
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Hallo beste sportvriend,  
 
Bij het opmaken van het overzicht " seizoen 2019-2020" had ik vooraf nooit gedacht dat het voetbalseizoen zo 
een wending zou nemen. Eerst was de corona virus een ver van mijn bed show maar toen het Covid-19 onze 
competitie stillegde en zelfs een einde maakte aan het seizoen was iedereen vol ongeloof. Vele clubs waren 
verrast toen ze wat later vernamen dat ze kampioen of stijger waren maar de ontgoocheling en zelfs boosheid 
zal onbeschrijfelijk zijn bij de clubs die plots een reeks lager moeten uitkomen. Gelukkig blijven onze rood-
witte kleuren te vinden op de velden van 2de provinciale en dit straks al voor het vijfde seizoen op rij, tenzij 
........ nee corona mag niet zegevieren !!!! Op naar het seizoen 2020-2021.  
 
Hou rekening dat het seizoen maar 25 speeldagen kende 
 
SKN is kampioen van de rechterkolom met onze negende plaats, net als verleden seizoen. 
SKN behaalde uit 25 matchen 34 punten door 10 overwinningen en 4 gelijke spelen. We verloren dus ook 11 
wedstrijden.  
SKN behaalde 21 punten thuis en 13 punten op verplaatsing. Met nog 3 thuismatchen tegoed hadden we onze 
thuisreputatie nog kunnen aanscherpen maar helaas ...... 
SKN scoorde 51 maal en is daarmee de 4de productiefste ploeg van de reeks (mooi resultaat) maar 
incasseerde 43 goals (slechts 5 teams deden              slechter).  
SKN maakte 29 goals (3de vd klas) thuis en 22 op verplaatsing(7de vd reeks).  
SKN incasseerde 17 goals op eigen terrein en 26 op verplaatsing. 
SKN heeft een doelpuntensaldo van + 8 (6 teams deden beter). 
SKN kon maar 3 keer de nul houden (slechts 3 teams deden nog slechter) 
SKN kwam 8 keer niet tot scoren in een match ( 2 ploegen deden maar slechter). 
SKN heeft 4 wedstrijden verloren met slecht één goal verschil en 7 wedstrijden met meer dan één doelpunt 
verschil. 
SKN won 3 wedstrijden met één goal verschil en liefst 7 maal met meer dan één goal verschil. 
SKN kon maar 2 opeenvolgende wedstrijden na elkaar winnen. 
SKN had een reeks van 4 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag. 
SKN kreeg 51 gele kaarten.  
SKN kreeg 3 rode kaarten maar steeds na een dubbele gele boeking. 
 
Met 13 doelpunten was Gwenn Malfait onze topscorer voor B. Verhaeghe en K. Sarrazyn met elk 11goals.   
 
Tien verschillende spelers deden de netten trillen. 
 
Bryan Verhaeghe was liefst 11 maal beslissend met een assist voor Gwenn Malfait en Kevin Sarrazyn met elk 6. 
Liefst 11 verschillende spelers  deelden een assist uit. 
 



  
 
DE BELOFTEN :  
Onze mannen eindigden hier op een 4de plaats al zat men dichtbij een 2de plaats daar ze 2 wedstrijden 
minder speelden.  
FC Passendale was wellicht wel kampioen geworden maar hun enige nederlaag kregen ze wel van onze boys 
aangesmeerd. 
Ote El Khatiri deed de netten weer 15 keer trillen en dit ondanks nog een lange afwezigheid wegens een 
vervelende blessure. Damy Hossey (7 goals), Jens Vercaemst(7goals) en Kylian Dumont(7goals) vonden ook 
vlot de weg naar het doel. 
 

 



 
 
Seizoen 2020-2021 :  
                       
Na 4 fantastische seizoenen olv hoofdtrainer Patrick VAN HOOF kiest onze "Patje" voor een nieuwe uitdaging 
bij SK Vlamertinge. 
We wensen Patrick het allerbeste toe en kijken reikhalzend uit naar de confrontaties met die andere rood-
witten. 
 
Wie ook reikhalzend zal uitkijken naar het nieuwe seizoen is onze nieuwe hoofdtrainer Pedro Nolf die met al 
zijn ervaring opgedaan bij diverse clubs ons naar nieuwe successen zal leiden.  
 
Samen met de inkomende transfers tot op heden hopen we op een corona vrij seizoen!!!!! 
 
Danny de baron 

 
Uitgaande spelers : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  De Pelecijn Bram                       Debeer Thomas 
 
 
 
Wist je dadde ? 
 
wist je dadde ? we de geboorte kunnen melden van de kleine Victoria Verhaeghe. 
Victoria werd geboren op 2 april 2020 als dochter van de trotse ouders Bryan en Camille. 
Met haar 49cm en 3kg420 is zij de kleine zus van Mia-Rose. 
Wij wensen de ouders, grootouders, meter en peter een dikke Proficiat !!! 
 
 
 
 



1ste speeldag : 
 
 
K VC Deerlijk  1 - 2  SK Nieuwkerke 
 
 
De kalendermaker kende geen genade want voor onze eerste match moesten we naar één van de titelkandidaten 
trekken! Inderdaad Deerlijk Sport - verleden seizoen 1ste provincialer - 
was klaar om zijn verloren plaats in 1ste provinciale zo vlug mogelijk weer in te nemen. 
Vol vertrouwen en met een plan trokken naar onze eerste verplaatsing! 
  
De thuisploeg startte verschroeiend en enkele kleine twijfels brachten twee halve kansen op zonder veel erg. Toen 
een sterk leidende ref geel trok voor een schwalbe van een thuisaanvaller kregen onze mannen vertrouwen die met 
de minuut groeide. Deerlijk speelde de bal rond maar in de 16 meter geraken was een moeilijkere opgave.  
Onze eerste prik kwam er na een inzet van Bryan VERHAEGHE waarbij nieuwkomer Gilles HAMERS de rebound in de 
armen van de keeper trapte. Onze verdediging had intussen het nodige vertrouwen getankt en bleef baas boven de 
thuisaanval. Op de 23' werd Bryan de diepte ingestuurd en omspeelde de keeper die echter onze spits ten val 
bracht. De ref was kordaat en kapitein Gwenn MALFAIT potte zijn 1ste goal van het seizoen( 0 - 1;23').  
Meteen het sein voor de thuisploeg om een tandje bij te steken en met resultaat : een aanval op rechts en de 
center werd koelbloedig binnen getikt ( 1 - 1;31'). 
Tot aan de rust probeerde elk team de bal in de rangen te houden en na 45' blies de ref voor de rust.  
  
Rémy DECORTE was na de rust onmiddellijk bij de pinken want in zijn achtervolging op een doorgebroken aanvaller 
had hij een sublieme sliding-tackle in huis om de achterstand te voorkomen. Kevin SARRAZYN kon even dreigen 
met een kopbal maar de bal vloog over. 
Het vijfde kwartier was er één met veel sensatie. Eerst zag Kevin - oog in oog met de keeper - zijn inzet in corner 
geduwd. Op deze corner kwam Gilles, geheel tot zijn eigen verbazing, alleen voor de keeper maar besloot te zwak. 
De save van de match was voor onze doelman Dylan VANCRAYBECK die op sublieme wijze een kopbal op 
hoekschop uit zijn doel ranselde. 
De ref bleef sterk acteren want weer gaf hij geel voor een net ingekomen speler die als een perfect acteur zich liet 
vallen. Ietwat later werd een thuisdoelpunt afgekeurd op aangeven van de linesman die zich kordaat opstelde.  
Remi ROKIA kwam op het veld en liet zich meteen gelden! Diep op de linkerflank kon Remi nog net de bal binnen 
houden en op snelheid voorzetten maar de poging werd in hoekschop geduwd. Diezelfde hoekschop werd 
weggewerkt maar Remi wist wel raad met de afvallende bal en plaatste de bal loepzuiver in de winkelhaak 
(1 - 2; 83'). Van een invalbeurt gesproken !!!! Het was nu met z'n allen naar voren bij de thuisploeg en toen de 
plaatselijke aanhang juichte bij de gelijkmaker werd de goal afgekeurd voor een overduidelijke duwfout.  
 
Meteen het laatste wapenfeit van de match want de puike ref floot de match naar de geschiedenis. Dolle pret en 
een dank aan de meegereisde fans sloot een mooie overwinning af. 
  
Volgende week zondag 8 september om 15u ontvangen we Beveren-Leie die vlotjes de maat nam van eeuwige 
eindrondekandidaat Heestert. Het zou leuk zijn om jullie te begroeten beste supporter, dus zeg ik met plezier tot 
Dan(ny). 
  
Danny de baron. 
  
SKN speelde met Dylan, Kenneth(Remi Rockinger), Benny, Robbe(Jenske), Rémi, Sarri, Gilles, Bryan, Gwenn, Vik'n, 
Flo. Gertje en Brammie kwamen niet in actie.  
 
 
 
 
 



2de speeldag : 
 
 
SK Nieuwkerke  4 - 0  SK Beveren-Leie 
 
 
Na onze verrassende stunt op Deerlijk was het reikhalzend uitkijken naar de confrontatie met Beveren-Leie als je 
weet dat ze ons verleden seizoen op een één op zes trakteerden ! 
 
Sponsor Patrick Tamsin - in naam van N-VA en ex-trainer van SKN - 
gaf de aftrap en meteen was de bal aan het rollen.  
 
Een doorbraak op rechts na amper 1' werd door een aarzelende Rémi DECORTE verkeerd ingeschat en weg was de 
kans. Toen dezelfde Rémi hoog druk zette en de bal ontfutselde en meteen Bryan VERHAEGHE bediende kende 
deze geen genade en schoof droog binnen (1 - 0;9'). Wist Bryan toen dat hij aan een memorabele match begonnen 
was......De bezoekers reageerden gevat want op een spectaculaire manier hield  goalie Dylan VANCRAYBECK  zijn 
netten schoon na een vrijschop en inzet van de blauwhemden. Bryan zette zich door en bereikte kapitein Gwenn 
MALFAIT die zijn schot over zag suizen. Intussen was Kevin SARRAZYN een gesel op de rechterflank en net voor de 
rust begon hij aan een geweldige run, centerde voor en Gwenn zag zijn intikker afgeblokt. Rusten werd geblazen na 
een  collectieve sterke helft waarbij onze roodjes de match onder controle hadden.  
De 2de helft was amper 5' oud toen Gilles HAMERS met een prachtige assist Bryan lanceerde en deze kalm de 
keeper omspeelde en de bal in het lege doel deponeerde (2 - 0;50'). 
Dat kan ik ook dacht Florian DESMEYTERE en op zijn beurt loodste hij Bryan door de verdediging en éénmaal op 
snelheid is er geen houden meer aan en weer stierf de bal uit tegen de netten 
(3 - 0;53'). De teugels werden wat losser en de bezoekers probeerden op zoek te gaan naar een eer redder. Echter 
Viktor VANDESTEENE, Benny CAILLIAU, Robbe VANDEN ABEELE en 
Gert-Jan HUYGHE wilden van geen liefde weten en als ze dan toch eens gepasseerd waren zorgde sluitstuk Dylan 
voor een oplossing. Zo moest hij een paar keer plat op enkele schoten en deed dit met brio. Een gevatte counter 
waarbij SARRI opnieuw Bryan kon lanceren, leidde naar een zuivere hattrick van onze goalgetter en meteen ook 
zijn vierde goal(4 - 0;73'). Dit was het genadeschot en de bezoekers waren nu murw geslagen. Een snelle inworp 
van Gertje zonderde Gwenn schuin voor doel  af maar zijn pegel uit een moeilijke hoek schoof de doelmond voorbij. 
Invallers Remi ROKIA, Jens VANDOORNE en Torrino DEBAL  deden aardig mee aan de collectieve prestatie en toen 
moest de mooiste aanval nog gebeuren. Gwenn kon met een magistraal hakje 2 man uitschakelen en Sarri bereiken 
die door tikte naar onze youngster Gilles maar die zag zijn schot hoog overvliegen. Het sterk arbitraal trio vond het 
stilletjes aan welletjes en floten onze gave prestatie naar de historie waarbij 2de doelman Bram DE PELECIJN zat te 
genieten naast trainers Patrick, Kurt en Thierry. Een daverend applaus weerklonk waarbij een nuchtere Bryan zijn 
ploegmaats in de bloemetjes zette ook al was het de eerste keer dat hij 4 goals maakte in een officiële wedstrijd in 
zijn 10 seizoenen bij SKN.  
  
