Hallo beste sportvriend,
Er werd met argusogen uitgekeken naar het seizoen 2021-2022 want wat mochten we
verwachten na de vele strubbelingen met Covid-19. Is onze ploeg klaar om de strijd aan te
gaan in 2de provinciale? Hoe gaan de spelers reageren op een hopelijk volledig seizoen?
Zijn ze er klaar voor? Vele vragen die al gauw antwoorden zouden krijgen!
Het seizoen was nog niet eens begonnen toen T1 Pedro NOLF, pakweg half augustus,
meedeelde dat zijn gezondheidstoestand ervoor zorgde dat hij de competitie niet zou
kunnen starten. Nee, we waren niet in paniek maar het was alle hens aan dek om nog voor
de start een trainer te vinden. Nicolas SOMERS kon ons algauw overtuigen en gedreven als
hij is begon hij met veel enthousiasme aan de competitie. Hieronder vind je eerst een
overzicht van het seizoen in cijfers.
SKN eindigde op een 12de plaats al hadden velen gehoopt om toch in de linker kolom te
eindigen.
SKN behaalde 31 punten uit 30 matchen met 8 overwinningen en 7 gelijke spelen. Logisch
dat we dan 15 nederlagen kenden.
SKN behaalde 22 punten thuis en 9 punten op verplaatsing. We blijven toch thuis de meeste
punten halen al zijn we niet meer een oninneembare vestiging. Met onze 9 punten op
verplaatsing zijn we op één na de slechtste leerling van de klas
(Emelgem-Kachtem haalde 3 punten op verplaatsing).
SKN scoorde 44 doelpunten en er waren maar 5 ploegen die minder doel troffen. Onze
doelmannen moesten 61 keer de bal uit het net halen en hier waren we op 2 na de slechtste
van de reeks.
SKN scoorde 26 maal thuis en staat daarmee in het midden van de rangschikking. Op
verplaatsing scoorden we maar 18 maal en deed maar 1 ploeg slechter.
SKN incasseerde 19 goals thuis wat zeker sterk is want maar 4 teams deden beter. Op
verplaatsing kregen we er 42 om de oren waarbij maar 2 ploegen slechter deden.
SKN heeft een doelsaldo van -17 waarbij maar 5 teams slechter deden.
SKN kon 5 keer de nul houden en kwam in 8 matchen niet tot scoren.
SKN won 4 maal met één goal verschil en ook 4 maal met meer dan één goal verschil.
SKN verloor 3 maal met één goal verschil en wel 12 keer met meer dan één goal verschil.
SKN kon maar 2 overwinningen na elkaar noteren en kende een reeks van 6 wedstrijden
zonder nederlaag.
SKN zag 50 keer een gele kaart getrokken en 2 maal werden we gestraft met een rode
kaart.
Benjamin LUTUN kroonde zich tot topschutter met 16 goals. Bryan VERHAEGHE met 7
goals en Remi ROKIA met 4 goals vervolledigen het podium. Elf verschillende spelers
troffen raak.
Bryan deelde de meeste assists uit met 15 stuks, gevolgd door Gilles HAMERS met zeven
en Remi Rokia met 6 stuks. Tien verschillende spelers gaven één of meerdere assists.
Zo dit was een overzicht van seizoen 2021-2022 in cijfers.

DE BELOFTEN :

De beloften speelden een moeilijk seizoen die nog wat met de naweeên van de corona-crisis
had te kampen. De kleine kern zorgde ervoor dat er enkele talentvolle jeugdspelers (U17)
hun debuut konden beleven met de beloften.
Met 2 wedstrijden minder gespeeld werd toch nog een verdienstelijke 7de plaats behaald.

Uitgaande spelers :
Wat het seizoen 2022-2023 betreft nemen we afscheid van enkele spelers die andere
oorden opzoeken of door omstandigheden ons verlaten: merci aan
Brecht VERSTRAETE (stopt), Florian DESMEYTERE (SP Dikkebus),
Remi DECORTE (Frankrijk-Zwitserland) , Dylan VANCREYBECK (RJ Comines-Warneton),
Jean AFFOGNON (SC Zonnebeke), Matthias KNOCKAERT (K Brielen Sport).

1ste speeldag
SK Nieuwkerke - R Dottignies Sp. 1 – 2
Toen we de stekker uitrokken verleden seizoen was Dottignies onze laatste tegenstander en laat het
nu net dezelfde vereniging zijn waartegen we het nieuw seizoen moesten openen. Meteen een vette
kluif want we kennen intussen de waarde van de geel-blauwen.
Onze mannen hadden er zin in en namen de match resoluut in handen met in de eerste 20' drie
zuivere kansen. Na 10' stuurde Gwenn MALFAIT zijn ploegmaat Benjamin LUTUN in het straatje, die
de keeper wat voor zijn doel zag staan, maar zijn lob werd door de keeper in hoekschop verwerkt.
Nog geen 2' later kon Benjamin een center naar doel tikken maar de bal verdween aan de verste
staak buiten. Nog eens 5' later kon Kilian VAN ZEVEREN een center van Gwenn onvoldoende
plaatsen en ging de bal over doel. De bezoekers deelden een eerste prik uit na 25' maar een center
werd centraal over gekopt. De grootste kans kwam op naam van Kilian na een splijtende center maar
zijn schot- via zijn scheenbeen- werd door de keeper op een onorthodoxe manier uit doel gehouden.
Een cliché van formaat maar wie niet scoort krijgt het deksel op de neus: een hoekschop van de
bezoekers werd aan de eerste paal binnengekopt (31';0 - 1). Toch een mokerslag voor onze boys die
met kleinste verschil naar de kleedkamers trokken.
Kan een 2de helft nog slechter starten? Toen we aan een tegenaanval begonnen leden we simpel
balverlies en zonder twijfelen verdween de bal naast goalie Jens VERCAEMST in doel (0 - 2;47'). Met
verenigde krachten gingen onze roodhemden op zoek naar de aansluiting en een harde center van
Benjamin suist voorbij iedereen en werd jammerlijk genoeg niet binnengetikt. De pas ingevallen
Bryan VERHAEGHE bracht weer hoop in onze rangen door na een dribbel zijn schot in doel te zien
dwarrelen na een deviatie op een bezoekende speler (61'; 1 - 2).
Natuurlijk waren de bezoekers nu gevaarlijk op de counter en gelukkig kon hun spits net niet bij een
scherpe voorzet. Gilles Hamers begon aan ons slotoffensief maar zag een inzet in hoekschop
verdwijnen. Een voorzet naar de 2de paal werd door Benjamin met de borst aangenomen maar de
bal sprong net iets te ver om in doel te kunnen besluiten. Ook de laatste kans was voor Benjamin:
een vrije tap van Gilles werd aan de 2de paal door de mee opgerukte keeper Jens centraal gekopt
waar Benjamin in de vlucht over trapte. Een zucht van opluchting bij het laatste fluitsignaal bij de
bezoekers, die het laatste kwartier met hand en tand verdedigden en waarbij de nodige gele kaarten
vielen.
Op naar de volgende opdracht die ons brengt naar het veld van KFC MOEN
op zondag 12 september met aftrap om 15uur. Supporters op post!!!!!
SKN speelde met Jens, Kenneth (Bryan), Benny, Gilles, Rémi, Benjamin, Flo, Gwenn, Kiki, Jenske
(Jean), Brecht. Serre en Damy kwamen niet in actie.

2de speeldag
K FC Moen - SK Nieuwkerke 3 – 0
Na de onverdiende en nipte nederlaag tegen Dottignies kondigde de uitwedstrijd zich aan om aan
puntengewin te denken. Eénvoudig zou het wel niet zijn met de afwezigheden van Brecht Verstraete,
Jess Malfait, Ibrahima Camara, Remi Rokia en een Bryan Verhaeghe die niet 100% blessurevrij was.
Nu, de thuisspelers hebben ook maar één paar benen en met volle moed gingen we ertegen aan,
maar als je na 2' de thuisploeg helpt door een dieptepas verkeerd in te schatten en de bal vrij simpel
in de verste hoek wordt binnengetrapt, ja dan weet je het wel (1 - 0;2')! De moed werd bijeengeraapt
en een mooie center van Rémi DECORTE was net niet zuiver genoeg om te scoren, al was de
gevaarlijke counter die onmiddellijk volgde heel gevaarlijk maar het schot ging over. Een vrije trap
van Gwenn MALFAIT kreeg een vervolg met een kopslag van Jean AFFOGNON maar de bal werd
over de lat getikt. De daaropvolgende hoekschop van Gwenn dwarrelde door het pak heen en tot
algemene frustratie van iedereen kon niemand binnentikken. De thuisploeg kende meer geluk: een
vrije trap werd door Dylan VANCRAEYBECK in hoekschop geduwd en de fase die daarop volgde
zorgde voor de dubbele voorsprong want tot driemaal toe mochten de thuisaanvallers proberen en
slaagden er ook in om de bal te netten (2 - 0;16'). Een mokerslag voor onze boys al was Florian
DESMEYTERE dicht bij de aansluiting met een kopbal op hoekschop. Moen nam nu een meer
afwachtende houding aan maar de onzuivere passing en combinaties brachten de thuisploeg niet in
verlegenheid. Integendeel, we mogen van geluk spreken dat de geelhemden hun vizier niet goed
afstelden want meerdere kansen werden verkwanseld door de thuisploeg die meer grinta, stevigheid
in de passing en duels toonde. Een center van Gwenn waarbij Kilian VAN ZEVEREN net niet bij kon
was een laatste stuiptrekking van een ontgoochelende eerste helft van onze boys.
De 2de helft begon onder een goed gesternte toen Benjamin LUTUN na een doorsteekpas alleen
voor de keeper kwam en deze voorbij leek te gaan maar een struikeling zorgde voor de anticlimax.
Een zoveelste hoekschop van Gwenn werd door dezelfde Benjamin nipt over gekopt.
Een stukje "comedy capers" zorgde voor de doodsteek: een korte uittrap van Dylan werd door Flo te
zwak teruggespeeld en hun spits was er als de kippen bij om simpel binnen te toetsen (3 - 0; 53').
Game over voor onze roodhemden waarbij de kopjes naar beneden gingen en de thuisploeg een
rustig meesterschap aan de dag legde. De match bloedde dood met meerdere fouten en
spelhervattingen, wissels en ook de nodige tijdswinst door de uitgekookte thuisspelers. Verdiende
overwinning waarbij onze mannen zelden de indruk gaven om er buit te rapen.
Match om vlug te vergeten en ons te concentreren op de volgende opdracht. Beveren-Leie startte
met 2 gelijke spelen en zal zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden. Boys, tijd om jullie ware
gedaante te tonen en aan onze supporters om onze spelers te helpen die verdomde 0 van het bord
te vegen. Afspraak zondag in de Steenwerkstraat om 15uur! Tot Dan(ny).
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Flo, Rémi, Benjamin, Gilles (Serre), Gwenn, Kilian, Jenske
(Nickske), Jean. Bryan en Jens kwamen niet in actie.

