze tegenstrevers.
Zondag dus trekken we weer op verplaatsing en dit keer naar SV MOORSLEDE die hun macth uitgesteld zagen en
ons dus fris partij kunnen geven. Beste supporter, we rekenen terug op je steun op zondag 17 maart om 15:00. Tot
Dan(ny)!!
Danny de baron,
SKN speelde met Dylan, Gertje(Damy), Benny(Serre), Maudi, Rémi, Jenske, Suus, Bryan, Gwenn, Flo en Robbe.
Baptiste en Brammie kwamen niet in actie.

26ste speeldag :
SV MOORSLEDE - SKN 1 - 0
Het wordt stilaan money time om de eindronde te behalen. Vele supporters geloven in deze stunt daar de matchen
die zich aankondigden (Zonnebeke, Moorslede, Ploegsteert, Moen en Otegem) in principe puntengewin zou moeten
opleveren. Na 2 weken weten velen, al veel meer en slinkt het geloof in die eindronde zienderogen.
Optimisten zeggen dan eerder " we spelen volgend seizoen toch weer in 2de provinciale", maar als je éénmaal de
smaak te pakken hebt van een eindronde (verleden seizoen) is dit toch een bekroning voor iedereen die SKN
genegen is.
De waaiende wind speelde weer een rol alhoewel die minder strak was dan verleden week en ook het terrein lag er
goed bij. Met de wind in de rug namen onze boys wel een felle start en Bryan VERHAEGHE pegelde over na een pas
van Kevin SERRUYS. Een schot van de bezoekers warmden de vuisten van Dylan VANCRAEYBECK op.
Een achterwaartse hoekschop van Gwenn MALFAIT werd met een schot van Gert-Jan HUYGHE nipt voorlangs
besloten.
Na een dikke 15' sloeg het spel over op een gebikkel op het middenveld waarbij de 2 verdedigingen geen krimp
gaven, als die dan al eens getest werden. Na een halfuur eventjes dreiging van de thuisploeg met een center
voorlangs maar gelukkig was niemand goed gevolgd. Net voor het rustsignaal waren de geelhemden dicht bij een
goal na een hoekschop maar de afwerker van dienst slaagde erin van minder dan 6 meter nog huizenhoog over te
trappen.
Het begin van de 2de helft was hoopvol voor onze boys en een schot van Jens VANDOORNE suisde weeral
voorlangs. Ook Suus kon net zijn volley niet goed genoeg kadreren nadat Bryan hem mooi aanspeelde.
Na een 20-tal minuten kwam de partij weer in evenwicht en net dan sloeg de thuisploeg keihard toe : een door
onze verdediging weg gekopte bal werd in één tijd op de slof genomen en verdween naast de grijparmen van een
verbouwereerde Dylan. Wat we ook probeerden er was geen echt doorkomen aan al was onze precisie en
explosiviteit niet dreigend genoeg. Eénmaal konden we nog dreigen met een vrije trap van Gwenn maar de secure
thuiskeeper voorkwam een verdiend gelijkspel.
De enige en echte derby - allé qua afstand dan toch - kondigt zich aan, wanneer we op zondag 24 maart om 15:00
US PLOEGSTEERT ontvangen. Kunnen we ons herpakken of gaan de oranje hemden voor een 2de zege in het
huidig lopend seizoen? Komaan boys gun ons het plezier van een zege en wie weet ........
Tot Dan(ny)
PS Voor iedere rood-witte supporter : onze beloften kunnen op zondag 24 maart op het veld van Brielen Sport
kampioen spelen. Kom hen steunen vanaf 09:15 en wie weet kunnen we achteraf de titel vieren in de kantine in de
Steenwerkstraat in afwachting van de derby 's namiddags. BE THERE !!!!!!!
Danny de baron
SKN speelde met Dylan, Kenneth? Maudi, Robbe, Rémi, Jenske(Serre), Suus, Bryan, Gwenn, Vikn en Gertje(Damy).
Torre en Brammie kwamen niet in actie.

27ste speeldag :
SKN - US PLOEGSTEERT 2 - 3
Trouwe lezers van mijn verslagen gaan al na enkele zinnen zien dat het een eerder ongewoon relaas is waarbij ik
graag een ploeg in de schijnwerpers wil plaatsen, nl. onze beloften !!!
Zondagmorgen om 8u30 richting Brielen vertrokken waar onze beloften kampioen zouden worden mits een zege
tegen de sympathieke Brielenaren . De zon prikte in de ogen - vooral na een zaterdag stappen - en nadat ik de
taarten voor onze sponsors, ter gelegenheid van de derby deze namiddag tegen Ploegsteert afgehaald had,
was ik net op tijd aan het sportcomplex van de kersverse 3de provincialer.