Dit smaakt natuurlijk naar meer maar het zal verdomd niet gemakkelijk gaan op bezoek naar de buren uit Jespo 
Comines-Warneton. Na een zware pandoering is een gewond dier altijd gevaarlijk. Onze trouwe supporters kunnen 
alvast een belangrijke steun zijn op nu zondag 15 september om 15:00. Dus tot Dan(ny)!!!!!! 
  
Danny de baron. 
 
SKN speelde met Dylan, Vikn', Benny, Robbe(Rockinger), Rémi, Sarri, Gilles, Bryan(Torre), Gwenn, Gertje( Jenske) 
en Flo. Brammie kwam niet in actie. 
 
 
 
 
 
 



3de speeldag : 
 
 
J. Comines-Warneton  1 - 1  SK Nieuwkerke 
 
 
Nadat in de kranten - de dagen voor de match - verschillende mensen hun mening gaven was het uitkijken hoe we 
ons zouden aanbieden na onze 6 op 6? Een derby is altijd speciaal en we weten dat daar soms wel verrassende 
resultaten uit komen! 
  
We waren al 12' bezig toen het eerste opwindende feit zich voordeed. Viktor VANDESTEENE verstuurde een lange 
vrije trap en een inlopende Kevin SARRAZYN duwde de voorsprong binnen. Het feestje ging echter niet door en de 
goal werd afgevlagd. Voordien was het een aftasten maar na eerder vernoemde fase nam de thuisploeg de teugels 
in handen. Zo was het alle hens aan dek toen Benny CAILLIAU eerder zwak ontzette maar hij kon erger voorkomen 
door de bal net voor de doellijn weg te trappen.Een doorbraak op rechts werd gevolgd door een voorzet waarbij de 
bal aan de 2de paal binnen getikt werd(1 - 0;30'). Blijkbaar toch een serieuze wake-up call want nu trokken onze 
mannen met meer overtuiging naar voor. Bij een hoekschop kopte de inlopende Rémi DECORTE nipt over en net 
voor de rust trapte Gwen MALFAIT, ter hoogte van de penaltystip, onbesuisd over. Met een achterstand trok men 
de rust in en eigenlijk ook wel verdiend. 
  
Het kan maar beteren en in ieder geval volgden er nu meer aanvallende impulsen. 
Zo kon Kevin zijn schot niet kadreren en zwiepte de bal buiten. Op de 55' was er een enorme scrimmage voor het 
doel van de thuisploeg maar op één of andere manier vloog de bal niet tegen de netten. Op een fraaie center kon 
Florian DESMEYTERE zijn hoofd gebruiken maar ook deze bal ging over. Intussen was het opletten op een 
sporadische counter en op één daarvan behoedde keeper Dylan VANCRAEYBECK ons van een dubbele achterstand. 
Een paars wissels gebeurden en het was nu vooral de resterende tijd die onze kwelduivel werd. Een geniale toets 
van Kevin bereikte de sterk ingevallen Remi ROKIA en net zoals op Deerlijk trapte hij keurig de bal tegen de 
netten(1 - 1;86'). Jespo was aangeslagen, want ze waren heel dichtbij hun 1ste overwinning en in de resterende 
minuten was de bal ver weg trappen een noodzakelijke oplossing. Al bij al een correcte uitslag die ons samen met 
drie andere teams een 7 op 9 opleverde. 
  
Net één van die teams is Otegem die ons komende zondag, 22 september om 15 uur komt bezoeken. Beste 
supporters we rekenen op jullie aanwezigheid om onze boys te stuwen naar nieuw puntengewin. Tot Dan(ny). 
  
Danny de baron. 
  
SKN speelde met Dylan, Gertje(Jenske), Torre, Benny, Vikn, Gilles(Rockinger) Gwenn, Remi, Sarri, Bryan en Flo. 
Serre en Jens kwamen niet in actie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4de speeldag : 
 
 
SK Nieuwkerke  0 - 1  BL Otegem 
 
 
Onze 2de thuiswedstrijd zou een bevestiging moeten geven dat Nieuwkerke een quasi oninneembare vestiging is. 
Het bezoek van Otegem zou natuurlijk geen plezierreisje worden voor onze mannen maar de supporters keken er 
wel hoopvol naar uit. Toch even de wenkbrauwen fronsen als een viertal pionnen met kwetsuren zitten of 
reisverplichtingen hebben. 
Geen nood want iedereen is broodnodig en gaat er vol tegen aan.  
  
Eigenlijk heb ik weinig te vertellen over een bijzonder vervelende 1ste helft. De eerste minuten lieten het beste 
verhopen maar algauw verwaterde het spel zienderogen. Op het kwartier was er iets dat leek op doelgevaar maar 
goalie Dylan VANCRAEYBECK deed de Otegemse aanvaller naar buiten uitwijken en weg het kansje. Een zwak 
ontzetten van de bezoekende doelman maar Remi ROKIA was te verrast om de bal in het lege doel te lobben. Toch 
werd er gescoord en dit op strafschop toen Torrino DEBAL - na een eerder zwak ontzetten  - een aanvaller aantikte. 
Dylan strekte zich volledig maar de bal verdween hard in de rechter benedenhoek( 0 - 1;30').  
  
De eerste 10' van de 2de helft waren sterk en hoopvol : Bryan VERHAEGHE trapte de bal 30 centimeter naast en 
ietwat later kon Gwenn MALFAIT net niet bij zijn voorzet al werd hij toch gehinderd bij zijn inzet. Door wat meer het 
aanvalsregister open te trekken kwamen er natuurlijk openingen voor de bezoekers en dit nu onder een striemende 
regen. Dylan -sterk acterend - 
kon meerdere pogingen verijdelen en zo de hoop op de gelijkmaker levend houden. Het mocht niet baten en 
meteen kreeg onze thuisreputatie een ferme knauw. Een match om gauw te vergeten!!! 
  
Gelukkig volgen de matchen zich snel op en de volgende match is al gepland op zaterdagavond 28 september om 
18:30 waar we naar Club ROESELARE trekken. Als we de neuzen allemaal in dezelfde richting houden en met de 
steun van onze trouwe aanhang moet we daar iets kunnen rapen. Tot Dan(ny)! 
  
Danny de baron.  
  
SKN speelde met Dylan,Gertje(Serre), Benny, Torre, Rockinger(Damy), Sarri, Jenske, Bryan, Gwenn, Robbe(Kylian) 
en Flo. Jens kwam niet in actie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5de speeldag : 
 
 
CL Roeselare  4 - 0  SK Nieuwkerke 
 
 
Onze 3de verplaatsing bracht ons naar Roeselare waar we wel tegen het "gezonde" FC moesten spelen. Maar ook 

de FC is een ploeg (zelf de ploeg van 't stad volgens hun leuze) die een roemrijk verleden heeft met zowel hoogte- 

als dieptepunten.  

  

We werden vanaf het begin bij de keel gegrepen en de thuisploeg liet haar greep niet meer los. Na 3' minuten had 

Dylan VANCRAYBECK al zijn beter vuistwerk moeten gebruiken om een schot uit de 2de lijn te pareren. Weinig later 

een verre inworp die doorgekopt werd en wel heel eenvoudig binnen getikt werd door een totaal vrijstaande speler 

(1 - 0;7'). De thuisploeg was niet van plan om nu al op zijn lauweren te gaan rusten en duwde ons terug door met 

meer grinta, precisie en veel loopwerk te spelen. Een center vloog voorlangs maar men vergat de bal binnen te 

tikken. Opnieuw een center en die vloog nu boven op de lat. De lat bracht weer redding op een kopbal en Dylan 

kon de rebound mooi uit zijn doel houden. Onze mannen zetten daartegenover heel wat loopwerk maar hun keeper 

bereiken zat er echt niet in. De rust werd bereikt met het kleinste verschil en met deze gedachte was er toch nog 

uitzicht op puntengewin! 

  

Deze gedachte werd vlug in de kiem gesmoord want na een duel in de rechthoek met Torrino DEBAL ging de 

thuisspeler wel heel graag neer. Genoeg voor een penalty en een 2de gele kaart van de kwistig zwaaiende 

scheids(2 - 0;52'). Wat later wel een spectaculaire fase waar 2 thuisspelers erin slaagden tot tweemaal toe op de 

paal te trappen in dezelfde actie. Slechts uitstel want luttele minuten later lag de bal toch tegen de netten na een 

rake kopbal(3 - 0;61'). Vanaf dan begonnen de zwart-witten wat te freewheelen en kon Bryan VERHAEGHE zich 

even doorzetten maar de jonge Kylian DUMONT trapte zijn center naast. Toch werd de score nog opgedreven toen 

een achterwaartse voorzet hard tegen de netten gejast werd(4 - 0;84'). De match eindigde met een vrijschoppegel 

van Gwenn MALFAIT die door een attente thuisdoelman overgetikt werd. Een match om vlug een streep onder te 

trekken en hopen op een terugkeer van enkele van onze vijf afwezigen. Gelukkig smaakten de hot-dogs bij een 

gulle sponsor wel lekker om een lange avond af te sluiten. 

  

Volgende week zondag 6 oktober komt SV Moorslede op bezoek. Ik wil jullie nu al verwittigen dat het tegen de 

puntenloze bezoekers niet zomaar van een leien dakje zal lopen maar mits jullie steun supporter moeten we toch 

kunnen vlaggen. Afspraak om 15:00 in de Steenwerkstraat. 

  

Tot Dan(ny) 

  

Danny de baron. 

  

SKN speelde met Dylan,Rockinger(Kylian), Benny, Torre, Robbe, Sarri, Jenske(Damy), Bryan, 

Gwenn,Serre(Kenneth) en Flo. Brammie kwam niet in actie.  

 

 

 

 

 
 



6de speeldag : 
 
 
SK Nieuwkerke  6 - 1  SV Moorslede 
 
 
Na 2 nederlagen op een rij en vooral na een 4 - 0 zware nederlaag in Roeselare was het wel tijd om het tij de doen 

keren! Moorslede dacht wellicht ook hetzelfde na hun nul op vijftien en zou hun vel ook wel duur verkopen. 

  

Als men bij een tennismatch een set verliest met 6 - 1 wil dat doorgaans zeggen dat men er niet aan te pas kwam. 

Wellicht klink ik nu ook wel wat chauvinistisch maar ook de bezoekers kwamen er in feite niet aan te pas! 

De feiten op een rij : 

         

12' Rémi DECORTE met een actie en een pas naar Bryan VERHAEGHE die een meter naast knalt. 

13' Solo actie van Gwenn MALFAIT maar zijn schot wordt door de keeper gestopt. 

14' GOAL 1 - 0 Na een assist van Bryan scoort Florian DESMEYTERE met een gekruist shot. 

22' Afstandsschot Flo suist een meter over. 

24' Bezoekende actie, die na een aarzeling in onze verdediging, uitsterft in de handen van Dylan VANCRAYBECK. 

29' Bryan op wandel maar krijgt teveel opties en trapt dan maar zelf waarbij de keeper de inzet keert. 

33' GOAL 2 - 0 Gert-Jan HUYGHE steekt door naar Bryan die zijn poging ziet uitsterven tegen de netten. 

  

2de helft 

 

58' Perfecte center van Gertje en Rémi ROKIA begrijpt nog altijd niet hoe hij de bal vanop 5 meter er niet in kreeg. 

64'  GOAL 3 - 0 Nu de bezoekers net wat beter in de match zaten kan Bryan perfect Gwenn bereiken die de bal in 

het mandje legt.                                                                                                                                 

72'  GOAL 4 - 0 Na een hoekschop kregen de bezoekers de bal niet uit hun rechthoek en Flo kent geen genade! 

82' Debuut van Camen MINNE bij de grote jongens die een sterke Gertje komt vervangen. 

84' GOAL 5 - 0 Bryan snijdt weer door de boter en Gwenn heeft de smaak te pakken en besluit koel. 

89'  GOAL  5 - 1 Jammer, maar net geen clean sheet voor Dylan daar hij kansloos was op een kopbal na een mooie 

center. 

90'  GOAL  6 -1 Daar zijn dezelfde acteurs weer : Bryan maakt de actie en ijskonijn Gwenn rondt zijn hattrick af. 