3de speeldag
SK Nieuwkerke - SK Beveren-Leie 3 – 0
Dat iedere match belangrijk is, is een algemeen gegeven maar als de start van het seizoen niet echt
het verhoopte resultaat brengt, begin je toch wel een zekere spanning te voelen. Onze jongens
wilden en zouden de nul van het bord vegen en de supporters waren ook present op deze zonnige
namiddag.
Minder zonnig was het na een 3-tal minuten toen Kenneth VERHAGHE een tackle te verduren kreeg
die voor de nodige pijnlijke grimassen zorgde. Kenneth kon verder maar moest aan de rust toch
vervangen worden. Intussen kon broer Bryan VERHAEGHE revanche nemen en liep richting het
bezoekende doel. Zijn trap kreeg de goalie niet onder controle en de slim gevolgde Benjamin LUTUN
nette zijn eerste competitiegoal van het seizoen (1-0;7'). Niet dat de wedstrijd van hoog niveau was
maar de inzet en grinta was er wel. Veel middenveldspel kenmerkte de eerste helft maar je zag wel
dat onze roodjes groeiden in de match. Even een spannend moment toen de bezoekers een center
over kopten. Toen Bryan nog eens diep werd gestuurd zag hij zijn poging in hoekschop verwerkt
door de attente doelman. Toen de meesten al richting kantine trokken, kopte Gwenn MALFAIT de 2 0 tegen de netten maar de goed geplaatste linesman zag een teen buitenspel.
Meteen nam SK de 2de helft in handen en liet eigenlijk niet meer los. Gilles HAMERS ging door op
de linkerflank en trok voor, maar een duidelijke handsbal van een verdediger deed de goed leidende
ref niet twijfelen en hij wees kordaat naar de stip. Onze skipper Gwenn kweet zich voortreffelijk van
zijn taak en potte de 2 - 0(55'). Een paar minuten later zag Kilian VAN ZEVEREN een volleyschot
afgeblokt. Bryan ging terug op volle snelheid ervandoor en de achtervolgende verdediger kon niet
anders dan hem ten val brengen. Geen twijfel mogelijk en opnieuw wees de ref zonder aarzelen naar
de stip. Gwenn zette zich terug achter de bal en de driedubbele voorsprong was een feit (3-0;60').
Geen twee zonder drie: toen Florian DESMEYTERE nogal onstuimig een aanvaller in de rug duwde
wees de ref opnieuw zonder verpinken naar de stip. Tijd voor "un moment de gloire" vond Dylan
VANCRAEYBECK en hij pareerde de trap met bravoure (65'). Een kwartier voor affluiten kon Bryan
een center versturen en Gwenn kon er net niet bij om zijn hattrick af te ronden. Toen er op de 82'
een dubbele gele kaart viel voor een bezoeker was de match volledig over en onze goed spelende
verdediging was content dat de nul een feit was.
Zo, die vervelende nul is van het bord geveegd en deze overwinning smaakt naar meer. Waarom nu
zondag al niet? Wees er gerust bij, trouwe supporters, als we naar SK Westrozebeke trekken waar
we de plaatselijken om 15 uur partij geven. Tot Dan(ny)!
SKN speelde met Dylan, Kenneth (Kiki), Benny, Jean, Servaas (Jenske) Benjamin (Ote), Flo, Bryan,
Gwenn, Gilles en Brecht. Jens kwam niet in actie.

4 de speeldag
SK Westrozebeke - SK Nieuwkerke 3 – 1
Na onze eerste driepunter verleden week waren we klaar voor een bevestiging van onze eerste
zege, maar intussen weten we hoe de match afliep en moeten we ons focussen op onze volgende
opdracht tegen leider Moorsele.
De wedstrijd begon met een scherpe voorzet van Gwenn MALFAIT maar niemand kon de bal in doel
deviëren. Ook onze keeper Dylan VANCRAEYBECK moest vlug aan de bak en een schot in
hoekschop duwen. De volgende 20' was vooral een strijd op het middenveld waarbij de thuisploeg
het merendeel van de duels won. Onze roodjes misten ook dat tikkeltje precisie of kozen voor de
verkeerde oplossing. Een oplossing die de blauwhemden wel vonden toen een dieptepas over onze
verdediging vloog en de nummer 8 koel binnen werkte (1-0;27'). Nog geen minuut later weer een
dieptepas maar ditmaal kon Dylan in hoekschop verwerken. Consternatie toen Gilles HAMERS in de
grote rechthoek gehaakt werd, na een knappe beweging, maar de ref zag er geen graten in. Bryan
VERHAGHE probeerde het met een knappe volley maar de thuisdoelman reageerde attent. De rest
van de 1ste helft werd gekenmerkt door de vervanging van scheidsrechter Siel DEPOVER (langs
deze weg wensen we Siel een vlot herstel!) en de rare aanblik van slechts één actieve linesman.

De goeie intenties werden onmiddellijk gefnuikt want bij een balverlies en verkeerde beoordeling
vloog de bal in een wijde boog over onze keeper Dylan, die mee opgeschoven was (2-0;49'). De
thuisploeg speculeerde nu volop op de counter en onze goalie moest een schot over tippen. Een
schot van Gilles werd gered door een thuisspeler in hoekschop, toen de keeper verslagen leek.
Bryan VERHAEGHE kon plots zijn duivels ontbinden en ging door op links waarbij een attente
Benjamin LUTUN de 2-1 binnen kon duwen (58'). Wat voor nut heeft de aansluitingstreffer als er nog
geen 2' later een 3-1 op het bord staat? Een actie op rechts werd nogal eenvoudig en te gemakkelijk
besloten met een plaatsbal in de verste hoek (60'). Bryan probeerde het nog eens maar zijn inzet
werd afgeblokt, terwijl de thuisploeg soms gevat counterde maar nu minder effectief was. Het was
wachten op het laatste fluitsignaal, waarbij in Leuven de Fransen volop aan het feesten waren met de
nieuwe wereldtitel van Alaphilippe.
Het zal nu zondag moeten gebeuren om ons puntentotaal aan te dikken maar het wordt geen makkie
met leider Moorsele op bezoek. Toch rekenen we op jullie massale steun, beste supporter, om 15
uur in de Steenwerkstraat. Tot Dan(ny)!
SKN speelde met Dylan, Kiki, Kenneth, Flo, Serre (Remi), Benjamin, Jean, Bryan, Gwenn, Gilles en
Brecht. Jens, Jenske en Benny kwamen niet in actie.