Om 9u15 werd de match op gang gefloten onder een mooie belangstelling voor een reservematch.
Alleen een overwinning bracht voor 100% zekerheid en daarom namen onze boys resoluut de match in handen.
Brielen weerde zich met hand en tand olv ex-speler Steve Langedock en onze dorpsgenoot Kasper Bodein. Het
gevaar kwam vooral van de rechterflank waar Kevin SARRAZYN (net terug uit Polen) een gemeten voorzet
verstuurde waarbij Outmane "ote" EL KHATIRI à la Madjer de 0 - 1 scoorde naast een grabbelende maar kansloze
keeper.
Het gevaar bleef komen vanop rechts en opnieuw verstuurde Sarri een gemeten voorzet die door Baptiste
GUILBERT in doel werd gelopen. Meteen een dubbele voorsprong en een titel die zo goed als binnen was.
Om 10:00 werd voor rust geblazen en begonnen enkele trouwe aanhangers aan de vervroegde festiviteiten. Om
10:15 werd aan de 2de helft begonnen en de thuisploeg had niet echt zin in een deelname aan een vervroegde
viering. De nonchalance nam het stilletjes aan over bij ons maar vooral de groenhemden hadden nog zin in een
strijd. Op een center werd zowaar de 1 - 2 tegen de netten gekopt. Geen reden tot paniek maar ons spel werd er
niet beter op.
Dan toch nog zenuwachtigheid? Warempel : op een dieptepas werd ouwe krijger Wimpie Turck bereikt en dit moet
je hem niet aanbieden want klassevol volleyde hij de bal in doel (2 - 2). Een koude douche waarvan onze mannen
even moesten bekomen. Merkwaardig genoeg was de gelijkmaker het sein om er weer volop tegenaan te gaan.
Damy Hossey miste een open kans terwijl de minuten langzaam verstreken. Om 10:59 werd net buiten de 16 meter
een fout begaan met een vrijschop als gevolg. Ote plaatste zich achter de bal en met een Messiaanse trap
verdween de bal strak in de winkelhaak (2 - 3). Een wereldpot en meteen goal nummer 32 voor onze 43-jarige
topschutter ( hoezo Ote je gaat stoppen met voetballen ....??).
Wellicht één van zijn mooiste maar zeker een heel belangrijke goal want veel tijd was er niet meer voor de moedige
thuisploeg. Om 11:02 werd afgefloten en werden de flessen aangerukt en deftig uitgespoten. Na de felicitaties van
menig supporters werd het feestje verder gezet in de kleedkamer.
De SKN BELOFTEN speelden met Bram DE PELICIJN, Sebastien CARON, Emmanuel LEROY, Benny CAILLIAU, Kevin
BELPALME, Kevin SARRAZYN, Damy HOSSEY, Ote EL KHATIRI, Kevin DUMONT, Baptiste GUILBERT, Maudi
SANNEN, Thomas DEBEER, Michiel DEBRUYNE, Youssef EL KHATIRI en Jason VERSTRAETE. Volgende spelers
streden ook mee en zorgden voor de titel : Ervin BELPALME, Servaas COVEMAEKER, Torrino DEBAL, Aron HOSSEY,
Gert-Jan HUYGHE, Jess MALFAIT, Jimmy RAMOS, Kevin SERRUYS, Dylan VANCRAEYBECK, Robbe VANDEN ABEELE,
Viktor VANDESTEENE, Jens VANDOORNE, Bryan VERHAEGHE en Quentin ZAGULA.
Om 12:00 werd het feestje op gang geschoten in de kantine. De muziek klonk uit de boxen en menig gezang
weergalmde over ons terrein waar straks een veelbelovende derby zou gespeeld worden! De hamburgers trokken
richting hongerige magen en de drank vloeide heerlijk naar binnen. De zon scheen lekker warm en de nodige
sfeerbeelden werden vereeuwigd op menig smartphone.
Toen voorzitter Christophe voor iedere speler een attentie uitdeelde kon de pret niet meer op.

Om 13:30 zaten de spelers van de 1ste ploeg rond de koffietafel en gunden hun kameraden hun plezier en hoopten
om straks het feestje te kunnen vergezellen. Om 14:10 trok de laatste bezoekende speler richting kleedkamer toen
onze mannen al lang aan het opwarmen waren.
Om 14:45 hadden al heel wat toeschouwers de weg naar het terrein gevonden en feliciteerden onze feestende
beloften.
Om 15:00 werd de derby op gang getrapt.
1' dieptepas Kevin SERRUYS naar Gwenn MALFAIT en 1 - 0
19' haakfout en penalty voor bezoekers en 1 - 1
25' voorzet en bezoeker loopt bal binnen en 1 - 2
31' dieptepas Kevin SERRUYS naar Bryan VERHAEGHE en 2 - 2
83' inzet van een bezoeker die simpel afwerkt en 2 - 3
Om 16:45 wordt einde van de match gefloten met een onbegrijpelijke nederlaag.