 92'  Einde van de "set" , sorry match...... 

  

Na hun 1ste nederlaag van het seizoen ontvangt SK GELUWE onze boys op zondag 13 oktober om 15:00! Er hoeft 

geen tekeningetje bij dat deze match voor trainer Patrick VAN HOOF één van de hoogtepunten van het seizoen is. 

Met de zekere inzet van onze jongens en de steun van onze trouwe supporters kan het wel eens een mooie 

namiddag worden! Tot Dan(ny)! 

  

Danny de baron. 

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Vikn',Robbe,Rockinger(Jenske), Gertje(Camen), Bryan, Gwenn, 

Rémi(Serre) en Flo. Brammie kwam niet in actie. 

 

 

 

 



7de speeldag : 
 
 
SK Geluwe  2 - 0  SK Nieuwkerke 
 
 
Op verplaatsing naar SK Geluwe is geen geschenk daar ze in bloedvorm verkeren en verleden week pas voor de 

eerste keer in de slotminuten begaven! De talrijk meegereisde supporters waren een steun voor onze boys maar 

jammer genoeg gaven onze jongens de eerste helft niet thuis. De match kende een moment van consternatie op de 

12' : op een hoekschop zag de ref een duwfout van onze goalie Dylan VANCRAYBECK op een plaatselijke speler. 

Het duurde ettelijke tellen voor iedereen doorhad dat een penalty was gefloten een meteen stond de 1 - 0 op het 

bord. Onze mannen waren nog steeds bezig met die bewuste fase toen de 2 - 0 al tegen de netten hing : via Dylan 

en de paal belandde een van dichtbij getrapte bal in het doel (16'). We probeerden de match te doen kantelen maar 

alle pogingen werden gemakkelijk gecounterd en de thuisploeg hield gemakkelijk stand. Toen de supporters 

stilletjes aan richting kantine trokken werd Gwenn MALFAIT in de tang genomen en wees de ref naar de stip. 

Wat een verschil zou het niet geweest zijn als de bal niet tegen de lat uiteen spatte?  

 

Een heel ander Nieuwkerke in de 2de helft die eigenlijk volledig de 45' domineerden. 

Twee identieke centers vanaf de linkerkant (eerst Gwenn en daarna Rémi DECORTE) maar 

zowel Rémi als daarna Rémi ROKIA kwamen luttele centimeters tekort om binnen te koppen of in te tikken. De druk 

bleef aanhouden maar net de laatste pas of toets was te onzuiver om tot een open kans te komen. Het was Dylan 

die voor de spanning bleef zorgen door gevat tussen te komen op de enige kans voor de thuisploeg door de bal met 

zijn volle lichaam te beroeren op een scherpe counter. Ook de thuisdoelman had een mooie parade in huis op een 

schot van Kevin SARRAZYN en duwde in hoekschop. Dezelfde hoekschop suisde voorlangs en het was een wonder 

dat niemand die bal eventjes kon beroeren. De tijd werd nu onze ernstige vijand en de thuisploeg vertikte het nog 

om een aanval in elkaar te breien. We waren al in de slotminuten toen opnieuw een schot van Sarri op de vuisten 

belandde en Rémi Decorte op een center naast trapte. Jammer dat een povere 1ste helft ervoor zorgde dat we 

puntenloos naar huis moesten! 

 

Op zondag 20 oktober komt om 15:00 SC ZONNEBEKE op bezoek. Laten we hopen dat onze boys serieus in hun eer 

gekrenkt zijn daar we verleden jaar 0 op 6 behaalden tegen de blauwhemden en dat we en revanche kunnen 

nemen voor de povere 1ste helft tegen Geluwe! Met de steun van jullie, trouwe supporter, moet dit lukken! Tot 

Dan(ny)!! 

 

Danny de baron. 

 

SKN speelde met Dylan, Kenneth(Torre),Benny, Vikn, Rémi, Gertje(Rockinger), Robbe, Bryan, Gwenn, Sarri en Flo. 

Jens en Jenske kwamen niet in actie. 

 

 

 

 

 

 

 



8ste speeldag : 
 
 
SK Nieuwkerke  0 - 1  SC Zonnebeke 
 
 
Gezegdes of spreuken  met cijfer 3 als onderwerp : "geen twee zonder drie"; 

"derde keer, goeie keer"; "driemaal is scheepsrecht" en wellicht zijn er nog wel enkele. 

Feit is dat SKN voor de derde keer op rij de boot ingaat tegen Zonnebeke en telkens met het kleinste verschil. 

  

De wedstrijd- op een goeie grasmat- kende in het begin een afwachtende start al kon Bryan VERHAEGHE een paar 

dribbels opzetten maar werd hij telkens gestuit. Langzamerhand namen de bezoekers de match in handen en hun 

grinta leidde tot een perfecte voorzet waarbij bezoeker Vandendriessche net niet precies genoeg was. Een minuut 

later was Hillewaere dat wel : 

een pegel van buiten de 16 vloog keihard tegen de paal en ongelukkiglijk via de rug van goalie Dylan 

VANCRAEYBECK ook tegen de netten  (0 - 1;12'). Intussen weten we uit  eerdere wedstrijden tegen de blauw-

witten dat dit een voorsprong is, die ze niet zomaar uit handen zullen geven. De bezoekers bleven het betere van 

het spel hebben al waren de kansen schaars. Ook onze jongens knutselden weinig in elkaar al zette Bryan zich even 

door maar zijn pas naar Florian DESMEYTERE werd vakkundig de nek om gewrongen! Rusten werd geblazen en net 

als tegen Geluwe verleden week moesten we hopen op een kentering in de 2de helft want nu was het maar 

povertjes. 

Warempel, onze jongens trokken nu naar voren en op een prangende fase kon eerst Flo niet besluiten daar zijn 

schot afgeblokt werd en in dezelfde actie was de spectaculaire omhaal van Gwenn MALFAIT te hoog gericht. Onze 

mannen bleven nu komen en Zonnebeke greep in met een aanvaller op te offeren om alzo de druk op te vangen. 

Dit lukte deels ook omdat onze aanvallende intenties dat tikkeltje precisie misten en onze schoten te zwak waren 

om de keeper te verontrusten! Een dubbele vervanging moest de oplossing bieden maar nee.... het mocht niet 

baten. Intussen was het opletten geblazen voor de snelle counters maar Dylan ving alles op met hulp van zijn 

verdediging. Bryan liep de 16 meter binnen, kapte en gleed uit maar voor de ref was dit voldoende om een dubbele 

boeking te noteren en ...exit Bryan. De match eindigde met een paar hoekschoppen maar zelfs de meegekomen 

Dylan kon niks meer aan de score veranderen.  

  

De nederlagen zijn steeds nipt en voor het ogenblik stokt de scoringsmachine maar zondag is er weer een wedstrijd 

en kan één vonk er voor zorgen dat het vuur weer aanwakkert. Zondag trekken we naar SV De Ruiter waar de 

trainer de handdoek zou gegooid hebben na een zware 

7 - 0 nederlaag. Bij deze zijn we gewaarschuwd. Afspraak dus zondag 27 oktober om 15:00. 

Tot Dan(ny)!! 

 

Danny de baron. 

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Torre(Gertje), Rémi, Sarri, Vikn'(Jenske), Bryan, Gwenn, 

Rockinger(Robbe) en Flo. Jens kwam niet actie. 

 

 

 

 

 



9de speeldag : 
 
 
K SV De Ruiter  0 - 5  SK Nieuwkerke 
 
 
Nooit gemakkelijk om een tegenstrever te gaan bekampen die net een trainerswissel doorvoerde, vooral als deze 

nieuwe trainer zijn troepen aanspoorde met een ongeziene gedrevenheid maar gelukkig bleven onze mannen kalm 

...... 

  

De jonge veulens uit Roeselare begonnen fanatiek en zonder scrupules aan de match maar op de 4de minuut 

kregen ze een tegenprik te verwerken maar Kevin SARRAZYN zag zijn inzet gestuit door de pas 16-jarige 

thuisdoelman. De duels waren stevig en kapitein Gwenn MALFAIT zal het geweten hebben want na 20' moest hij 

het terrein verlaten na een harde charge en een pijnlijke knie. Nieuwe kapitein Kenneth VERHAEGHE verstuurde 

een precieze voorzet naar Rémy ROKIA maar de thuisdoelman redde zijn inzet met de hiel. Het gebrul van hun 

trainer bleek net te gaan renderen tot Florian DESMEYTERE - centraal voor doel - een vrije trap mocht nemen .    

De bal verdween naast een verbouwereerde keeper toen de bal afweek op de muur, althans volgen supporter Ivan 

( 0 - 1;27')! Sarri trok zich ook nog even op gang op de linkerflank maar twijfelde teveel of hij zou trappen of 

passen en nam dan de verkeerde beslissing en weg was de mogelijkheid. Op de 40' kenden we een eerste gevaar 

voor de thuisploeg maar een schot van op de rand van de rechthoek verdween over doel in de wolken. De 1ste 

helft eindigde terug met een snelle doorbraak van Sarri maar de voorzet was niet nauwkeurig genoeg! 

 

Dat de buit nog niet binnen was, was een feit maar onze jongens wilden dit zo vlug mogelijk bereiken en Rockinger 

kapte zich enig mooi vrij maar een terug gesnelde verdediger smeet zich in de baan van het schot. Een zoveelste 

hoekschop van Gert-Jan HUYGHE zorgde voor de bevrijding toen de net ingevallen Rémi DECORTE hard in doel 

kopte( 0 - 2 ;60'). Na een fout kon De Ruiter via een vrije trap dreigen maar Dylan VANCRAEYBECK stond pal en 

verijdelde de poging. Het laatste kwartier werd aangebroken en dit was er precies teveel aan voor de moedige en 

vooral jeugdige thuisploeg. De feiten : center van Jens VANDOORNE en Sarri wordt foutief gestuit door de doelman 

die op zijn beurt geen verhaal had tegen de strafschop van Flo ( 0 - 3; 77'). Een oprukkende Torrino DEBAL 

lanceerde Jens die gemakkelijk de doelman dribbelde en in het lege doel deponeerde (0 - 4; 79'). Een collectieve 

aanval eindigde met een voorzet van Rémi Decorte naar Servaas COVEMAEKER, die met zijn eerste baltoets het 

leder beheerst tegen het net deed vliegen( 0 - 5;81'). De youngsters bleven intussen op zoek gaan naar een 

verdiende gelijkmaker maar daar wou Dylan niet aan mee werken en zorgde voor zijn 2de clean sheet van het 

seizoen. Door deze overwinning nemen we aansluiting met de brede groep middenmoters als je weet dat we slechts 

drie punten minder hebben dan het nummer vier van het klassement. 

  

Volgende week zondag 3 november om 14u30 krijgen we hoog bezoek! 

Leider SV RUMBEKE komt afgezakt en die zijn nog volop in strijd voor de 1ste periodetitel!! 

Beste supporter houd rekening dat de wedstrijd een half uur eerder start door aanvang van de winterperiode en ik 

zie jullie graag onze mannen naar een grootse prestatie stuwen. 

Tot Dan(ny)! 

 

Danny de baron. 

   

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Gertje, Robbe, Jenske(Serre), Vikn, Sarri, 

Gwenn( Torre),  Rockinger( Rémi) en Flo. Brammie kwam niet in actie. 

 



10de speeldag : 
 
 
SK Nieuwkerke  0 - 2  K SV Rumbeke 
 
 
Opnieuw een wedstrijd deze week tegen een ploeg uit Groot Roeselare na onze zege op 

De Ruiter. Rumbeke is niet zomaar een ploegske maar jaren een gevestigde waarde in 1ste provinciale die zelfs een 

snoepreisje gekend heeft in Nationale. Geen sinecure als je dan nog eens weet dat bij een overwinning de 1ste 

periode een feit is voor de blauwhemden.  