5de speeldag
SK Nieuwkerke - K SV Moorsele A 1 – 1
We kregen hoog bezoek in de Steenwerkstraat want de fiere en ongeslagen leider Moorsele kwam
op bezoek olv boegbeeld Kevin Vandecasteele die zijn strepen verdiende als topschutter bij
meerdere ploegen.
De match - op een perfecte grasmat - begon wel aan en hels tempo. In de 2' ging Bryan
VERHAEGHE door op links en moest de doelman de bal in hoekschop pareren. Ook de bezoekers
kwamen gevaarlijk uit de hoek maar onze goalie Dylan VANCRAEYBECK pareerde eveneens in
hoekschop. Bryan bleef een gevaarlijk heerschap en toen hij in de penaltyzone dribbelde, werd hij
foutief gestuit en bevestigde de lijnrechter de fout binnen de zone en wees de ref kordaat naar de
stip. Gwenn MALFAIT bleef ijzig kalm en zette de doelman op het verkeerde been
(1 -0;11'). Vijf minuten later was de 1 - 1 dichtbij maar op één of andere manier geraakte de bal niet
over de lijn en was Servaas COVEMAEKER tot tweemaal de reddende engel (ondanks fel protest
voor handsspel). Het spel bleef lekker op en neer gaan tussen 2 ploegen die bij momenten mooi
voetbal op de mat tekenden. Vele centers misten net hun doel al moesten beide keepers wel attent
hun job uitvoeren. Een mooie 1ste helft werd afgefloten waarbij vele supporters, tijdens de rust, een
glimp gingen opvangen van de ploeterende renners in het nabije Noorden van Frankrijk.
Gilles HAMERS opende de debatten in de 2de helft met een sublieme pas naar Gwenn maar zijn
poging ging centimeters naast. Nog geen minuut later belandde de bal op de lat na een bezoekende
center en maakte een bezoeker een fout op Jean AFFOGNON voor hij kon binnentikken. Kilian VAN
ZEVEREN kon Bryan lanceren maar diens center werd nog net in hoekschop gegleden. Met nog 25'
voor de boeg mocht Gwenn een vrije trap nemen, die tot grote ontgoocheling van alle roodwitten, via
de keeper en de paal terug in het veld sprong. Een ferme blokkage deed de bal caprioleren in de
voeten van de nummer 9 die niet aarzelde en raak trof (1 -1;70'). Toen Kenneth VERHAEGHE een
doorgebroken Moorselenaar ten val bracht was de ref onverbiddelijk en trakteerde Kenneth op rood.
Met nog een kwartier voor de boeg was het nu wel alle hens aan dek, maar de grinta en spirit van
onze boys deed wonderen en we hielden stand. Wel moeten we keeper Dylan dankbaar zijn dat hij
nog een wereldsave in huis had op een laatste poging van de bezoekers al was de totale inzet van de
ploeg bewonderenswaardig.
Een dik verdiend punt dat naar meer smaakt en laten we nu ook beginnen met punten buitenshuis te
vergaren. Niet op zondag maar zaterdagavond 9 oktober trekken we naar OTEGEM waar we om 18
uur aftrappen. Supporters tot Dan(ny)!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Jean, Serre, Benjamin, Gilles, Bryan (Remi R), Gwenn, Kiki,
Brecht. Jens, Nick en Matthias kwamen niet in actie.

6de speeldag
Bl Otegem - SK Nieuwkerke 1 – 2
Ik wou zeker niet in de schoenen staan van onze trainer Nicolas SOMERS toen hij donderdagavond
na de training zijn ploeg moest samenstellen! Met een resem geblesseerden (Gwenn, Bryan, Jess,
Ibrahima, Ote ) en afwezigen door verplichtingen (Brecht, Damy) zou je voor minder in je haar
krabben ook al heb je er niet veel! We wisten toen nog niet wat ons nog te wachten zou staan in
Otegem zelf!
We waren getuige van een felle start met een mislukte center van een thuisspeler waarbij doelman
Dylan VANCRAEYBECK een lendenslag nodig had om de bal in hoekschop te tippen. Een
hoekschop met een snelle counter van onze mannen waarbij Rémi DECORTE voorlangs trapte. Jean
AFFOGNON begon te trekkebenen en moest reeds na 5' vervangen worden door Nick BRISMAIL
(sterke partij trouwens van onze youngster). Consternatie toen ook Remi ROKIA teken deed richting
bank, dat hij zo niet verder kon. Met een laatste inspanning schakelde Remi twee tegenstanders uit
en stak door naar naamgenoot Rémi, die centerde prachtig naar
Benjamin LUTUN en deze kende geen genade (0 - 1;12'). Remi werd vervangen Jens VANDOORNE
die samen met zijn ploegmakkers verder ten strijde trok. De bedrijvige Rémi zette zich nog eens door
op links maar zag zijn schot door de keeper in hoekschop uitsterven. De thuisploeg probeerde ons
onder druk te zetten al verliep dit wel moeizaam. Minder moeizaam was het mekkeren tegen de ref
die nog voor de rust 3 spelers op de bon gooide. Op de 38ste minuut werden de rollen omgekeerd:
Benjamin nam een gemeten vrije trap en de inlopende Rémi kopte krachtig binnen (0 - 2;38'). De
1ste helft eindige nog met een inspanning van Gilles Hamers maar zijn inzet verdween in
hoekschop.
De thuisploeg begon de 2de helft met een dubbele vervanging en trok richting ons doel. Onze
verdediging met Servaas COVEMAEKER, Kenneth VERHAEGHE, Kilian VAN ZEVEREN, Florian
DESMEYTERE en Benny CAILLIAU was niet van plan om zich zo maar gewonnen te geven al kregen
we een ferme knauw toen ook doelman Dylan niet verder kon. Jens VERCAEMST kwam hem
vervangen en deed dit voortreffelijk.
Intussen voerde de thuisploeg de druk op maar onze boys speelden met een grinta die
bewonderenswaardig was. Otegem bleef wel rustig in de opbouw maar meestal eindigde hun actie
met een lange voorzet die net niet gevaarlijk genoeg was. De 70ste minuut was net begonnen toen
een weggewerkte hoekschop in de voeten van de nummer 10 belandde en die raak trof via de
vuisten van Jens (1 - 2;70'). Toen Rémi Benjamin kon lanceren zag iedereen de bal er al in, maar zijn
poging strandde in het zijnet. Natuurlijk was het nu alle hens aan dek en werd de bal op alle
mogelijke, maar correcte manier ontzet. De frustratie groeide bij de thuisploeg vooral toen een bal
via de paal terug in het veld sprong. Het mocht niet baten en de goed leidende ref floot de match
naar het verleden en trakteerde daarbij een thuisspeler nog met een rode kaart.
Zo de eerste punten op verplaatsing zijn binnen en is het nu vooral hopen op wat meeval met onze
geblesseerden want zondag staat er de derby op het programma tegen SK VLAMERTINGE.
Inderdaad onze ex-trainer Patrick VAN HOOF komt met zijn troepen afgezakt naar de
Steenwerkstraat. Het wordt een blij weerzien met Patje al moeten wij geen geschenken verwachten
en dat hoeft ook niet. De grinta die we de laatste 2 weken op de mat legden zou puntengewin
moeten kunnen opleveren. Afspraak om 15 uur en tot Dan(ny).
SKN speelde met Dylan (Jenske), Kenneth, Benny, Jean (Nickske), Serre, Benjamin, Rémi, Gilles,
Kiki, Flo, Remi (Jens). Camen kwam niet in actie.

7de speeldag
SK Nieuwkerke - K SK Vlamertinge 0 – 0
Behoorlijk wat volk was afgekomen voor de derby tegen SK Vlamertinge. Voor velen een weerzien
met een scherp afgetrainde Patrick VAN HOOF. Een Patrick die elk grassprietje van ons veld kent
maar onze mannen waren niet bereid om onze vestiging zomaar te laten innemen!
Voor Kenneth VERHAEGHE ook maar een bal kon tikken lag hij al op de bon maar dat veranderde
niks aan de intenties van onze roodjes. Een bedrijvige Rémi DECORTE kon voorzetten maar niemand
kon de bal in doel deviëren. Het was opnieuw Rémi die voor het eerste schot tussen de palen zorgde
maar de keeper klemde in de korte hoek. Op de tiende minuut kon
Benjamin LUTUN alleen op de doelman afgaan maar zijn overhaaste trap miste kracht en precisie.
Nu was het aan Gilles HAMERS om te dreigen: een goed getrapte vrije trap kwam bij Florian
DESMEYTERE terecht maar die kon de bal in de kleine rechthoek niet in doel trappen. De beste kans
van de match zou later blijken waarbij de bezoekers een zucht van verlichting slaakten. Op minuut
20 was het onze beurt om niet te mopperen: een inzet werd door doelman Jens VERCAEMST uit zijn
doel gehouden, bijgestaan door Servaas COVEMAEKER die de rebound van de lijn veegde! Vanaf
dan was het vooral middenveldspel die de wedstrijd kenmerkte. Beide ploegen speelden wel met
veel overgave maar voor echt gevaar zorgen was net iets te veel gevraagd. Stilstaande fases
zorgden nog voor ietwat gevaar maar het was telkens van net niet. Rust 0 - 0!
Het verslag van de 2de helft ga ik heel kort kunnen houden want in feite viel er omzeggens geen
dreiging meer te noteren. Ja, enkele hoekschoppen en vrije trappen zorgden voor nervositeit maar
de uitkomst was telkens nihil. Hoe meer de klok richting einde tikte, kwam er het besef van niet meer
te verliezen en stookte ieder aanvallende intentie in het niets. De supporters bleven wat op hun
honger zitten en legden zich dan maar neer bij de brilscore.
Positief is dat onze mannen nu al drie wedstrijden niet meer verloren, vooral als je ziet dat we in het
aanvallend compartiment weinig alternatieven hebben. Het strijdershart dat ze wel tonen moet voor
de volgende opdracht een goed gevoel geven. Een wedstrijd met een heel speciaal tintje want
samen met onze trainer Nicolas SOMERS trekken we naar SK Staden. Geen twijfel mogelijk dat
Nicolas zijn mannen klaar gaat stomen en ik twijfel er ook niet aan dat onze boys graag Nicolas de
zege zouden willen schenken! Wij supporters, kunnen ook hier helpen door, met onze aanwezigheid,
de nodige steun te geven. Afspraak zondag 24 oktober om 15 uur in Staden! Tot Dan(ny)!