"Zelfde uitslag als deze morgen" merkt een sarcastische supporter op
en fluit even tussen zijn tanden.
Om 18:30 verlaten de laatste bezoekende supporters onze kantine onder het oog van onze overgebleven feestende
beloften.
Om 19:45 kan onze Rudy zijn vermoeiende dag afsluiten.
Om 20:45 begint de nationale ploeg aan zijn match en 20' later is de klus al geklaard. Hier geen onderschatting van
de tegenstrever ....
Om 22:30 winnen onze Rode Duivels met 0 - 2 en meteen het sein om ondergetekende en Rudy om naar huis te
trekken : mooie dag geweest maar zonder kers op de taart,
zelfs geen slagroom ......
Beste supporter opgepast !!!!! De volgende speeldag is op zaterdag 30 maart om 17:00 thuis tegen FC MOEN. Het
duel werd vooruit geschoven nav Gent - Wevelgem. Tot Dan(ny)
Danny de baron,
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Torre(Serre), Robbe, Rémi, Jenske(Sarri), Suus, Bryan, Gwenn, Flo(Gertje) en
Vikn. Benny kwam niet in actie

28ste speeldag :
SKN - FC MOEN 0 - 0
De match tegen Moen kondigde zich niet zomaar aan als een eindeseizoenswedstrijd.
De in vorm verkerende bezoekers zijn nog niet zeker van een verlengd verblijf in 2de al staan ze ook dichtbij een
eindronde via de 3de periode. Onze boys zijn al verschillende weken in running voor een eindronde via het
klassement maar de tegenvallende resultaten hebben voor een flinke knauw gezorgd ..... maar het kan nog steeds.
Na een studieronde van een tiental minuten dreigden onze jongens een 1ste keer via een vrijschop van Kenneth
VERHAEGHE maar zijn broer Bryan tikt de bal in de handen van de keeper. Ook Dylan VANCRAEYBECK moest gevat
plat op een strak schot. Ietwat later een verwarrende fase voor ons doel maar de pogingen werden collectief in de
kiem gesmoord. Halverwege de 1ste helft kon Bryan prima voorzetten maar Rémi DECORTE kon zijn kopbal niet
kadreren. Enkele tellen later kon Gwenn MALFAIT aanleggen maar zijn trap miste richting.
Een schot van de geelhemden werd door Dylan met een knappe save beantwoordt.
De beste kans - en ook van de match - kreeg Bryan : als een torpedo liet hij iedereen ter plaatse en kwam voor
doel maar de bezoekende goalie redde de meubelen. Rust 0 - 0.
Moen opende de debatten in de 2de helft onmiddellijk met een strakke hoekschop maar de bal werd onbesuisd over
getrapt. Stilaan nam de gedachte van niet meer te verliezen de bovenhand en werd het spel virieler met een 3-tal
gele kaarten voor de bezoekers, van de goed leidende ref, als gevolg. De verdedigers bleven de baas over de
aanvallers al was er een dubieuze ingreep toen Gwenn zich vrij kapte in "de carré" maar het spel ging gewoon
verder. Neen, een doelpunt zat er niet echt in langs beide kanten en een billijke draw was het resultaat van en
partij met veel inzet maar met weinig hoogstandjes.
Na Gent-Wevelgem zorgt de Ronde van Vlaanderen opnieuw voor een vooruit geschoven wedstrijd en gaan we op
zaterdag 6 maart naar Otegem waar we aftrappen om 18:00. De voorlopige laatste uitwedstrijd van het seizoen
kondigt zich opnieuw moeilijk aan want de thuisploeg verpletterde recent ...... jawel Ploegsteert met 0 - 7.
Supporters be there en tot Dan(ny).
PS Langs deze weg wil ik onze trouwe aanhang warm maken voor onze beenhespfestijn op zater- en zondag 13 en
14 april. Kaarten zijn te verkrijgen bij spelers en bestuur en alsook via de website. Info is ook te vinden onder onze
rubriek "activiteiten".
Danny de baron,
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Maudi, Rémi, Gertje(Jenske), Suus, Bryan, Gwenn, Robbe(Torre) en Vikn.
Brammie en Serre kwamen niet in actie.

29ste speeldag :
BL. OTEGEM - SKN 1 - 0
Na een verdienstelijk punt tegen Moen verleden week hoopten onze supporters dat de motor weer op volle toeren
zou draaien maar het was ook geen evidente verplaatsing naar een ploeg die nog wat punten kon gebruiken.