De studieronde kwam algauw tot een einde toen een voorzet door een attente bezoeker in doel werd verlengd        

(0 - 1;12'). Net daarvoor bereikte Rémi DECORTE met een doorsteekpas Gwenn MALFAIT maar die werd teveel 

naar buiten gedreven en zijn schot stierf uit in het zijnet. De bezoekers wilden vroeg hun schaapjes op het droge 

hebben en dreigden opnieuw met een vrijschop waarbij goalie Dylan VANCRAEYBECK de inzet keerde en de 

rebound hoog over vloog. Onze mannen toonden veel inzet en wilskracht daar tegenover maar het waren opnieuw 

de bezoekers die een voetje te kort kwamen op een scherpe center. Opnieuw een center zorgde voor gevaar maar 

ditmaal voor onze boys maar hier was Gwenn niet bij machte om de voorzet van Bryan VERHAEGHE binnen te 

tikken. Het gaf moed voor de burger want luttele minuten later was er een dubbele dreiging maar Jens 

VANDOORNE besloot te zwak in de armen van de bezoekende doelman. We gingen de rust in met miniemste 

verschil en daar mochten we niet om mopperen. 

  

Een start aan 100 km  per uur van SKN met onze mooiste aanval van de namiddag maar op de voorzet van Rémi 

kon Kevin SARRAZYN  al glijdend net niet besluiten. Onze goeie intenties werden onmiddellijk in de kiem gesmoord 

door een rake counter en center vanop links die in de kleine rechthoek tegen de netten werd getikt( 0 - 2;52').    

Even wat gekibbel die totaal niet hoefde maar toch trokken onze mannen richting bezoekende doel.            

Uiteraard was het opletten voor  de snedige counters maar de afwerking was gelukkig niet al te scherp.              

We doken nu wel regelmatig de 16 meter in waarbij het toch, tot een 3-tal keer prangende situaties kwam met 

enkele dubieuze tussenkomsten maar de ref deed alsof zijn neus bloedde! Voor Rémi was het even teveel en zijn 

geklaag werd bestraft met 2 maal geel in evenveel seconden. Hoe de bezoekende doelman een kogel vanop een 

meter of zeven  van Gwenn uit zijn doel ranselde is nog steeds een raadsel! De kracht sloop langzaam uit onze 

rangen en de 1ste periode winnaar speelde de match volwassen uit. Onze supporters bedankten de spelers voor 

hun inzet en wisten dat ze alles gegeven hadden.   

  

We geraken stilletjes aan onze thuisreputatie wat kwijt en laten we dus hopen dat de verplaatsing naar Zwevegem 

ons saldo wat kan aandikken. Opgepast beste supporter,  we spelen op zaterdag 9 november met aftrap om 18:00 

op het kunstveld van de Draadtrekkers! 

Tot Dan(ny)!!! 

 

Danny de baron. 

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Torre, Gertje(Rockinger), Robbe, Sarri, Jenske(Vikn), Bryan, Gwenn, Rémi en Flo. 

Serre en Brammie kwamen niet in actie. 

 

 

 

 



11de speeldag : 
 
 
K Zwevegem Sp.  1 - 5  SK Nieuwkerke 
 
 
Na de  ontgoochelende nederlaag verleden week tegen de leider was het weer van moeten om de aansluiting met 

de grote middenmoot niet te verliezen!  Daarom werd er gerekend op een collectieve prestatie! En wat voor één 

hebben we gekregen !!! 

  

Zwevegem nam resoluut de match in handen en nadat ze al 2 keer gevaarlijk waren vanaf de rechterflank was de 

derde keer, goeie keer. Een center werd door de bijzonder snelle spits mooi meegenomen en met veel gevoel over 

Dylan VANCRAYBECK gelift( 1 - 0;9'). De thuisploeg bleef het betere van het spel hebben maar onze verdediging 

was nu meer attent dan in de beginfase. Stilaan kwamen onze mannen meer in de match en met een eerste prik 

van een bedrijvige 

Kevin SARRAZYN ( een volleyschot enkele meters naast) staken we onze neus aan het venster. Toch was doelman 

Dylan van groot belang toen een verre uittrap van hun doelman doorgekopt werd en de spits alleen voor doel kwam 

maar Dylan kwam als winnaar uit de één voor één situatie! Koude douche voor de thuisploeg toen Gert-Jan 

HUYGHE met een gemeten stiftpas Gwenn MALFAIT lanceerde, zijn verdediger uitkapte  en met zijn buitenkant de 

keeper verschakelde(1 - 1;37'). Het werd enkele minuten later nog mooier : Bryan VERHAEGHE liep zijn linkerflank 

af en paste subliem naar Gwenn die zijn 2de van de avond koel binnen tikte 

( 1 - 2;39'). Het kon nog erger zijn geweest voor de thuisploeg maar Sarri  zijn plaatsbal vloog luttele centimeters 

naast. Rust 1 - 2.  

  

Onze boys hadden er verder zin in en hun sterke collectieve prestatie rendeerde al heel vlug. Eerste tikte Bryan een 

center van Sarri nipt naast! Een center van Gwenn werd door Viktor VANDESTEENE over gekopt maar de derde 

keer was raak. Gwenn lanceerde Sarri op snelheid, kapte mooi naar binnen en plofte de bal in de verste hoek        

(1 - 3; 66'). We moeten ook eerlijk zijn, maar net daarvoor had Dylan met een schitterende voetreflex op een 

hoekschop de gelijkmaker voorkomen. Enkele hoekschoppen zorgden nog voor wat onrust maar op de 86' minuut 

viel alles in een definitieve plooi toen een sterk spelende Bryan gehaakt werd en Gwenn op strafschop zijn hattrick 

nette(1 - 4;86'). Tijd om zijn duivels weer te ontbinden vond Sarri en hij nette zijn 2de na opnieuw een 

doorsteekpas van Gwenn(1 - 5;88'). Een zwaar verdict voor de thuisploeg maar een o zo belangrijke zege voor onze 

boys om de feeling met de middenmoot niet te verliezen! 

  

Het is stilaan tijd om ook onze trouwe supporters weer eens thuis te belonen met puntengewin en we hopen dit te 

doen op zondag 17 november om 14:30 tegen VK Avelgem A die toch wel heel vlot won tegen eindronde 

kandidaat  Heestert. Beste supporters BE TERE !!! 

Tot Dan(ny)!! 

 

Danny de baron. 

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Vikn, Robbe, Sarri, Torre, Bryan(Damy), Gwenn, Jenske(Serre) en Gertje. 

Jens (net niet...) en Brammie kwamen niet in actie! 

 

 

 



12de speeldag : 
 
 
SK Nieuwkerke  4 - 1  VK Avelgem 
 
 
Na de vlotte overwinning in Zwevegem snakten onze supporters naar puntengewin 

- en liefst  nog drie ook - om onze thuisreputatie wat omhoog te vijzelen. 

Ik kan nu al vertellen  : opdracht volbracht.  

 

De bezoekers onder leiding van ex-speler Baptiste GRUSON kwamen zonder schroom aan de aftrap en namen de 

teugels meteen in handen. Een serieuze verwittiging kregen we op het kwartier toen een vrije trap in de 

waarheidszone kwam en uitstierf tegen de paal. Enkele minuten later een gevaarlijke  center maar gelukkig was 

niemand bij de pinken om onze mannen op achterstand te plaatsen! Onze eerste deftige combinatie leidde 

warempel tot een voorsprong : Gert-Jan HUYGHE kon met een listige bal Bryan VERHAEGHE lanceren en stoïcijns 

kalm plaatste onze spits de bal in de verste hoek (1 - 0;28'). Wie dacht dat de bezoekers een vogel voor de kat 

waren kwam bedrogen uit want  ze bleven richting onze doelman Dylan VANCRAEYBECK trekken. Toen al menig 

supporter de kantine had opgezocht kwam een ultieme hoekschop roet in het eten gooien : staalhard werd de 

cornerbal in doel gekopt( 1 - 1;45'). 

De bezinning aan de rust bracht onmiddellijk vuur in ons spel! Bryan startte een actie vanop links en haalde de 

achterlijn en toen hij niet direct een aanspeelpunt vond waagde hij zijn kans maar zijn trap in de korte hoek 

verdween in hoekschop. Gwenn MALFAIT trapte de corner maar niemand kon besluiten. Een paar minuten later was 

Bryan weer actief op de linkerflank en paste op het juiste moment naar de ingevallen Rémi DECORTE en diens 

gemeten voorzet werd eenvoudig door Kevin SARRAZYN tegen het net gekopt(2 - 1;60'). Onze mannen draaiden nu 

op volle toeren en zo zag Sarri zijn center net door Baptiste GRUSON in hoekschop verwerkt voor onze 

aanstormende spitsen. De bedrijvige Sarri waagde zijn kans maar zijn schot was iets te zwak om de doelman in de 

problemen te brengen. Kapitein Gwenn geraakte op snelheid maar zijn poging werd door de keeper overgetikt. 

Uitstel van executie want op die hoekschop zwiepte Gwenn de bal met veel gevoel naar de eerste paal waar de 

keeper de bal verbouwereerd tegen een verdediger sloeg en de bal binnen dwarrelde. Net geen "olympische goal" 

maar o zo belangrijk nu er een dubbele voorsprong op het scorebord flikkerde. Met de moed der wanhoop 

probeerde Avelgem nog eens maar een enorme scrimmage voor ons doel bracht geen aansluitingstreffer op. We 

kregen een reactie met een vrije trap van Gwenn maar de goalie tipte over. Intussen kreeg Gilles HAMERS zijn 

eerste speelminuten na zijn sleutelbeenbreuk!  Bryan wou nog wat aan zijn assists werken en toen hij Sarri 

aanspeelde, hoefde deze maar simpel binnen te tikken(4 - 1;89'). Keeper Dylan zweefde nog een gemaakte goal uit 

zijn doelvlak en toen vond de goed leidende ref van dienst het welletjes en floot de match naar het verleden. De 

deugd doende thuiszege was een feit na opnieuw een sterke collectieve prestatie met vooral een prima tweede 

helft. Een dank aan de supporters, die de aanval op de jeneverbar al hadden ingezet, was een mooie geste van 

onze boys.  

 

We staan voor een tweeluik aan verplaatsingen met nu zondag 24 november om 15 uur een bezoek aan Heestert. 

Heestert die met een droge 3 - 0 de maat nam in de derby tegen Moen die op hun beurt onze volgende 

verplaatsing is. Supporters wees erbij en steun onze mannen naar een nieuw succes. Tot Dan(ny). 

 

 

Danny de baron. 

 

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Vikn, Robbe, Sarri, Gertje(Gilles), Bryan, Gwenn, Jenske(Rémi) en 

Flo(Torre). Jens kwam niet in actie. 

 



13de speeldag : 
 
 
FC SP Heestert  3 – 1  SK Nieuwkerke 
 

 

Sedert we in 2de provinciale spelen zijn de matchen tegen Heestert altijd heel bewogen en ook deze van zondag ll. 

kende heel wat spanning, suspens en eigenaardige situaties!! 

  

De thuisploeg startte furieus met al gauw enkele hoekschoppen die voor wat dreiging zorgden. Na een tiental 

minuten was er algemene consternatie toen een doelpunt van de "mauves" afgekeurd werd voor vermeend 

buitenspel. Vanaf dat moment was de vlam in de pan geslagen en werd het duel bitsiger. Na 18' zorgde Gwenn 

MALFAIT met een vrijschop voor dreiging maar Robbe VANDEN ABEELE tikte de center naast. De thuisploeg had 

wat overwicht met het balbezit maar onze counters mochten er wel zijn. Zo kwam Gwenn schuin voor doel maar 

trapte zelf en was een pas naar onze aanstormende mensen wellicht een betere optie geweest? Op één van die 

scherpe counters kon Bryan VERHAEGHE vanop rechts de helemaal vrijstaande Gwenn bereiken die "gepakt" werd 

door de thuisdoelman. Penalty en geel voor de goalie die echter een scheldtirade afstak die niet voor publicatie 

vatbaar is en de ref niks anders kon dan rechtstreeks rood onder zijn neus te duwen. Drie minuten later kon Gwenn 

de voorsprong - vanop de stip - keihard op het scorebord plaatsen (0 - 1;34'). Zou het dan toch eens lukken?     

Nog geen 60" later vielen we al van onze droomwolk : aftrap Heestert, oprukken met de bal en doorsteekpas, onze 

keeper Dylan VANCRAEYBECK simpel omspelen en de bal in het lege doel deponeren(1 - 1;35'). Een uppercut die 

kon tellen want de thuisploeg zag de zenuwachtigheid in onze rangen toenemen , al kon Kevin SARRAZYN de 

keeper tot een save dwingen. Net voor de rust kregen we weer een mentale dreun toen centraal in ons gebied 

binnen gedrongen werd en de bal tegen het net uitstierf (2 -1,44') Van een wending gesproken !!!! 