SKN speelde met Jenske, Kenneth, Benny, Nickske, Serre (Damy), Benjamin (Bryan), Flo, Rémi (
Jenske), Gilles, Kiki, Brecht. Camen kwam niet in actie.

8ste speeldag
SK Staden - SK Nieuwkerke 2 – 2
Net als verleden week was het ditmaal aan onze trainer Nicolas SOMERS die hartelijk welkom werd
geheten door zijn ex-club. Met het nodige respect en geschenken werd de match gestart tussen de
twee SK'S.
Het was meteen alle hens aan dek en goalie Jens VERCAMST moest een doorbraak tenietdoen met
een save die, via zijn vingertoppen, in hoekschop eindigde. Meteen het sein dat de brigade van
Nicolas geen verdere geschenken moest verwachten. Onze boys waren niet onder de indruk want
met een fantastisch aangesneden hoekschop van Gilles HAMERS kon, ons jeugdproduct Nick
BRISMAIL, de bal met een kopslag tegen de netten jagen (0 - 1;6'). Nog geen 60 tellen later
belandde een verre vrije trap van Rémi DECORTE tegen de lat nadat de keeper zich toch schromelijk
miskeek. Na een goed kwartier belandde een verre inworp (een wapen waar de thuisploeg
veelvuldig gebruik van maakte) in onze rechthoek en een eenvoudige laterale pas werd simpel
binnen getoetst (1 - 1;17'). Een nieuwe verre inworp zorgde opnieuw voor gevaar met een bal die
tegen de lat caprioleerde. De thuisploeg kende nu zijn beste moment en Jens moest een vrije trap
gevat over tippen en een gevaarlijke center werd over gekopt. Onze roodjes (in het grijs) maakten
nog eens een vlotte combinatie maar Bryan VERHAEGHE zag de keeper een fractie eerder op de bal
glijden. Rust 1 - 1.
De thuisploeg begon wel heel snedig aan de match met de nummer 14 die, op volle snelheid,
richting doel stormde en zijn trap verdween via de hand van Jens in doel (2 - 1;47'). De voorsprong
bleef gelukkig niet lang op het scorebord: Servaas COVEMAEKER kon, vanop links, de achterlijn
halen en zijn voorzet vond Remi ROKIA, die uit de draai de gelijkmaker scoorde
(2 - 2;50'). Sprankelende start van de 2de helft maar dit was het dan ook wat het vervolg betrof. De
nervositeit begon de bovenhand te nemen en goeie combinaties waren amper te tellen. De
thuisploeg hanteerde meer en meer de lange bal richting hun woelige spits. Onze boys lieten zich
intussen wat opnaaien door de vele foutjes en geraakten niet echt meer in de buurt van de goal. Tijd
om wat vers bloed te droppen en konden we meteen de eerste minuten meemaken van Ibrahima
CAMARA na een lange revalidatie, samen met Damy HOSSEY en Jens VANDOORNE die nieuwe
impulsen moesten brengen. Intussen waren we laatste 10' ingegaan en begonnen we aan een laatste
offensief. Damy kon na een actie Bryan bedienen maar zijn schot uit de draai stierf uit in de armen
van de keeper. Minuut 89 zal nog lang nazinderen: Bryan kon met een slimme kapbeweging zijn
verdediger verschalken die niet anders kon dan hem foutief te stuiten. De thuisaanhang zag de bui al
hangen maar, tot ieders verbazing (zelf de thuisspelers), zag de ref er geen graten in. Ongeloof bij
onze spelers, supporters en neutrale aanhangers en ja .... een VAR was er niet, ook al was die niet
nodig met zo een duidelijke fout. De match werd afgefloten en moest iedereen maar tevreden zijn
met een punt.
Ja, we kunnen zeggen dat we weer niet verloren (al vier wedstrijden op een rij) en met de vele
gekwetsten toch een punt behaalden! Komende zaterdag (aftrap om 19uur) gaan we er opnieuw
voor en hopen de 3 punten mee te nemen bij VV Emelgem-Kachtem. Het enige wat we verkeerd
kunnen doen is, met een dosis onderschatting, naar het puntenloze Izegemse te gaan want we
mogen een gemotiveerde thuisploeg verwachten. De nodige grinta moet er zijn om de zege te
kapen. Tot Dan(ny)!
SKN speelde met Jens, Nikske, Benny, Flo, Serre (Ibrahima), Kiki, Rémi, Bryan, Gilles, Remi (Jenske),
Brecht (Damy). Seba kwam niet in actie.

9de speeldag
VV Emelgem-Kachtem - SK Nieuwkerke 1 – 2
Hoe langer de reeks nederlagen duurt, hoe dichter je komt bij puntengewin! Alleen het
onderschatten van de sympathieke thuisploeg zou ons parten kunnen spelen …. en het heeft niet
veel gescheeld!!!!
Onze mannen begonnen maar slap aan de wedstrijd en het eerste gevaar kwam er van Rémi
DECORTE met een verre vrije trap die enkel decimeters over vloog. Je voelde het vertrouwen
zienderogen groeien bij de thuisploeg die een slordig en weinig inzet tonende SKN gemakkelijk de
baas kon. Benny CAILLIAU moest een uitstekende sliding-tackle uit zijn hoed toveren om
de 1 - 0 te voorkomen! Ons spel beterde er niet op en wie zaait zal oogsten: een mooie trap
verdween mits, het nodige geluk, strak in de winkelhaak (1 - 0;32'). Wat later een center maar
gelukkig kon niemand van de thuisploeg in doel verlengen. Ons spel beterde er niet op en het was
tot de allerlaatste minuut wachten op een kans toen Remi ROKIA een voorzet van Bryan
VERHAEGHE net niet kon kadreren.
Een terechte donderpreek van trainer Nicolas SOMERS zou voor de kentering moeten zorgen want
slechter kon amper! Nog geen minuut begonnen aan de 2de helft toen Gilles HAMERS naar doel kon
trappen. De keeper pakte uit meteen knappe save en de rebound van Bryan werd opnieuw uit de
doelmond gehouden. Enkele minuten later een center van Remi naar zijn naamgenoot Rémi die net
niet kon besluiten. De thuisploeg werd nu volledig overlopen en onze mannen konden eindelijk tonen
tot wat ze in staat zijn. Een sterke Benny begon aan een ren van wel 80 meter op de rechterflank en
het was onbegrijpelijk dat niemand in de waarheidszone aanwezig was om binnen te tikken. Bryan
werd foutief gestuit net buiten de rechthoek maar hij had wel de luciditeit om de vrije trap snel te
nemen en Remi Rokia te bedienen die, koel binnentikte (1 - 1;65'). Een zucht van opluchting bij de
aanwezige supporters die hoopten op nog meer. Een centerschot van Servaas COVEMAEKER werd
net onder de lat weggetikt. Ook de ingevallen Ibrahima CAMARA waagde zijn kans met een schot
maar ook hier werkte de keeper in hoekschop. Een hoekschop met gevolgen: Gilles trapte strak voor
en onder druk van Brecht VERSTRAETE werkte een verdediger de bal in eigen doel (1 - 2;74'). Het
bleef kansen regenen maar de veilige derde goal bleef uit. Bryan pakte uit met een ren en een schot
maar de keeper redde. Killian VAN ZEVEREN stormde naar doel maar opnieuw redde de keeper in
hoekschop. Ook Ibrahima rende naar doel maar, een in allerijl terugkerende verdediger, redde de
meubelen. Met de moed der wanhoop trok de thuisploeg plots toch nog even richting ons doel en
een center werd door een vrijstaande spelers meters naast gekopt. Een laatste voorzet werd door
goalie Jens VERCAEMST, met enige moeite, onschadelijk gemaakt. Een sterk arbitraal trio floot de
match naar de geschiedenis en leverde, een fel betwiste match, de nodige drie punten op.
Komende zondag krijgen we de witzwarte brigade van SK Geluwe op bezoek. Vanaf de 1ste minuut
bij de pinken zijn, zal de opdracht wezen en jullie, trouwe supporters, spelen daar een belangrijke rol
in. Wees er op tijd bij want we trappen vanaf nu weer af om 14u30!!! Tot Dan(ny)!
SKN speelde met Jens, Kenneth, Benny, Flo, Serre, Jenske, Rémi (Ibrahima), Bryan, Gilles, Remi
(Kiki), Brecht. Dylan en Damy kwamen niet in actie.