Op een droog en vooral hevig hobbelend terrein was het niet evident voor beide ploegen om nauwkeurige
combinaties te maken. We waren dan ook al acht minuten ver toen
Dylan VANCRAEYBECK een eerste keer gevat moest tussen komen wanneer plots een thuisspeler voor hem opdook.
Dylan voorkwam een vroeg doelpunt en lanceerde onmiddellijk
Bryan VERHAEGHE maar zijn schot zoefde naast. Gwenn MALFAIT probeerde het ook even van ver maar zijn schot
vloog een goeie meter naast. Onze beste actie gebeurde toen Bryan - op snelheid - de keeper omspeelde maar zijn
inzet werd door een toegesnelde verdediger gered, terwijl Gwenn de rebound op zijn beurt op de lijn gered zag en
in hoekschop verdween.
Een hoekschop met kwalijke gevolgen want de thuisgoalie mepte zowel Rémi Decorte en Viktor VANDESTEENE
tegen het canvas. Voor Vikn (hoofdwonde) was de match meteen over en Rémi deed verder met een losstaande
tand. Vanaf dan nam Otegem over van een aangeslagen Nieuwkerke. Een secure Dylan redde nu een paar keren de
meubelen, vooral op een center kwam hij gevat tussen en ook toen hij met de hulp van Benny CAILLIAU een inzet
van de thuisploeg kon neutraliseren. Otegem verhoogde nog even de druk maar onze verdediging stond pal en de
rust werd bereikt met een dubbele nul op het scorebord.
De 2de helft was nog niet zo lang begonnen toen Dylan een scherpe center weg bokste maar een aanvaller vond
het nodig om onze keeper te torpederen. Even werd er gevreesd maar onze doelman kon na wat oplapwerk verder
maar de gele kaarten waren voor onze protesterende mannen. Minuut 55 zou over de wedstrijd beslissen : een
misverstand en onvoldoende wegwerken deed de bal in de voeten belandden van hun nummer 16, die de bal
tergend traag in doel schoof (1 - 0;55'). De thuisploeg kroop onmiddellijk in een egelstelling want een zege was
meteen een zekerheid van een verlengd verblijf in 2de. De eindrondekansen waren nu heel ver weg maar met z'n
allen schoof men voorwaarts. Gwenn kon op rechts doorgaan, kwam schuin voor doel maar zijn pegel vloog naast.
Intussen moest onze verdediging op hun hoede zijn want de ver weggetrapte ballen waren een voeding voor hun
op de loer liggende aanvallers. Bryan kon een paar keren dreigen vanop links maar de precisie bleef achterwege.
Een dubbele wissel zorgde nog voor wat aanvoer vanaf de flanken maar de thuisdefensie hield net het hoofd boven
water. Voor de tiende keer dit seizoen werd met miniemste verschil verloren en zorgde deze nieuwe nederlaag voor
wat frustratie. Achteraf werd met lekkere hotdogs en enkele glazen drank - dankzij een gulle sponsor - afscheid
genomen van onze eindrondedromen.
Volgende week zijn we toe aan de laatste match van het seizoen en dit tijdens ons beenhespfestijn( inschrijven kan
nog steeds .....). We ontvangen titelkandidaat SV Anzegem. Laat het nu net zo zijn dat leider Wevelgem City naar
onze wispelturige
(wij kunnen het weten ....) buren uit Ploegsteert trekken!!! De flamboyante voorzitter van Anzegem zal wel een
rechtstreekse lijn met Ploegsteert hebben en hopen op een misstap van Wevelgem. Maar onze mannen willen onze
supporters ook graag nog eens trakteren op een goeie pot voetbal en hopen de 3 punten thuis te houden. Afspraak
dus op zondag 14 april om 15:00!! Tot Dan(ny).
Danny de baron,
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Maudi, Rémi(Serre), Gertje(Jenske), Suus, Bryan, Gwenn, Robbe en
Vikn(Torre). Brammie kwam niet in actie.

30ste speeldag :
SKN - SV ANZEGEM 2 - 0
Trouwe lezers van mijn rubriek moet ik ditmaal ontgoochelen voor het ontbreken van een verslag. Naar aanleiding
van onze beenhesp-weekend was ik van de partij op het festijn zelf. Langs deze weg wel ik de vele vrijwilligers
bedanken voor hun fantastische inzet gedurende deze 2 dagen. Natuurlijk, beste sympathisant, wil ik jullie
bedanken voor jullie aanwezigheid en steun tijdens het geslaagd weekend.
Hier toch enkele feiten over de laatste match van het seizoen :
De bezoekers wonnen met 0 - 2 met doelpunten op de 4de en 79ste minuut.
Dylan Vancraeybeck stopte nog een strafschop.
Skn eindigt op een 9de plaats in de rangschikking.
Volg gerust onze site verder op want binnenkort verschijnt er een overzicht van het afgelopen seizoen.
Tot Dan(ny).