  

De thuisploeg pepte zichzelf op en trok ten strijde. Rémi DECORTE kopte een hoekschop van Gwenn tegen de paal 

maar de 2 bedrijvige spitsen van de thuisploeg bleven voor druk en gevaar zorgen. Het waren vooral schoten aan 

weerszijden die voor gevaar zorgden met Sarri en Gilles HAMERS van onze kant maar doelman  Dylan moest ook 

enkele schoten van de thuisploeg onschadelijk maken. De minuten verstreken maar de thuisploeg, met een man 

minder ,bleef lopen en tot uitgespeelde kansen kwamen we niet. Dylan had net nog zijn talent getoond in een één 

voor één situatie maar enkele minuten later was hij kansloos op een strafschop na een goedkope fout in onze      

16 meter (3 - 1;77'). Met de moed der wanhoop namen we nu aanvallende risico's maar jammerlijk genoeg kon 

Florian DESMEYTERE  - tot tweemaal toe - de bal niet binnen duwen. Een afgeblokt schot van de ingevallen Remi 

ROKIA werd door de keeper nog in hoekschop geduwd maar de game was over! De man meer situatie kon niet 

worden uitgebuit maar daar trokken de feestvierende thuisspelers niks van aan.  

  

Volgende week spelen we op 2 kilometers afstand van Heestert tegen Moen. Aftrap is hier wel om 14u30 op zondag 

1 december. Be there en tot Dan(ny).  

  

  

Danny de baron. 

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Torre(Jenske), Vikn, Robbe, Sarri, Gilles(Rockinger), Bryan, Gwenn, Rémi, 

Gertje(Flo). Brammie  kwam niet in actie. 

 

 



14de speeldag : 
 
 
FC Moen  1 - 0  SK Nieuwkerke 
 
 
Voor de 2de week op rij moesten we op verplaatsing naar dezelfde streek om dit keer FC MOEN te bekampen en 

jammerlijk genoeg kwamen we weer van een kale reis naar huis. 

 

Eerlijk is eerlijk : de thuisploeg heeft de punten niet gestolen ook al bleef het tot de laatste seconde spannend door 

het kleinste verschil op het scorebord. Al na 3' moest onze keeper Dylan VANCRAEYBECK gepast tussen komen of 

een vroege achterstand zou dan al een feit zijn geweest. Onze jongens hadden het moeilijk om een versnelling bij 

te steken terwijl de snelheid van hun spitsen wel een geseling waren. Nadat een strak schot over ons doel zoefde 

werd een diepe bal ons fataal. De snelle spits Garrevoet liep achter de bal aan en liet zich slim vallen toen hij uit zijn 

evenwicht werd gebracht door Torrino DEBAL  en de ref naast een gele kaart ook naar de stip wees. Dylan was 

kansloos op de harde knal midden in de goal (1 -0;27'). Toen Bryan VERHAEGHE met een liesblessure uitviel waren 

we aanvallend nog meer gekortwiekt. Weer presenteerde een thuisspeler zich alleen voor Dylan maar trapte wild 

over. Een kans van onze mannen was niet te bespeuren en we hoopten op heel wat beterschap in de 2de helft.  

Onze hoop was ijdel want Moen bleef de wet dicteren en met ons slordig spel had de thuisploeg geen enkele 

moeite. Intussen had onze kapitein Gwenn MALFAIT ook last van een spierblessure maar verliet het schip niet. 

Dylan -die op een hoog niveau keepte-redde een quasi gemaakte goal met een sublieme voetveeg. Maar kijk .....   

er kroop zenuwachtigheid in het spel van de geelhemden en op een vrije trappen probeerden zowel Gwenn als 

Florian DESMEYTERE hun kans maar hun trappen waren niet scherp genoeg. Natuurlijk waren de Moense counters 

gevaarlijk maar om één of andere reden vertikten ze om die af te maken. Een snelle combinatie op links met de 

ingevallen Rémi ROKIA zorgde voor dreiging maar de center kon niet benut worden. Toen Gwenn op weg was naar 

de goal werd hij gehaakt, net voor de penaltyzone en volgde er nog een rode kaart. Het was te laat om de 

numerieke meerderheid uit te buiten en de scoorde bleef op een Arsenal-score steken.  

 

Volgende week zondag 8 december om 14u30 spelen we de laatste heenmatch tegen Dottignies Sport. Hopelijk 

heeft de Sint enkele dagen eerder puntengewin achter gelaten in de Steenwerkstraat! Supporters op post !!! Tot 

Dan(ny) 

 

Danny de baron. 

 

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Torre(Jenske), Vikn', Rémi, Sarri, Gilles, Bryan(Robbe), Gwenn, Gertje(Rockinger) 

en Flo. Brammie kwam niet in actie 

 

 

 

 

 

 

 



15de speeldag : 
 
 
SK Nieuwkerke  2 - 1  R. Dottignies Sp 
 
 
Na de recente 0 op 6 en met de gekwetsten Gwenn en Jess MALFAIT en Bryan VERHAEGHE, naast  ook  nog de 

geschorste Torrino DEBAL, kondigde de match tegen de 3de uit de stand zich  als een zware brok aan. Trainer 

Patrick VAN HOOF zei echter vooraf dat we er klaar voor waren en dat zijn plannetje op punt stond.  

Kevin SARRAZYN had er zin in en vanaf de eerste minuut dreigde hij even met een schotje, meteen de start van 

een grootse match van onze spits. De felle wind -die tijdens de eerste helft in het nadeel blies - zorgde ervoor dat 

de bezoekers toch het heft in handen namen. 

Vele corners volgden (een 9-tal alleen al in de eerste helft) die voor dreiging zorgden  maar telkens nam onze sterk 

spelende verdediging de maat. Op het kwartier liep het even fout bij balverlies op het middenveld, maar de alleen 

voor goalie Dylan VANCRAEYBECK opduikende spits, werd een halt toegeroepen met een puike save. Verder kunnen 

we kort zijn over onze kansen want die waren er niet echt maar de organisatie was puik en de inzet en grinta 

zorgden voor slechts voorgenoemde en enige kans voor de bezoekers.  

  

De 2de helft was pas gestart en Kevin kon meteen dreigen maar de bezoekende keeper was een fractie van een 

seconde sneller! Enkele tellen later een prima trap van Gert-Jan HUYGHE op een afvallende bal maar de keeper was 

bij de pinken. We bleven komen en op een hoekschop van Rémi DECORTE (prima getrapt trouwens) kon Benny 

CAILLIAU staalhard binnen koppen aan de eerste paal, een beauty ....(1 - 0,58'). Weer ging Kevin aan de haal en 

kwam alleen voor de doelman die - met risico van lijf en leden - de bal uit de voeten haalde. Hier werd het risico 

van lijf en leden wel letterlijk want de doelman moest met een geblesseerde schouder de strijd staken. De nieuwe 

keeper werd meteen op proef gesteld want die dekselse SARRAZYN was daar terug maar de doelman was sneller 

op de bal. De net ingevallen Rémi ROKIA kreeg na slechts 20" een open mogelijkheid en zijn twijfeling zorgde 

ervoor dat zijn pas precisie miste. 't Is een cliché zo groot als een kasteel maar als je morst met je kansen krijg je 

het deksel op de neus : een center ging recht door onze defensie en spits LEBSIR was ongenadig en stak de bal in 

het verste zijnet( 1 -1;75'). Voetbal kan hard zijn maar Kevin bleef erin geloven, alleen zijn mooie run eindigde met 

een bal op lat. Met één van zijn laatste krachtinspanningen ging Kevin weer aan de haal en deze keer werd hij 

foutief gestuit. De goed gevolgde ref wees kordaat naar de stip! Rémi DECORTE nam zijn verantwoordelijkheid en 

beloonde zijn verjaardag met een harde knal tegen de netten( 2 - 1;85'). Het plannetje van onze trainer bleef ook 

overeind tijdens de laatste minuten en het feestje kon beginnen na het laatste fluitsignaal. De verdiende zege met 

een tomeloze inzet werd door de supporters gesmaakt en gevierd. Proficiat boys!!! 

  

Na 2 verplaatsingen volgt nu ook een 2de match op rij op eigen veld : de 1ste match van de terugronde start met 

een partij tegen DEERLIJK SPORT die aan een schitterende remonte bezig is na een eerder mislukte start. 

Supporters wees er terug bij op zondag 15 december om 14:30!! 

 

Danny de baron.  

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Vikn', Robbe, Jenske(Rockinger), Gilles, Sarri, Gertje, Flo en Rémi. Jens, 

Serre en Damy kwamen niet in actie. 

 

 

 



16de speeldag : 
 
 
SK Nieuwkerke  4 - 2  K VC Deerlijk 
 
 
Met de komst van de leider in de 2de periode kregen we net voor 2020 een moeilijke laatste thuisopdracht. Wie 

Dottignies kan verslaan moet ook niet bang zijn van Deerlijk zeiden sommige supporters en zo was meteen de toon 

gezet!  

Over de eerste 10' kunnen we kort zijn : het was aftasten waar de openingen zich zouden kunnen voortdoen. 

Gwenn MALFAIT dreigde met een vrijschop maar Remi ROKIA besloot te zwak en de bal verdween in hoekschop. 

Onze mannen waren gelanceerd en de puike Kevin SARRAZYN kon alleen op de keeper gaan maar zijn inzet werd 

vakkundig gepareerd. Remi dreigde een minuut later maar zijn plaatsbal was net niet genoeg precies om een 

voorsprong te wettigen. Die voorsprong kwam er wel bij de volgende aanval : Sarri ontfutselde de bal op links en 

centerde waarbij de rebound, door een attent gevolgde Gwenn, binnen gekopt werd (1 - 0;17'). Raar maar waar, 

de eerste geslaagde aanval van de bezoekers was meteen raak toen een center vanop links aan de 2de paal werd 

binnen getikt(1 - 1;25'). Gwenn drong diep binnen in de 16 en met een sublieme beweging moest een verdediger 

hem aantikken maar niet genoeg om een strafschop te wettigen.Keeper Dylan VANCRAEYBECK moest ons van een 

onverdiende achterstand behoeden met een voetveeg  terwijl ietwat later Sarri met zijn center niet precies genoeg 

was! De laatste kans, voor de rust, was nog een trap van Gwenn maar niemand was gevolgd om de rebound 

binnen te tikken. Rust 1 - 1! 

  

Meteen een koude douche voor de groenhemden toen bij een duel met 2 gekwetsten - langs beide kanten - het 

spel gewoon verder ging en Benny CAILLIAU doorstak naar Sarri, die zich naar binnen kapte, en dan strak in de 

kortste hoek binnen trapte (2 - 1;46'). Vanaf dan begonnen de bezoekers meer en meer te kankeren op de leiding 

wat later nog zijn gevolgen zou kennen. We mogen echter wel van geluk spreken toen een hoekschop door 

Kenneth VERHAEGHE en doelman Dylan net voor de lijn gekeerd werd. Het was echter uitstel : bij een vrije trap en 

na miscommunicatie rolde de bal tergend traag in doel(2 - 2;66'). Intussen was de uit kwetsuur terugkerende Bryan 

VERHAEGHE onze kapitein Gwenn (die ook uit kwetsuur terugkeerde) komen te vervangen en Bryan stormde 

meteen richting doel maar onzelfzuchtig legde hij de bal opzij maar de keeper zat er gevat tussen en weg kans. Wat 

later kon Gilles HAMERS - toen hij opdook vanuit de 2de lijn - de penaltyzone binnen dringen waar hij foutief werd 

gestuit. Kordaat wees de ref naar de stip, waarbij weer de nodige commotie ontstond, maar Florian DESMEYTERE 

was niet uit zijn lood te slaan en poeierde de bal hard binnen(3 - 2, 78'). Het gezaag van de bezoekers werkte ref 

Thierry VERVAEKE zodanig op de heupen dat hij -terecht - genoodzaakt  was, rood te trekken voor een verdediger 

en ook de trainers prompt met rood bedacht toen die over de schreef gingen! Gilles nam een hoekschop waarbij 

een verdediger ongelukkig met een armbeweging de bal beroerde en ook deze strafschop werd correct ingeschat. 