10de speeldag
SK Nieuwkerke - K SK Geluwe 5 – 0
Het thuispubliek was talrijk aanwezig op deze wedstrijd, niettegenstaande de avond voordien lekker
werd gedronken, gegeten en gedanst op, een meer dan geslaagde, "soirée Française". Een match
tegen Geluwe spreekt al jaren tot verbeelding en zijn altijd intense ontmoetingen alleen ditmaal liep
het wel heel vlot...
De wedstrijd begon aan 100 km/uur nadat Bryan VERHAEGHE een center verstuurde waarbij
niemand kon intikken, gevolgd door een counter van de bezoekers met een schot over en naast.
Bryan herhaalde een tiental minuten later zijn vorige actie maar weer was er niemand om in te tikken.
Plots algemene consternatie toen een bezoekende supporter verbaal uithaalde naar de linesman. De
uitstekende ref aarzelde geen seconde en liet de man verwijderen van het terrein en zonder verdere
tumult werd de wedstrijd hervat. Een vlotte combinatie werd op de mat getekend en Remi ROKIA
vond met een snelle baltoets, Benjamin LUTUN die geen genade kende (1 - 0;16'). Een opdoffer voor
de bezoekers die probeerden te reageren maar daarvoor iets te vaak de lange bal hanteerden. Bryan
bleef er zin in hebben en een geplaatst schot vloog over. Bryan probeerde het nu vanop rechts en
zijn voorzet naar Remi werd op de rug van een verdediger gekopt. Wat later kon Benjamin alleen op
doel afgaan maar tot zijn eigen verbazing redde de bezoekende goalie puik. Onze aanvallers hadden
er zin in en geruggesteund door hun teamgenoten konden ze zich uitleven. Er werd nu wat gas terug
genomen vooral omdat de bezoekers wat meer greep kregen op het gebeuren. Dat de wedstrijd -min
of meer - gespeeld zou zijn, net voor en na de rust, had de witzwarte brigade ook niet gedacht. Op
slag van rust wel een heel mooie en snelle combinatie waarbij de laatste toets van Bryan, Remi
bereikte die in de linker beneden hoek raak trof (2 - 0;45').
De genadesteek kwam er direct na de pauze: Een snelle inworp van Jens VANDOORNE werd door
Bryan subliem meegenomen en zijn voorzet werd door Benjamin tegen de touwen gelopen (3 0;49'). Benjamin kon opnieuw dreigen vanop rechts maar zijn voorzet was net niet precies genoeg
om onze aanvallers te doen scoren. Niet getreurd want Remi kon via een slimme doorsteekpas Bryan
lanceren die op volle snelheid vlotjes de keeper omspeelde en in een leeg doel besloot (4 - 0;61').
Zelfs onze keeper Jens VERCAEMST ging aan het voetballen, wat hem bijna zuur opbrak, maar het
schot van een bezoeker ging naast. Weer dreiging van Geluwe waarbij op een hoekschop
onbegrijpelijk naast werd gekopt. De forfaitscore werd op de 70' een feit: Kylian VAN ZEVEREN
trapte naar doel maar de keeper redde in de voeten van Bryan die de rebound opnieuw gered zag
door de keeper en de derde keer was de goede keer waarbij Benjamin de trekker overhaalde (5 0;70'). De wedstrijd kabelde nu naar het einde en onze invallers genoten mee van het succes. De
laatste kans was voor Gilles HAMERS die, het net iets te mooi wou doen, en alzo bleef de score
ongewijzigd op het bord staan.
Het feestje op het plein kende nog een mooi vervolg in de kleedkamer en ook bij de jarige Maaitje
werd en nog genoten van haar lekkere picon. Proficiat aan allen!!!!!
Opgepast supporters: onze volgende match werd eerst aangekondigd op zaterdagavond 13
november op VK AVELGEM maar is nu verplaatst naar zondag 14 november om 14u30. Supporters
op post!!!!!!! Tot Dan(ny).

SKN speelde met Jenske, Jensie, Benny, Kenneth, Rémi, Benjamin (Ibrahima), Flo (Kiki), Bryan,
Gilles, Remi (Serre), Brecht. Dylan kwam niet in actie.

11de speeldag
K VK Avelgem - SK Nieuwkerke 3 – 1
Met veel vertrouwen werd er afgereisd naar de streek van de Vlaamse Ardennen, vooral na zes niet
meer verloren partijen en met een recente 5-0 overwinning op zak!
Het kan verkeren zei Bredero...
Er waren nog geen 30'' weggetikt of we ontsnapten aan een achterstand: een vlotte combinatie
vanop rechts eindigde met een trap voorlangs. Ook de thuisploeg ontsnapte aan een vroege goal
toen Bryan VERHAEGHE zijn trap in hoekschop werd getikt door de keeper. Een hoekschop die
opnieuw werd overgetikt door de goalie en de volgende hoekschop werd door Florian DESMEYTERE
over gekopt. Van een vliegende start gesproken! Een balverlies leidde de 1-0 in, want vanop rechts
werd een aanvaller centraal bereikt die (buitenspel of niet?) onze keeper Jens VERCAEMST geen
kans liet (10'). De wedstrijd werd nu een battle op het middenveld, want langs weerszijden werden er
geen voldragen aanvallen meer opgezet. Irritante foutjes zorgden ook voor veel spelonderbrekingen
en kwam een vlot spel niet ten goede. Op de 32' mocht Gilles HAMERS een hoekschop trappen en
Benny CAILLIAU greep zich bij de haren toen zijn kopbal voorbij de 2de staak buiten vloog. De 1ste
helft eindigde met een gele kaart voor Remi ROKIA die, zich nog steeds afvraagt, waarom een
botsing met geel wordt bestraft!
De 2de helft startte met een vrije trap van Gilles en een schot van Kilian VAN ZEVEREN. Meteen
waren onze intenties duidelijk en speculeerde de thuisploeg nu vol op een snelle counter. Die
kwamen er nu en dan wel en onze interventies werd nogal vlug cash aangerekend met
"gele kaarten". Op zo een fout kwam er een vrije trap die staalhard en naast de muur in het midden
van ons doel verdween (2 - 0;60'). Een mentale opdoffer al trokken we nu alle registers open om toch
tot een aansluitingstreffer te komen. Het lukte want de ingevallen Ibrahima CAMARA kreeg een por
in de rug en de ref wees naar de stip. Florian zette de keeper op het verkeerde been (2 - 1;67'). Het
was nu alle hens aan dek bij de blauwroden en Ibrahima slaagde erin om een open kans, met een
gekraakt schot, naast te plaatsen. Bryan kreeg de bal in de diepte en omspeelde de keeper om in
een leeg doel te besluiten maar de goal werd wegens dubieus buitenspel niet gevalideerd. Tot
overmaat van ramp - toen Bryan weer alleen op de keeper afging en foutief gepakt werd - besliste de
ref wegens, voorafgaand buitenspel, geen penalty te fluiten. Wel raar dat het spel hervatte met een
doeltrap voor de keeper! Wie niet scoort krijgt het deksel op de neus: een gevatte counter met een
achterwaartse pas werd door de armen van Jens tegen de touwen getrapt (3 - 1;87'). Meteen het
einde van de partij waarbij onze dappere mannen niet op hun waarde werden geklopt maar vooral
door pech en allerlei beslissingen de nederlaag kenden.
Tijd om te treuren is er niet want nu zondag 21 november krijgen we topper Deerlijk Sport op
bezoek. Wetende dat we thuis altijd iets meer kunnen en dat onze trouwe supporters ons daarbij
helpen, zit er misschien wel puntengewin in!! Aftrap om 14u30. Tot Dan(ny)!
SKN speelde met Jensie, Kiki (Jean), Benny, Kenneth, Rémi, Jenske (Ibrahima), Flo, Bryan, Gilles,
Remi, Brecht. Dylan en Serre kwamen niet in actie.

13de speeldag
K Zwevegem Sport - SK Nieuwkerke 4 – 0
Voor de verplaatsing naar Zwevegem, na het coronaverlof, kon geen beroep gedaan worden op
Gilles (geschorst) en Benny (op weekend) en onze wekelijkse reporter.
Onze jongens speelden een goeie wedstrijd met een 1-0 resultaat tot 5min voor het einde.
Een snelle counter en de 2-0 was er teveel aan. Het werd uiteindelijk 4-0.
Het Nieuwsblad :
Defraeye opende in een gesloten en matige wedstrijd de score op assist van Ameye. De bezoekers
konden nauwelijks een kans afdwingen. Pas in de slotfase nam Zwevegem definitief afstand.
Deveugele op assist van Defraeye en Moonen tweemaal, telkens op voorzet van Lietaer, gaven de
overwinning wat meer glans.
DOELPUNTEN: 28’ Defraeye 1-, 85’ Deveugele 2-0, 87’ en 89’ Moonen 3-0 en 4-0.
Op woensdag 1 december om 19.30h wordt de uitgestelde thuismatch gespeeld tegen
Deerlijk Sport. Dit op het veld van SK Reningelst in de Kriekstraat in Reningelst.
Hopelijk kunnen we rekenen op de nodige vocale steun van jullie supporters !

12de speeldag
SK Nieuwkerke - K VC Deerlijk Sport 1 – 1
Na een week zonder uitgebreid verslag ben ik hier terug met het relaas van de inhaalwedstrijd nav
de covid pandemie, die ook onze club trof. Een thuiswedstrijd, die er ook geen was, daar we 's
avonds moesten spelen en dit omdat onze lichtinstallatie niet voldoet aan de bondsnormen. Langs
deze weg wil ik zeker nog eens de mensen van SK Reningelst bedanken om hun accommodatie te
mogen gebruiken alsook stad Poperinge. Bedankt voorzitter Piet Declercq en zijn mooi team om
alles vlot te laten doorgaan.
Na een onverdiende 4 - 0 pandoering in Zwevegem kwam Deerlijk op bezoek die, mits een zege,
naar de 2de plaats in het klassement zou oprukken. Een drassig terrein - maar best bespeelbaar zorgde voor een bijkomende hindernis waarbij de bezoekers de 1ste kans kregen maar keeper Dylan
VANCRAEYBECK reageerde zeer attent. Het 1ste kwartier was voor de bezoekers en dat resulteerde
in een voorsprong toen een misverstand genadeloos werd afgestraft bij een mislukte terugspeelbal
van Jean AFFOGNON (0 - 1;15'). Het was ook meteen het sein om een tandje bij te steken en
Benjamin LUTUN zag, na een mooie dubbelpas, zijn plaatsbal naast gaan. Kapitein Bryan
VERHAEGHE begon aan een actie die eindigde met een gave save van de bezoekende portier, die in
hoekschop kon duwen. Buien zorgden intussen voor een steeds zwaarder wordend terrein al gaven
beide teams het beste van zichzelf in deze moeilijke omstandigheden. Met het kleinste verschil werd
de rust bereikt en konden we ons wat gaan verwarmen in de kantine.
Dat onze mannen zich niet zomaar gewonnen zouden geven zagen we direct bij de start van de 2de
helft. Een gedrevenheid die onze trouwe supporters op prijs stellen! Een center van Rémi DECORTE
werd door Ibrahima CAMARA te overhaast over doel getrapt. Ook Gilles HAMERS zag zijn trap over
suizen. De bezoekers probeerden hun voorsprong te consolideren en waren op weg naar succes
want telkens was onze laatste pas niet zuiver genoeg of werd de inzet in de kiem gesmoord. De
stadionklok wees al de 81ste minuut aan, toen Gilles Hamers een pas in de loop van de ingevallen
Remi ROKIA verstuurde. Dat Remi een neus voor goals heeft weten we al een tijdje en opnieuw
zorgde hij voor een meer dan verdiend punt door de bal ijzig kalm in het verste zijnet te plaatsen
(1 - 1;81'). We voelden dat er meer inzat daar de aanvallende intenties van de groen-witten door
onze verdediging telkens teniet werden gedaan en ons aanvallend compartiment zich mocht uitleven
maar net daar wou het niet lukken ondanks de tomeloze inzet. Het goed leidend arbitraal floot de
match naar de geschiedenis en zag je toch een lichte ontgoocheling (wat hen siert) bij onze boys.
Toch een proficiat aan het ganse team!
Op zondag 5 december om 14u30 spelen we gastheer voor Wevelgem City. De paars-witten walsen
door de competitie en het is alleen maar uitkijken wanneer de leider de kampioenendatum mag
vastleggen. Trouwe supporter, ik ben er zeker van dat onze mannen alles gaan geven om het, de
leider zo moeilijk mogelijk te maken en als jullie ons daarbij vocaal steuren zullen Gilles en Benny
(ex-Wevelgem) wel tot het uiterste gaan. Tot Dan(ny)!
SKN speelde met Dylan, Jenske, Benny, Jean, Rémi, Benjamin, Gilles, Bryan, Ibra (Remi), Kiki en
Brecht. Serre, Ote en Nick kwamen niet in actie.

14de speeldag
SK Nieuwkerke - SV Wevelgem City A 0 – 3
Na de mooie prestatie tegen Deerlijk was er veel positieve feeling ontstaan om ook tegen leider
Wevelgem een knalprestatie te leveren. Was het een overconcentratie? De vermoeidheid na een
zware midweekmatch? Of de leider die gewoon veel beter was?
In ieder geval, de paarswitten kwamen zonder problemen de drie punten ophalen.
Mag ik zo vrij zijn om mee te geven dat de match al na 15' gespeeld was?
Dat we op minuut 2 onszelf in de voet schoten toen de bal maar niet uit onze 16 geraakte en door
een vrijstaande bezoeker (hij kon gerust nog een sigaretje rollen) simpel werd binnengetikt (0 - 1). Ja
iedereen kan zeggen, had Bryan VERHAEGHE zijn actie kunnen afmaken
(iedereen zag de bal erin gaan) maar zijn afwerking was niet scherp genoeg en de bal keilde over en
naast. Onze onnodige risico's eindigden met een vrije trap voor de Vlassers.
Na heel wat tumult bij de muuropstelling (wat deden die bezoekers in de muur? ) kon Dylan
VANCRAEYBECK de trap subliem uit zijn doel ranselen maar tegen de rebound was hij kansloos
toen de bal (weer door een alleenstaande bezoeker) werd binnengekopt (0 - 2;18').
De uitgekiende bezoekers wisten zich toen al zegezeker daar onze mannen niet meer tot bij de
bezoekende doelman geraakten. Integendeel het was vooral onze doelman Dylan die de schade nog
enigszins beperkt kon houden. Rusten geblazen waarbij enkele optimisten toch nog op een kentering
hoopten.
Wevelgem hield het bij controlevoetbal en ons boys probeerden wel maar echt gevaarlijk zijn lukte
niet. Dan toch een schot uit de 2de lijn die de bezoekende doelman niet kon klemmen en net voor
Remi ROKIA de rebound wou binnentikken werd hij toch in verdachte omstandigheden
onderuitgehaald maar de ref zag er geen graten in. Al tikkend probeerden we het tij de doen keren
maar de sterke bezoekers hielden alles goed gesloten en tot echte kansen geraakten we niet.
Integendeel we mogen tevreden zijn dat goalie Dylan de meerdere kansen telkens kon keren al was
de laatste actie er net te veel aan en kon hij de 3 - 0 niet verhinderen (90'). De match werd na de
derde goal onmiddellijk afgefloten en was er toch een zweem van ontgoocheling bij de supporters
die deze eenvoudige overwinning van de toekomstige kampioen lijdzaam moesten ondergaan.
Geen tijd om te treuren want zondag staat wel een heel belangrijke match op het programma nl. de
derby tegen FC Poperinge. Ik hoop ten stelligste dat onze mannen zich gaan herpakken want aan
motivatie mag het niet ontbreken om de strijd aan te gaan met de "Keikoppen".
Opgepast de aftrap is om 15 uur. Tot Dan(ny)!
SKN speelde met Dylan, Jenske(Serre), Benny, Kenneth, Rémi, Benjamin, Kiki, Bryan, Gilles, Remi
(Ibrahima) en Brecht. Jesse en Nick kwamen niet in actie.

15de speeldag
K FC Poperinge - SK Nieuwkerke 2 - 1
Nog steeds spreken de duels met FC Poperinge tot de verbeelding. Het zijn vooral matchen met een
hoge intensiteit die meestal een nipt scoreverloop kennen...... en dit was weer het geval.
De studieronde was nog niet eens voorbij toen een center over de hoofden van onze verdediging
heen ging een en de bal nogal simpel in doel werd verlengd (1 - 0;9'). Meteen een koude douche
want eigenlijk was het vooral middenveldspel die de match kenmerkte. Gilles HAMERS trapte nogal
onbesuisd een bal naar de wolken en wat later kon Bryan VERHAEGHE zijn trap niet genoeg
plaatsen na een assist van Remi ROKIA. Remi bleef bedrijvig en toen hij diep kon indringen in de
verdediging kon hij jammerlijk geen gevolg geven aan zijn actie. De thuisploeg liet alles wat begaan
maar had het geluk aan hun zijde toen centraal een beweging de dubbele voorsprong veroorzaakte.
Met buitenkant voet verdween de bal via keeper Dylan VANCRAEYBECK in doel (2 - 0;29). Een
zwaar verdict want onze boys waren zeker de evenknie maar blijkbaar renderen de laatste transfers
van de geelroden net op tijd. We bleven niet bij de pakken zitten en toen Bryan een por in zijn rug
kreeg wees de ref naar de stip. Brecht VERSTRAETE kweet zich uitstekend van zijn taak en de
aansluitingstreffer was een feit (2 - 1; 32'). Bryan bleef niet kijken op een inspanning meer of minder
en de thuiskeeper pareerde zijn schot. RUST 2 - 1
Net afgetrapt of Bryan drong door op links en zijn achterwaartse voorzet werd door Brecht naast
geplaatst. Poperinge reageerde met een poging die net voor het afdrukken in hoekschop werd
geduwd. Op minuut 68 was Bryan weer bij de pinken en toen hij in de 16 binnendrong werd hij
duidelijk gehaakt en wees de ref opnieuw naar de stip. De aan de rust ingekomen Jess MALFAIT
trapte bal middendoor maar de keeper koos geen hoek en duwde de bal terug in het veld en de
rebound werd net op tijd geneutraliseerd. Jammerlijk was ook, bij een kopdue,l dat een thuisspeler
een hoofdwonde opliep en verzorgd moest worden. Onze roodjes gingen met man en macht op zoek
naar de gelijkmaker maar werden vooral gestoord door de fake blessures en krampen van sommige
thuisspelers. De vraag was nu hoelang men zou overspelen want de tijd begon te dringen. De
thuisploeg kreeg een geweldige kans na een scrimmage voor ons doel maar de bal wou niet tegen
de netten gaan. Een schot van Jess eindige een halve meter naast en was het laatste wapenfeit
waarbij onze mannen de ontgoocheling moesten ondergaan want op zijn minst was een gelijkspel
correcter geweest.
Nog één wedstrijd voor de gebruikelijke winterstop en die zal hopelijk voor een kentering zorgen
wanneer we de vele gekwetste kunnen recupereren. We trekken voor de laatste match van 2021 op
zaterdagavond 18 december naar Dottignies Sport waar we aftrappen om 19 uur. Supporters wees
er straks bij!!! Tot Dan(ny)!!!
SKN speelde met Dylan, Kiki, Kenneth, Nickske(Ote), Rémi, Ibrahima(Jess), Gilles, Bryan, Remi,
Serre (Damy) en Brecht. Onze 16-jarige Noe kwam niet in actie.