Flo nam de keeper weer te grazen al was de goalie wel dicht bij zijn inzet (4 - 2, 89'). Meteen het einde waarbij de 

bezoekers ostentatief het veld verlieten en dan maar de douches - als gefrustreerde verliezers - bekladden met 

modder. Zielig !!!! 

  

Nee, beste supporter we zijn nog niet aan de winterstop toe want volgende week zondag 22 december om 14u30 

spelen we op het terrein van Beveren-Leie en dit is meteen een vooruitgeschoven wedstrijd van 5 januari 

2020.  Wees erbij dus en ook zaterdag 21 september  verwachten we jullie op onze kerstmarkt vanaf 15u30 voor 

een partijtje bolling, drankjes en warme spijzen. Tot Dan(ny). 

 

Danny de baron.  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Vikn', Robbe, Sarri, Gilles, Gwenn( Bryan), Flo, Gertje en 

Rockinger(Jenske). Serre en Jens kwamen niet in actie.  



17de speeldag : 
 
 
K SK Beveren-Leie  2 - 2  SK Nieuwkerke 
 
 
Voor we de kerstkalkoen gaan aansnijden moesten we nog een vooruitgeschoven match betwisten op het veld van 

Beveren-Leie. Met een 6 op 6 in de sporttas trokken we met een dosis zelfvertrouwen naar het mooie sportcomplex 

van de blauwhemden.  

 

Wie wat te laat toekwam had zeker niks gemist want de eerste 15' waren een maat voor niks met 2 ploegen die wel 

inzet toonden maar met weinig efficiëntie aan het spelen waren. 

Een center vanop rechts opende de debatten voor de thuisploeg maar de kopstoot belandde ver naast. Rémi 

DECORTE dreigde voor SKN met een doorbraak en een afstandsschot maar niemand was alert om  - de door de 

keeper geloste bal - binnen te tikken. Een 2de prik van de thuisploeg was meteen raak : een doorbraak, die startte 

op het middenveld en via een center vanop links voor doel kwam werd door onze verdediging verkeerd ingeschat 

en simpelweg werd de bal binnen getikt (1 - 0;20'). Onze mannen probeerden via Kevin Sarrazyn en een schot ,   

de opgelopen schade te herstellen maar de keeper had het laatste woord. Een vrijschop op een uitstekende plaats 

maar Gwenn MALFAIT kon niet genoeg dreigen.  Doelman Dylan VANCRAEYBECK moest zijn kunnen etaleren op 

een  vrije kopkans en duwde in hoekschop. De robuuste thuisploeg liet de greep niet los en onze mannen waren 

niet echt bij machte om het tij te doen keren. Integendeel, toen Florian DESMEYTERE teveel tijd kreeg, werd zijn 

dribbel onderschept en lag enkele tellen later de bal tegen onze netten( 2 - 0;40'). Met een dubbele achterstand 

naar de kleedkamers was geen mooi vooruitzicht maar een match duurt 90'! 

 

Met een dubbele wissel en een pak verse moed werd de 2de helft op gang gefloten. Dylan was bij de pinken want 

hij moest plat op een schot. De sterke invalbeurt van Bryan VERHAEGHE zorgde voor meer schwung en dreiging. 

Op een goeie actie en dito  voorzet van Bryan kwam de bal voor Sarri, die zonder nadenken keihard trapte en de 

afgeweken bal verdween met een gelukje in de doelmond (2 -1;60'). De thuisploeg kreeg het nu nog moeilijker en 

het spel werd virieler. De ref hield alles onder controle al werden er veel acties gestuit door irritante foutjes. 

De laatste 10' werden aangevangen met een schot van Sarri maar zijn plaatsbal vloog links voorlangs. Goalie Dylan 

zorgde voor nog hoop door tot driemaal toe een inzet in dezelfde fase te keren en met veel bravoure lanceerde hij 

weer een tegenaanval. Iedereen trok nu naar voren en het werd nu een race tegen de klok! Een poging, die 

centraal begon  en waarbij Gwenn het overzicht behield, belandde rechts bij Gilles HAMERS en onze youngster bleef 

ijzig kalm en schoof heerlijk binnen( 2 -2,90'). Een heerlijk moment om 2019 af te sluiten al vonden enkele 

heethoofden bij de thuisaanhang voor de nodige commotie! 

 

Zo 2019 eindigt met rasse schreden en langs deze weg wil ik namens de gans SKN-familie iedereen prettige kerst- 

en nieuwjaarsdagen wensen. We hopen jullie- trouwe supporters 

- terug te mogen begroeten op 12 januari voor de derby tegen Jespo Comines om 14u30 

op ons vertrouwd terrein. Tot Dan(ny)!! 

 

Danny de baron. 

 

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Vikn'(Torre), Robbe(Jenske), Sarri, Gilles, Gwenn, Flo, Gertje(Bryan) en 

Rémi. Brammie kwam niet in actie. 

 

 



18de speeldag : 
 
 
SK Nieuwkerke  4 - 4  J Comines-Warneton 
 
 
definitie van derby :  Een derby is een sportwedstrijd tussen twee clubs uit dezelfde stad of regio. Derby's zijn over 

het algemeen meer beladen dan reguliere wedstrijden ....... 

 

Een studieronde werd plots opgeschrikt met een doelpunt van de bezoekers. 

Een vrije trap vanop rechts bereikte een totaal vrijstaande speler die met een volley simpel afwerkte (0 - 1;10'). Een 

opdoffer die gelukkig binnen de kortste keren teniet werd gedaan want Bryan VERHAEGHE kon een rebound binnen 

trappen nadat, de inzet van Kevin SARRAZYN tegen de dwarsligger, terug op het veld belandde(1 - 1;11'). Vanaf dit 

moment waren onze mannen heer en meester en dit vertaalde zich in heel wat kansen en doelpunten. Een lob van 

Sarri, 

na een dieptepas van Bryan, ging enkele meters naast. Op het halfuur een vrije trap vanop links door Gwenn 

Malfait. De bal zweefde over de verdediging tot bij Florian DESMEYTERE die richting 2de paal kopte waar de 

ingelopen Sarri koel binnen tikte(2 - 1;30'). De bezoekers waren aangeslagen en toen een verdediger nogal 

nonchalant de bal beschermde had hij niet gerekend op een opdringerige Bryan, die de bal ontfutselde en richting 

doel liep. Bryan werkte beheerst af en een dubbele voorsprong floepte op het scorebord waar de klok bleef 

stilstaan( 3 - 1; 39'). Tevreden werd er richting kleedkamers en kantine getrokken waar men al serieus aan de 

overwinning aan het denken was.  

 

Velen stonden nog niet op hun plaats toen onze doelman Dylan VANCRAEYBECK met een save zijn netten schoon 

hield. Een voorzet vertrok vanop links naar Gilles HAMERS die zijn haren bijna uit zijn hoofd rukte toen zijn trap, 

aan de verkeerde kant van de paal buiten rolde. Luttele minuten later belandde een vrije trap van Gwenn op de 

verste kruising. Een hoekschop belandde bij Cé Dieryck(ex-Skn) die met een fraaie retro raak trof( 3 - 2;66'). Met 

volle moed trokken de bezoekers richting ons doel maar al vlug kregen ze het deksel op de neus. Sarri drong de 16 

binnen en werd foutief gestuit. Gwenn nam zijn taak ter harte en trapte de penalty feilloos binnen ( 4 - 2;70').     

De schaapjes op het droge met nog 20' te spelen hoorde je overal maar de definitie van "derby" aan het begin van 

het verslag deed sommigen toch nog twijfelen. De twijfelaars kregen gelijk want de bezoekers openden een alles of 

niets offensief met aanvoerder Cé Dieryck in de voorste regionen; Het zou nog lonen ook want op een nieuwe 

hoekschop kon hij de bal in doel verlengen(4 - 3;75'). Driemaal is scheepsrecht want op een nieuwe hoekschop was 

de consternatie compleet toen opnieuw Dieryck de bal in doel devieerde (4 - 4;78'). De laatste 10' namen onze 

mannen de match weer enigszins in handen daar de bezoekers meer dan tevreden waren met een onverhoopt 

punt. Gwenn trapte nog een perfecte hoekschop maar wij hebben geen Dieryck die met lijf en leden zich in het duel 

smijt. Dat de euforie bij de Waalse buren groter was na het laatste fluitsignaal hoeft geen verdere uitleg.  

 

Op zondag 19 januari trekken we naar Bl. Otegem waar om 14u30 de aftrap wordt gegeven. Het nieuwe 

kunstgrasveld kan een inspiratiebron zijn om revanche te nemen voor de nipte 0 - 1 thuisnederlaag na een 

omstreden penalty en een zwakke partij. 

Come on boys en supporters op post!!!! Tot Dan(ny). 

  

Danny de baron. 

  

Skn speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Vikn', Robbe(Torre), Sarri, Gilles( Gertje), Bryan, Gwenn, Rémi en Flo. 

Rockinger en Brammie kwamen niet in actie. 

 



19de speeldag : 
 
 
BL Otegem  4 - 1  SK Nieuwkerke 
 
 
Met veel spanning werd uitgekeken hoe onze boys zouden reageren na de spectaculaire 4 - 4 tegen Jespo Comines. 

Gemakkelijk zal het niet gaan daar we in het verleden weinig raapten op het (kunst)veld van Otegem.  

  

Na 15' kon ik het eerste gevaar noteren toen een vrijschop van de thuisploeg over werd gekopt. Onze mannen 

speelden heel goed mee en dreigden een eerste keer op hoekschop van 

Gilles HAMERS waarbij Rémi DECORTE te zwak en te hoog over kopte. Intussen begon 

Bryan VERHAEGHE op toerental te komen en met een gevaarlijke actie vanop links moest de thuisdoelman gevat 

tussen komen. Een geweldige scrimmage voor ons doel werd door onze stevig tackelende verdedigers te niet 

gedaan en kon men Kevin SARRAZYN op counter doen vertrekken maar zijn run eindigde met een schot voorlangs. 

Onze roodhemden legden nu het betere spel op de synthetische mat en toen Gilles een hoekschop mocht trappen 

was Florian DESMEYTERE het eindstation aan de 2de paal en tikte koel binnen( 0 - 1;38'). Een schot in de korte 

hoek - goeie save van Dylan - bezegelde de 1ste helft.  

  

Otegem kwam gedreven uit de kleedkamers en goalie Dylan liet zich meteen opmerken met een knappe save aan 

de 1ste paal. Sarri liep zijn rechterflank af en vervolgde zijn actie met een perfecte center naar Bryan. Bryan zijn 

kopstoot werd echter op een miraculeuze wijze in hoekschop geduwd door de keeper. Het kantelmoment in de 

wedstrijd want ook onze hoekschop, met een kopbal poging van Flo,werd op de lijn weggeveegd. Geen 0 - 2 maar 

20 tellen later wel de 1 - 1 toen een center vanop links met een streel van een hoofd tegen de touwen vloog          

(1 - 1;60'). De thuisploeg rook bloed en ons spel viel als een pudding in elkaar. Dylan moest weer op een vrije trap 

gevat in hoekschop duwen en enkele tellen later werd een center maar net naast gekopt. Sarri kon nog éénmaal 

dreigen maar zijn trap werd in corner geduwd. Dylan kon een center vanop links weg boksen maar tegen de 

rebound was hij kansloos 

(2 - 1;70'). Een dubbele wissel moest het tij doen keren maar het was integendeel Otegem die ons de doodsteek 

gaf met een mooie actie waarbij de bal strak in doel werd getrapt( 3 - 1;79'). De kelk moesten we ledigen tot op de 

bodem toen, met een vlotte combinatie, we volledig uit verband werden gespeeld( 4 - 1;83'). Een wel zware 

nederlaag want 70' waren we zeker de evenknie van de thuisploeg maar de zege  stond wel op het scorebord.  

  

Nu zondag 26 januari om 14u30 komt Club Roeselare op bezoek. Geen gemakkelijke opgave vooral na de 4 - 0 

pandoering die we ginder op ons bord kregen. Wetende dat onze spelers daar in hun eer werden gekrenkt rekenen 

we ten stelligste op een sportieve revanche. Jij bent er toch ook beste supporter?  Tot Dan(ny)!!! 

 

Danny de baron. 