16de speeldag
R Dottignies Sport - SK Nieuwkerke 4 – 0
Voor we de feestdagen intrekken was er nog een heel belangrijke wedstrijd op het veld van
Dottignies Sp. Een belangrijke wedstrijd met het oog op de rangschikking want bij winst sprong de
thuisploeg over ons en zitten we nog wat meer in de dieperik. Het geschiedde....
We waren al een 7' bezig - met vooral gebikkel op het middenveld - toen één kruispas vanop rechts
mooi meegenomen werd door de linkerspits die, meteen op snelheid, een straat voorsprong had en
keeper Dylan VANCRAEYBECK kansloos liet (1 - 0). Nog geen minuut later weer eenzelfde actie
maar tot 2x toe kon Dylan redding brengen maar de bal ging bij de derde inzet wel binnen. De
lijnrechter zag gelukkig buitenspel zodat er toch nog hoop bleef. Warempel onze boys namen de
volgende 20' in handen maar scoren....
Een aanval vanop rechts met een strakke voorzet en toch kon Remi DECORTE aan de 2de paal niet
besluiten. Een superreflex van de thuisdoelman op een kopstoop van Benny CAILLIAU voorkwam de
gelijkmaker. Ditmaal een center vanop links maar nu kon Killian VAN ZEVEREN niet besluiten. Een
trap van net buiten de rechthoek werd ook in hoekschop geduwd door hun attente doelman. Op
counter stond hun linkerspits te molenwieken en kreeg de bal in de diepte en enkel tellen later lag de
2-0 -via binnenkant paal - tegen de netten (27'). Een harde noot om te kraken en de thuisploeg
meteen in een zetel. Een hoekschop met een nipte kopbal naast van Dottignies besloot de 1ste helft.
Je kan de kleedkamers uitkomen met het mes tussen de tanden of we gaan verder een kabbelende
partij zien was de opmerking van een supporter. Iedereen die er was weet wel degelijk hoe het
verder uitdraaide. Na 15' in de herneming was de rekening vlug gemaakt toen, bij jammerlijk
balverlies, ene Guenoune zijn derde van de avond tegen de touwen joeg (wellicht zijn gemakkelijkste
hattrick ooit! 3-0;62')). Wat we verder nog zagen is niet echt meer het vernoemen waard, als werd de
wonde nog wat meer opengereten toen de bal voor een vierde keer tegen de netten vloog (87').
De laatste actie van 2021 kwam op naam van Bryan VERHAEGHE maar zijn poging ging naast.
We kunnen hopen en duimen dat 2022 veel meer plezier gaat brengen en dat we binnen de kortste
keren het tij kunnen doen keren.
Aan spelers en trainers, geniet van de winterstop en maak dat we met zijn allen klaar zijn wanneer de
competitie hervat want we gaan elkaar nodig hebben.
Aan bestuur en vele helpers laten we uitkijken naar de bouwplannen in 2022 en de verdere uitbouw
van onze ploeg.
Aan onze supporters hopen we jullie terug te zien op zondag 16 januari om 14u30 voor de match
tegen FC MOEN (wel is er een oefenmatch op zondag 9 januari tegen Dikkebus).

17de speeldag
SK Nieuwkerke - SK Westrozebeke 3 - 2
Het was al een tijd geleden dat er nog een wedstrijd met echte inzet gespeeld werd en iedereen
stond te popelen om te zien hoe onze mannen deze lange periode zouden verteerd hebben.
De bezoekers lieten de bal aan ons maar gelukkig waren we op onze hoede voor hun vlugge
omschakeling. Zo moest Brecht VERSTRAETE met een sterke tackle een inzet tenietdoen.
Zelf konden we niet echt dreigen al bleef de bal vlot rondgaan. Een center in de diepte werd
weggekopt, echter in de voeten van de bezoekende tien die, met een staalhard schot, de bal in de
winkelhaak plofte: een beauty (0 - 1;15'). De reactie van onze boys was ook van hoge kwaliteit. Bryan
VERHAEGHE begon aan een geslaagde dribbel en bediende op links de ingeschoven Servaas
COVEMAEKER. Serre zette perfect voor en Gilles HAMERS tikte ijzig kalm binnen: opnieuw een
beauty (1- 1;18'). De volgende 20' werden gekenmerkt door veel inzet en strijd op het middenveld.
Op het eind van de 1ste helft zorgden 2 vrije trappen voor gevaar.
De inzet van Westrozebeke ketste tegen de paal en de rebound ging over.
De vrije trap van onze roodjes viel in de voeten van Benjamin LUTUN die net niet genoeg kracht in
zijn trap kon steken. Rust 1 - 1.
Met een mooie hoekschop opende SKN de debatten in de 2de helft maar niemand kon de
teruglegger binnentikken. Een nieuwe hoekschop Van Gilles scheerde de kruin van Benjamin maar
vloog voorlangs. Benjamin bleef bedrijvig en een verdediger kon op een dieptepas net in hoekschop
tikken. Derde keer, goeie keer voor Benjamin toen hij een assist van Bryan rustig binnenschoof (2 1;65'). Een schot van opnieuw Benjamin werd door de keeper gekeerd en meteen werd een counter
opgezet. De bal geraakte maar niet uit onze rechthoek en tot frustratie van onze boys trapte die
dekselse tien de bal opnieuw in doel (2 - 2;70'). Eventjes sloop er twijfel in onze rangen en gelukkig
was doelman Dylan VANCRAEYBECK attent op een schot uit de 2de lijn en kon hij net keren voor
een aanstormende spits. De drang om te winnen nam weer de bovenhand en gingen we op zoek
naar een nieuwer treffer. Benjamin kon op een dieptepas net niet bij de bal en Bryan noopte de
keeper tot een save. Bryan kon even later net de bal niet intikken en de gevatte counter van de
bezoekers werd door Dylan geneutraliseerd. Bryan kon op links doorzetten en trok de 16 meter in
waar hij foutief werd gestuit. De goed leidende ref vergewiste zich of Bryan wel degelijk in de
penaltyzone foutief werd gestopt en wees dan resoluut naar de stip. Brecht nam zijn aanloop en via
de hand van de keeper vloog de bal, via de binnenkant van de paal, terug het veld in. Gelukkig was
Brecht attent en trapte de bal nu wel zonder genade in doel (3 - 2;83'). De bezoekers speelden nu
alles of niets maar geraakten er niet meer door. Integendeel onze mannen dreigden op snelle
counters maar werden meestal foutief gestuit. Bij wat gepingel rond de hoekschopvlag floot de ref de
match tot een einde. De vreugde was groot bij spelers en trainers en niet het minst bij onze aanhang
die beseften dat deze overwinning van groot belang was.
Zo hopelijk zijn we nu weer vertrokken voor een langere periode van competitievoetbal en hopen we
jullie verder te zien op de volgende matchen, beste supporter. Vanaf volgende week spelen we weer
om 15 uur en dit op het veld van SV Moorsele die aan een sterk seizoen bezig is.
Met jullie vocale steun kan natuurlijk alles! Tot Dan(ny)!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny (Jenske), Flo, Serre, Kiki, Gilles, Bryan, Remi (Jess),
Benjamin en Brecht. Ote en Jens kwamen niet in actie.