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Vikn'(Rockinger), Robbe, Sarri, Gilles, Bryan, Rémi(Jenske), Flo en 

Gertje(Jess). Jens kwam niet in actie. 

 

 

 

 



20ste speeldag : 
 
 
SK Nieuwkerke  0 - 2  Club Roeselare 
 
 
Deze laatste match van de 2de periode was een gelegenheid om onze puntensaldo nog wat op te krikken maar na 

de 4 - 0 nederlaag in Roeselare, tijdens de heenmatch, wisten we dat dit geen sinecure zou worden. Negentig 

minuten later wisten we meer!!!!!! 

  

De match begon nog wat hoopvol met een mislukte volley Van Bryan VERHAEGHE en een vrije trap van Gwenn 

MALFAIT zonder veel gevaar. Pas op de 85' kon Jess MALFAIT zijn hoofd plaatsen op een center van Bryan maar de 

bal vloog over. Meer kansen van onze mannen  kan ik niet beschrijven want die waren er gewoonweg niet! Het was 

nu ook niet dat de bezoekers grandioos waren  maar het was de ploeg die meer zin had in een overwinning en hun 

daaraan verbonden premie. Vele onderbrekingen door talrijke fouten zorgden voor weinig animo al mocht keeper 

Dylan VANCRAEYBECK niet mopperen toen hij een doorgebroken speler neerhaalde en met een geel karton ervan af 

kwam. We waren al dicht bij de rust toen Kenneth VERHAEGHE in de fout ging en nogal ongelukkig een speler 

haakte (al moeten we meegeven dat de neergehaalde speler wellicht nog acteerlessen heeft gevolgd) en de ref 

naar de stip wees. Dylan koos de goeie hoek maar de bal was te hard en te precies getrapt(0 - 1 ;38').        

Hopende op een betere 2de helft werd de rust ingedoken. 

  

De hoop was ijdel ondanks een dubbele vervanging want de motor sloeg niet aan. Alles wat verkeerd kon gaan ging 

verkeerd en alleen de eerder beschreven kopbal van Jess zorgde voor ons enig doelgevaar. Dat het slechts 0 - 2 

werd hebben we grotendeels te danken aan Dylan (onze beste man, dat zegt al genoeg) die met meerdere saves 

zijn netten schoon hield. Alleen op een plaatsbal moest hij zich gewonnen geven (0 - 2;76'). Menig supporter was al 

naar binnen getrokken toen de ref affloot om zich op te warmen want aan het geleverde was dat wel moeilijk! 

  

Stilaan zakken we in de rangschikking uit de subtop weg en kunnen we alleen maar hopen dat we weer 

snel  puntengewin maken. Denk nu maar niet dat het in Moorslede van een leien dakje zal gaan want ook al wordt 

het  voor hen moeilijk om zich te handhaven in 2de er is nog altijd iets als eergevoel.......!!!!! 

  

Opgepast supporter de match vat aan om 15 uur en we hopen op jullie steun op zondag 2 februari op het terrein 

van SV Moorslede. Tot Dan(ny)!! 

 

Danny de baron. 

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Vikn'(Rémi), Robbe, Sarri, Gilles(Gertje), Bryan, Gwenn, Rockinger(Jess) 

en Flo. Jens kwam niet in actie. 

 

 

 

 

 

 



21ste speeldag : 
 
 
SV Moorslede  2 - 0  SK Nieuwkerke 
 
 
Het eerste weekend van februari was meteen ook de start van de 3de periode. Met een match tegen rode lantaarn 

Moorslede was dit meteen de ideale opener van die laatste periode  om de non-match van verleden week tegen FC 

Roeselare uit te wissen! 

  

De thuisploeg startte met de wind in de rug maar onze boys vingen de roodhemden goed op. Het terrein, met 

enkele moeilijke stroken, liet ook niet echt goed voetbal toe en de wind waaide zelf hoekschopvlaggetjes weg......  

Na 25' minuten zorgde de balvaardige Samba voor een gevaarlijk standje maar zijn inzet werd met een puike save 

van goalie Dylan VANCRAEYBECK teniet gedaan. Plots waren daar 3 dolle minuten van onze mannen.               

Eerst een hoekschop van Gilles HAMERS waarbij Rémi DECORTE over kopte. Een minuut later een doorsteekpas van 

Gwenn MALFAIT naar Bryan VERHAEGHE, die kapte zich vrij maar zijn schot ging enkele meters naast!              

Nog een minuut later een center van Bryan naar Kevin SARRAZYN maar diens schot vliegt over.  

De rust werd bereikt met de brilscore en dachten we dat het ergste achter de rug lag daar straks de wind wel zijn 

voordeel zou opleveren.  

 

Bryan kon direct dreigen met een schot die in hoekschop werd geduwd door de keeper. Op deze hoekschop kon 

Gilles trappen maar zijn inzet verdween opnieuw in hoekschop. De drang was er, om er komaf mee te maken, maar 

een snedige tegenaanval leidde tot onze zwanenzang want Dylan was kansloos toen hij oog in oog kwam  met een 

opponent, die de bal in doel deponeerde( 1 - 0;55'). De thuisploeg kroop nu nog meer in een egelstelling waarbij 

wij te slordig waren om de defensie te ontmantelen. Jens VANDOORNE  kon trappen maar zijn schot was niet zuiver 

genoeg. Op links mochten we een vrije trap trappen waarbij Viktor VANDESTEENE de bal aaide met zijn kruin maar 

de kopbal belandde naast. Ook Florian DESMEYTERE mocht aanleggen maar opnieuw werd de bal in hoekschop 

geduwd. Men zag stilaan de twijfel toenemen en telkens was op één of andere manier onze actie niet scherp 

genoeg om tot een uitgespeelde kans te komen. De bezoekers loerden op een snelle omschakeling en toen in de 

slotfase de keeper snel uittrapte en de bal over onze verdediging vloog,  kon met een harde pegel de 2 - 0 op het 

scorebord getrapt worden( 2 - 0; 89'). Het was stil toen iedereen het terrein verliet, niet op zijn minst bij de 

supporters die ontgoocheld de kantine opzochten.  

  

We moeten verder en de volgende match komt er al aan. Een match, altijd met een speciaal sfeertje, gekend door 

het verleden, kondigt zich aan. SK Geluwe komt ons bezoeken op zondag 9 februari om 15:00. Langs deze weg een 

warme oproep tot onze trouwe supporters om onze mannen blijven te steunen en hen naar een mooie prestatie te 

stuwen!! Tot Dan(ny) 

 

Danny de baron. 

  

SKN speelde met Dylan, Torre(Robbe), Benny, Vikn'(Rockinger), Rémi, Sarri, Gilles, Bryan, Gwenn, Jenske(Gertje) 

en Flo. Brammie kwam niet in actie.  

 

 

 



22ste speeldag : 
 
 
SC Zonnebeke  2 - 3  SK Nieuwkerke 
 
 
De vraag was meteen of er gespeeld zou worden want "Denis" deed alle moeite om over het terrein te razen. Gelukkig 

waren de spelleiders voetbal "minded" en zorgden de gladiotoren voor een aantrekkelijk spektakel. Chapeau aan beide 

teams!!!  

Na amper 1' mocht Glenn MALFAIT een vrije trap nemen en de keeper moest zijn zwabberbal wegboksen en die haalde 

meteen opgelucht adem dat de bal buiten het bereik van onze spitsen bleef. Tegen de wind in zorgden we ook voor het 

2de gevaar maar het schot in de korte hoek van Kevin SARRAZYN werd in hoekschop geduwd. Vanaf dan begon de 

thuisploeg de wet te dicteren en een gevaarlijk indraaiende hoekschop (gedreven door de wind) werd door onze keeper 

Dylan VANCRAEYBECK met enige moeite opnieuw in hoekschop geduwd. De nieuwe hoekschop leidde de openingstreffer 

in want de bal geraakte niet weg en vanop 10 meter werd de bal in de verste hoek getrapt (1 - 0,17'). Onze mannen 

waren niet aangeslagen en vochten tegen de beukende wind en wat was het jammer dat een geweldige trap van Florian 

DESMEYTERE op de lat uiteen spatte. Op een centrale doorsteekpas kwam de immer gevaarlijke Knockaert alleen voor 

doel en stifte listig de bal over onze grabbelende doelman          ( 2 - 0;25'). Een domper want onze roodhemden waren 

zeker niet de mindere! Men raapte alle moed bijeen en toen Gwenn  - nadat een verdediger mistrapte - Sarri kon 

bereiken was deze genadeloos en nette onder de uitkomende goalie ( 2 - 1;35'). Wat een opluchting en je zag meteen de 

grinta toenemen. Het bleef echter attent opletten want op een vrije trap kon net niemand afwerken voor de thuisploeg. 

Ook op hun hoekschoppen was het alle hens aan dek maar met een gezonde verbetenheid werd iedere poging in de kiem 

gesmoord. Rémi Decorte kon ook nog 2 maal uithalen maar één schot ging voorlangs en de andere werd door de keeper 

gepareerd. 

Net voor de rust moest Dylan nog eens gevat tussen komen op een doorsteekpas maar met het kleinste verschil werd 

hoopvol naar de kleedkamers getrokken voor de rust.  

De vraag was nu hoe onze jongens om zouden gaan met de striemende wind in de rug. 

De gelijkmaker viel gelukkig vroeg in de 2de helft toen Gwenn met een gave punter de bal in doel deed verdwijnen ( 2 - 

2; 52'). SKN  trok verder ten aanval en met een enorm geharrewar voor doel waarbij de bal blijkbaar tegen een paar 

armen vloog maar de ref vond dit wel - enigszins terecht - te gemakkelijk om penalty te fluiten. Op een serieuze 

tegenprik van de plaatselijken miste onze verdediging de interceptie maar gelukkig ging de plaatsbal naast. 

De pas ingevallen Jess MALFAIT poogde het van ver met een volleyschot dat toch - gedreven door de wind - wat ver 

naast ging. Intussen bleef de gevaarlijke Tom Hillewaere een constante dreiging maar ook hij had last van de gekke 

capriolen van de bal en de windstoten. Gilles HAMERS kon met een sublieme kapbeweging zich vrij maken in de 16 meter 

maar werd daarbij gehaakt. Kordaat wees de goed gevolgde ref naar de stip. Vooraleer Gwenn kon trappen probeerde 

men hem wel uit zijn concentratie te halen! De keeper koos niet voor een hoek en ranselde de bal uit doel waarbij de 

rebound door Gwenn over getrapt werd. De penaltyredding gaf moed aan de thuisploeg maar Nieuwkerke liet de teugels 

niet los. Plots een moment van Bryan VERHAEGHE die tussen 2 verdedigers Sarri aanspeelde en die schoof koelbloedig de 

2 - 3 binnen (77'). De laatste 10' duurden een eeuwigheid vooral daar de stadionklok ook zijn deel had gedaan. 

Hillewaere had er nog zin in om een gelijkspel uit de brand te slepen maar zijn schot stierf uit in het zijnet. Een zucht van 

verlichting ging doorheen de ijzige wind toen de ref affloot. Een welgemeende proficiat aan allen voor jullie prestatie!!! 
 

De meegereisde supporters lieten hun vreugde blijken met een welgemeend applaus wat onze boys uitermate 

waardeerden. Het hoeft geen uitleg dat de sfeer opperbest was in het plaatselijk sponsorlokaal "t' Spoor".  

  

Het is een cliché maar 3 punten op verplaatsing komen pas tot uiting als men de daaropvolgende thuismatch wint!!. De 

jonge brigade van SV De Ruiter komt op bezoek. Met de grinta en de mentaliteit en de steun van onze aanhang moeten 

we de punten thuis kunnen houden. Aftrap op zondag 23 februari om 15:00 uur. Tot Dan(ny)!!!!  

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth(Vikn'), Benny, Torre, Rémi, Sarri, Gilles, Bryan, Gwenn, Robbe(Jess) en Flo. Jenske en 

Brammie kwamen niet in actie.  



23ste speeldag : 
 
 
SK Nieuwkerke  3 - 0  K SV De Ruiter 
 
Na de meer dan deugddoende overwinning van verleden week was de vraag of het bezoek van rode lantaarn De 

Ruiter er voor zou zorgen dat we een vervolg konden breien 

aan onze sterke prestatie? 

  

Net als verleden week zorgde de wind weer voor de nodige hinder en werd er met wind op kop gestart door onze 

mannen. We namen onmiddellijk de match in handen en vanaf de 1ste minuut was er al dreiging toen een center 

van Bryan VERHAEGHE richting Gwenn MALFAIT waaide maar de bezoekende keeper was attent. Nog geen minuut 

later Bryan op snelheid maar zijn center schot werd in hoekschop geduwd. Na 10' kwam de jonge bezoekende 

brigade piepen en was het even schrikken toen onze keeper Dylan VANCRAEYBECK struikelde maar men was te 

verrast om te besluiten en de bal zeilde voorlangs. Op het kwartier weer Bryan op snelheid maar zijn aflegger naar 

Jess MALFAIT en diens poging ging in hoekschop. Wat later vloog een lob van Jess over en op een vrije trap van 

Gwenn slaat de keeper de bal over doel. Zelfs tegen de wind in waren onze mannen het gevaarlijkst en op een 

nieuwe run van Bryan toonde de 17-jarige goalie zijn kunnen. Net voor rust schrok iedereen op toen een bezoeker 

alleen voor doel kwam maar Dylan redde de meubelen en zorgde voor een brilscore aan de rust. 

De wind blies nog steeds hard maar was nu in het voordeel. Dit had direct resultaat met en center van Robbe 

VANDEN ABEELE maar de inzet van Gwenn kaatste via de paal terug het veld in. De jonge bezoekers verdedigden 

met hand en tand maar door de onervarenheid ging dit wel gepaard met gele waarschuwingen die een bitter gevolg 

kregen. Bij een dubbele boeking kreeg een bezoeker rood en werkte zijn frustratie uit op de cornervlag! Jess kon 

nog eens centeren maar de volley van Gwenn miste de juiste richting! Met een vrije trap werd de score geopend : 

Gwenn trapte de bal naar de 2de paal waar Florian DESMEYTERE het pleit won tegen de bezoekende keeper al 

protesteerde (al dan niet terecht?) de doelman dat hij de bal onder controle had(1 - 0; 66'). Toen een zoveelste 

overtreding weer een dubbele boeking veroorzaakte was de buit zo goed als binnen want met 9 spelers was het 

onbegonnen werk voor de moedige blauwhemden . Nog éénmaal konden de bezoekers dreigen met een trap in het 

zijnet bij een werkloze 2de helft voor Dylan. Het regende nu kansen maar op één of andere manier geraakten 

Bryan(vrije trap), Kevin SARRAZYN(rebound naast), Gilles HAMERS(volley naast),Flo(kopstoot) en Bryan(stifter) niet 

voorbij de keeper. Op de 80' lukte het dan toch toen Bryan met een dribbel Gwenn bereikte, die met een hieltje 

enig mooi de dubbele voorsprong nette( 2 - 0,80'). 

De jeugdige en moedige bezoekers waren uitgeblust en waren blij dat pogingen van Sarri( schot), 

Gwenn(plaatsbal), Jens VANDOORNE(rebound over) en Flo( trap) niet tegen het net eindigden. Met een laatste 

inspanning kwam de eindstand dan toch op het scorebord wanneer Gwenn met en sublieme toets Bryan bereikte 

die genadeloos afwerkte (3 - 0;90'). Logische zege tegen een wel erg jong en moedig(chapeau....) De Ruiter. Ook 

jong was de ref 

(Robbe Allewaert) en vooral zijn 16-jarige 2de assistent(Jasper Decaestecker) die een pluim verdienen onder het 

toezicht van de ervaren 1ste assistent Luc Tandt. 

  

Op zondag 1 maart om 15 uur proberen we het nog eens tegen SK Geluwe. Inderdaad de eerder door "Chiara" 

uitgestelde wedstrijd vindt opnieuw plaats tenzij een nieuwe storm zich aanbiedt. Tot Dan(ny)!!! 

  

  

Danny de baron. 

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Vikn', Torre, Robbe, Gilles(Rockinger), Gwenn, Jess(Gertje), Bryan, Sarri(Jenske) 

en Flo. Serre kwam niet in actie. 

 



24ste speeldag : 
 
 
SK Nieuwkerke  2 - 2  K SK Geluwe 
 
Dit maal geen Chiara of Denis of een andere storm die over het terrein raasde maar 2 teams die er volop voor 

zouden gaan in deze eerder uitgestelde wedstrijd.  

  

We moeten eerlijk zijn we hebben een wedstrijd gezien met de nodige spanning waarbij de eerste helft van onze 

boys wellicht één van de beste was die we dit seizoen meemaakten. Akkoord de bezoekers kregen 2 kansen via hun 

irritante en steeds zagende aanvalslei(ij)der maar voor de rest werden de bezoekers van het kastje naar de muur 

gespeeld. Na 8' belandde een centerschot van kapitein Gwenn MALFAIT op de lat en was dit meteen het sein  voor 

een verwoed offensief. Florian DESMEYTERE kwam in balbezit op het middenveld en stak op het gepaste moment 

door naar Bryan VERHAEGHE (absoluut geen sprake van buitenspel !) en die schoof de bal gekruist in het verste 

zijnet (1 - 0;10'). Bryan had de smaak te pakken en zijn inzet werd gekeerd door de doelman terwijl Gilles HAMERS 

zijn rebound te zwak was om de keeper te verschalken. Een minuut later kapte Gilles zijn opponent uit maar de 

opspringende bal zorgde voor een schot die meters overging. Bryan ging opnieuw op wandel maar liep zich dan 

vast op de toegesnelde verdedigers en weg kans. Eventjes werden de vuisten van goalie Dylan VANCRAEYBECK 

opgewarmd op een vrije trap maar luttele seconden later was Bryan weer dreigend maar de bezoekende keeper 

voorkwam erger. Wat dan volgde was een actie waar iedere trainer van droomt en voor werkt : Bryan liep zijn 

verdediger voorbij alsof het een zoutpilaar was en centerde dan precies en op het  juiste moment naar Kevin 

SARRAZYN die hard binnen knalde, what a beauty!!!( 2 - 0;35'). De eerste helft eindigde met drie gele kaarten voor 

de bezoekers die even niet meer wisten  van welk hout pijlen te maken.  

  

Menige supporters waren nog niet op hun plaats toen we een opdoffer van formaat incasseerden toen een 

hoekschop fors werd binnen gekopt ( 2 - 1;47'). De rust sneed blijkbaar onze benen af en de bezoekers geloofden 

weer volop in hun kansen. Dylan pakte uit met een mooie (foto)save maar wat later had hij geen kans op een 

achterwaartse center die van dichtbij binnen getrapt werd ( 2 - 2;62'). Een zucht van verlichting ging over het veld 

wanneer een kopbal van de bezoekende kapitein boven op de lat belandde. Wat later ging een verre lobbal maar 

een metertje over. We waren al halverwege de 2de helft toen Bryan even kon dreigen met een schot maar de 

doelman was niet ingedommeld. Het laatste kwartier herstelden we weer wat  het evenwicht en met hun laatste 

krachten gingen beide teams nog voor de volle pot. Een center werd door Rémi Decorte hoog over getrapt en Dylan 

moest nog eens plat op een snelle counter. Toen de ref - net buiten de grote rechthoek - voor een fout floot zagen 

onze sterk spelende jongens de vrije trap van Gwenn - en meteen de zege - uitéén spatten op de kruising. 

Een billijke puntendeling na een onderhoudende match. De bezoekende spelers dachten er blijkbaar anders over 

want ze verdwenen even snel als ze gekomen waren! 

  

 

Danny de baron. 

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Torre, Robbe, Rémi, Sarri, Gilles, Bryan, Gwenn, Jess en Flo. Jenske, Rockinger, 

Gertje en Jens kwamen niet in actie.  

 

 

 

  

 



25ste speeldag : 
 
 
SV Rumbeke  3 - 2  SK Nieuwkerke 
 
 
Na de recente 7 op 9 kwamen we nu wel voor een heel serieuze test te staan namelijk de ongeslagen leider - op 

hun eigen terrein dan toch -proberen punten te ontfutselen! Met opgeheven hoofd kunnen we terug blikken op een 

goed georganiseerde partij met een nipte nederlaag.  

  

De thuisploeg nam onmiddellijk de teugels in handen en combineerde aardig op hun vertrouwd kunstveld. Een 

scherpe aanval vanop links met een gevaarlijke center werd door Viktor VANDESTEENE in de kiem gesmoord. Vijf 

minuten later een identieke fase maar nu vanop rechts waarbij Kevin SARRAZYN de center niet kon verhinderen en 

van dichtbij werd de bal in doel getrapt( 1 - 0;14'). We moesten naar adem happen want het gevaar via de flanken 

bleef groot en gelukkig was de afwerking niet optimaal. En toch ....... Bryan VERHAEGHE drong diep de 16 meter 

binnen en werd er foutief gestuit maar noch de ref noch de linesman namen hun verantwoordelijkheid en keken 

seconden lang naar elkaar en lieten voort spelen, ter opluchting van al wie iets met de thuisploeg te maken heeft! 

Zelf de ferventste thuissupporter begreep het niet. De rust werd bereikt met het kleinste verschil en daar mochten 

we niet om mopperen ook al speelden we heel goed georganiseerd en sterk in blok. 

  

In de aanvangsfase veranderde het spelbeeld niet echt en Robbe VANDEN ABEELE moest een bal op de lijn redden. 

Luttele seconden later kon Dylan VANCRAEYBECK met een super save de dubbele voorsprong verhinderen.        

Een vervelende center vloog over onze verdedigende hoofden maar ook niemand van de thuisploeg kon afwerken. 

Plots forceerde Jess MALFAIT wat ruimte op recht en centerde gevat. De bal werd weggewerkt in de voeten van 

Gwenn MALFAIT die met een gekruist schot de keeper tegenvoets te (kunst)grazen nam( 1 - 1;58'). Er sloop 

nervositeit in de plaatselijke rangen en onze mannen roken hun kans. Sarri pakte uit met een center en Gilles 

HAMERS zag zijn inzet, door een puike parade, gered door de plaatselijke goalie. Toch voelde je dat Dame Fortuna 

de kant van de blauwhemden aan het kiezen was, want op een center kon een gekraakt schot, via de hiel van 

Benny CAILLIAU(goeie partij ) en tussen de benen van de verraste Dylan, tegen het net uitsterven( 2 - 1;72'). Een 

mokerslag voor onze boys die net aan het komen waren en toen een nieuwe center, op een vrije trap, voor een 

schermutseling zorgde voor ons doel kon men de 3 - 1 binnen tikken als was de laatste toets toch wel van iemand 

die verdacht veel op buitenspel leek te staan(80'). De match leek nu wel gespeeld en Dylan moest nog eens uit zijn 

pijp komen op een trap in de korte hoek. Alle moed werd nog eens bij elkaar geroepen en op een pas van Jens 

VANDOORNE kon Bryan enig mooi in de verste winkelhaak trappen ( 3 - 2;89'). Er restte ons nog weinig tijd en 

stormde - tot onze keeper Dylan toe - iedereen naar voor maar de klok werd onze vijand en moest de scheids een 

einde maken aan de partij. Een verdiende zege van de thuisploeg maar de inzet en organisatie was puik van onze 

mannen en dit moet ook voor volgende week het nodige vertrouwen kunnen geven.  

  

Op zondag 15 maart en dit om 15:00 komt Zwevegem Sp. op bezoek  en we rekenen op jullie talrijke opkomst voor 

een wel erg belangrijke partij. Met jullie steun moet dit een boost  kunnen geven aan onze mannen. Tot Dan(ny) 

 

Danny de baron. 

  

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Vikn',Robbe, Sarri, Gilles, Bryan,Gwenn, Jess(Jenske) en 

Gertje(Rockinger). Serre en Jens kwamen niet in actie.  

 

 



Donderdag 12 maart 2020 : een donderdagtraining als een ander, een aansluitend etentje en een bijpassend 

drankje, met dank aan het gulle 4-tal. Tot de inkomende berichten van een nakende lock-down, wat nu ....        

nog vlug profiteren van een laatste Stella, want morgen ... 

Voetbal, het zondags vertier, de nabespreking in het sponsorcafé, het bezoekje achteraf aan een ander 

etablissement ...  eindigde allemaal met de wijze woorden van Maggie “Blijf in je kot” 

Met argus-ogen kijken we de volgende morgen in de krant : 

 

 

 

 