18de speeldag
K SV Moorsele A - SK Nieuwkerke 3 - 3
De weersberichten waren, voor zondag, verre van ideaal maar alleen een felle wind zorgde voor wat
invloed op het mooi kunstgrasveld van SV Moorsele. Zelfs de zon kwam piepen en van neerslag was
geen sprake.
Na 3' dwongen we een hoekschop af. Gilles HAMERS trapte die bijzonder mooi voor doel waar
Benjamin LUTUN zijn knikker gebruikte om ons op voorsprong te koppen (0 - 1;3'). Een koude
douche voor de thuisploeg die meteen de bal rondspeelde en in hun rangen hield. Ze deelden een
eerste prik uit met een center die niet goed werd weggewerkt maar de rebound werd met een
vluchtschot naast getrapt. Op het kwartier weer een hoekschop voor onze mannen met dezelfde
acteurs: Gilles trapt en Benjamin mikt met een vluchtschot voorlangs. Bij een ongelukkige pas van
Remi DECORTE konden de roodjes van Moorsele counteren maar met een geweldige tackle kon
Florian DESMEYTERE onheil voorkomen. Ook op hoekschop was de thuisploeg gevaarlijk maar kon
men de bal net niet binnentikken. Benjamin won een zoveelste kopduel en kon alzo Bryan
VERHAEGHE bedienen, die geen genade kende en de bal netjes binnenschoof (0 - 2;32'). De
thuisploeg eiste nu nog meer de bal op maar het bleef bij een stereotiepe druk met meerdere
voorzetten vanop links die echter een gebrek aan precisie kenden. De beste kans was nog voor
Gilles, na voorbereidend werk van Bryan, maar hij besloot op de keeper. Rust 0-2.
We waren niet van plan ons in te graven en op een voorzet van Jens VANDOORNE begon Bryan
aan een splijtende actie maar zijn schot vloog tegen de keeper. Toen een voorzet van de thuisploeg
een speler bereikte die toch zeker een meter buitenspel stond -maar de linesman reageerde niet werd diens pas naar een ploeggenoot foutief gestuit volgens de ref en hij wees naar de stip.
Doelman Dylan VANCRAEYBECK was kansloos (1 - 2;50'). Het gaf moed aan de burger en onze
boys geraakten er nu maar moeilijk uit. Meer nog, een poging werd door Dylan uit zijn doel
geranseld, maar tegen de rebound was hij kansloos (2 - 2;64'). De thuisploeg rook nu bloed en bleef
komen terwijl wij onnauwkeurig waren bij het counteren. Een vrije trap zorgde voor een volledige
domper toen de bal naast onze muur in doel hobbelde (3 - 2; 72').
De thuisploeg trok zich nu terug en de pas ingevallen Jess MALFAIT treuzelde iets te lang en zag zijn
schot afgeblokt. Onze boys speelden nu alles of niets en nu geraakte de thuisploeg niet uit de
omknelling. Benjamin bediende Bryan die terug op de keeper besloot. Opnieuw Bryan zette een
actie op maar zag zijn inzet op de lat uitéénspatten, de bal bleef in de kluts hangen en werd slecht
uitverdedigd. Flo wist er wel raad mee en trapte hard in de benedenhoek (3 - 3;87').
De tijd geraakte stilaan opgebruikt al wilden onze mannen nog de volle buit maar moesten we
opletten voor de counter. Het bleef bij een billijk gelijkspel.
Met een vier op zes kunnen we tevreden zijn maar met een tikkeltje luciditeit was een zes op zes in
ons bereik. Niet getreurd maar we gaan verder op ons elan. Zondag 13 februari om 15 uur
ontvangen we BL. Otegem en ik hoef je niet het belang van deze match te onderstrepen. We hopen
dat onze boys hun trouwe aanhang een mooi Valentijn gaan schenken. Tot Dan(ny)!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Kiki, Flo, Rémi, Jens, Gilles, Bryan, Remi (Jess), Benjamin en
Brecht. Serre, Ote en Jenske kwamen niet in actie.

19de speeldag
SK Nieuwkerke - Bl Otegem 3 - 0
Het belang van deze match mocht zeker niet onderschat worden! Ofwel namen we wat afstand bij
winst, maar bij verlies moesten we de bezoekers naast onze dulden in het klassement. Intussen weet
je ook al dat Benjamin LUTUN de man van de match werd maar ik zou graag alle spelers en trainers
feliciteren met hun collectieve prestatie want het blijft tenslotte een ploegsport.
Dat de wind een belangrijke rol zou spelen, op een goed bespeelbaar veld, was al gauw duidelijk.
Met windvoordeel gestart dreigden we onmiddellijk met een center van Remi ROKIA maar een
verdediger kon net in hoekschop duwen. Onze andere Rémi (DECORTE) pakte uit met een schot en
gedreven door de wind waaide de bal maar nipt over! Heet werd het voor ons doel op het kwartier
waarbij doelman Dylan VANCRAEYBECK op al zijn kunde beroep moest doen en tot tweemaal toe
ons van een achterstand behoedde. Remi Rokia kon oprukken en bediende Benjamin LUTUN die
uitweek op rechts, terug naar binnenkwam en zijn trap verdween in de verste hoek (1 - 0;20').
Gilles HAMERS trapte één van zijn gevreesde hoekschoppen en Florian DESMEYTERE besloot in het
zijnet. Jess MALFAIT kon met een doorsteekpas de bedrijvige Benjamin bereiken maar nu kon de
keeper afblokken. Wat later terug Benjamin maar zijn volley werd door de doelman geneutraliseerd.
Op één van Gilles' hoekschoppen kopte Benny CAILLIAU hard naar doel maar weer was de doelman
bij de pinken. Gilles vuurde zelf ook nog een pegel af maar zijn volley vloog over. Net voor rusten
een voorzet van Rokia waarbij de doelman dacht dat de bal zou overwaaien maar via en windstoot
belandde de bal in de voeten van de goed gevolgde Benjamin, die koel binnentikte (2 - 0,44').
Een opdoffer voor de bezoekers!
De 2de helft met windnadeel startte echter schitterend voor onze boys. Opnieuw Rokia (hattrick in
assists) kon Benjamin bereiken en die trapte enig mooi de bal in de kruising (3 - 0;51'). Voor de
bezoekers meteen een zware opdracht om ondanks het windvoordeel dit nog recht te trekken daar
onze verdediging met orkestmeesters Brecht VERSTRAETE, Kenneth VERHAEGHE en de
verrassende Viktor VANDESTEENE alles onder controle hield. De eerder geciteerde Benny, Flo,
Gilles en Rémi hielpen ferm mee en de bezoekers konden maar dreigen via afstandsschoten die
echter precisie misten. De bal bleef goed in de ploeg en de wedstrijd kabbelde naar zijn einde.
Servaas COVEMAEKER en Nick BRISMAIL kwamen nog in en zelfs onze keeper Jens VERCAEMST
kwam onze licht geblesseerde Dylan vervangen. Jess kon in het slot van de match zich nog
doorzetten maar stuitte op de keeper.
Een verdiende overwinning en met een mooie 7 op 9 kunnen we met vertrouwen naar de "buren"
van Vlamertinge trekken. Patrick VAN HOOF en zijn troepen gaan het ons wel zeer moeilijk maken
maar met de hulp van onze trouwe aanhang kan er wel puntengewin inzitten. Afspraak dus op
zondag 20 februari om 15 uur. Tot Dan(ny)!!
SKN speelde met Dylan (Jenske), Kenneth, Benny, Rémi (Nickske), Vikn, Gilles, Flo (Serre), Jess,
Rokia, Benjamin en Brecht. Ibrahima kwam niet in actie.

20ste speeldag
SK Vlamertinge - SK Nieuwkerke 5 – 3
"Voetbal is oorlog" zei wijlen Georg Kessler maar "voetbal is een feest" is toch een slogan die ik
liever neerschrijf. Wat we zondag meemaakten was een feest en een reclame voor het voetbal: twee
ploegen die voor de overwinning gingen, talrijk opgekomen publiek met een grote aanhang van
Nieuwkerke, een goeie ambiance. Zelfs de bijtende wind kon het feestje niet vergallen.
Een relaas van een boeiende partij.
De thuisploeg opende meteen de debatten met enkele hoekschoppen die voorbij de doelmond
vlogen. Onze boys reageerden (tegen de wind in) met een voorzet van Bryan VERHAEGHE maar
Jess MALFAIT kon zijn schot niet kaderen. De thuisploeg brak door op rechts en de achterwaartse
pas werd via een boogbal over de armen van onze doelman Jens VERCAEMST, tegen de netten
geploft (1 -0;13'). Het was even slikken maar onze mannen reageerden goed en tekenden vele,
mooie combinaties op de kunstmat. Een aanval over verschillende stations eindigde met een schot
van Jess maar de bal vloog over. Een hoekschop van Gilles HAMERS werd aan de 1ste paal door
Benjamin LUTUN over getrapt. Dezelfde Benjamin centerde wat later richting Jess maar die besloot
aan de 2de paal, naast. Een harde trap van dezelfde Benjamin werd door een hand beroerd en de ref
wees naar de stip. Via de binnenkant van de paal plaatste Benjamin de bal tegen het net (1 - 1;35').
Het gaf Nieuwkerke vleugels en de combinaties bleven volgen. Gilles nam een hoekschop en tot
ieders verbazing vloog de bal via een thuisspeler naast een verraste keeper (1 - 2;39'). Vlamertinge
reageerde met een center maar hun spits trapte hopeloos naast de bal. Gilles besloot de 1ste helft
met een hoekschop die Benjamin naast kopte. Verdiende voorsprong aan de rust voor Nieuwkerke
maar er stond ons nog een 2de zware helft te wachten met een wind die nog verder aanwakkerde.
De eerste helft was meer dan boeiend maar wat beide elftallen in de 2de helt presteerden was
subliem. Vlamertinge ging meteen voluit en een schot vloog over. Onze roodjes (in he grijs)
probeerden de bal in de ploeg te houden wat bij momenten aardig lukte. Een actie vanop links
gevolgd door een mooie center werd door een inlopende thuisspeler in één tijd tegen de touwen
geduwd (2 - 2;58'). Op een keiharde vrije trap van de thuisploeg moest Jens met een voetveeg
onheil voorkomen. Bryan ging door op rechts, haalde al dribbelend de achterlijn maar kon niemand
vinden en besloot op de keeper. Wat later trapte Bryan voorlangs. Toen kwam het laatste kwartier
met acties en spanning van de bovenste plank. Vrije trap voor de plaatselijke roodhemden maar Jens
keert in hoekschop. Op deze hoekschop een geharrewar voor doel en Jens tikte de bal via de paal
terug het veld in en op de rebound kon hij weer averij voorkomen. De achterstand kwam er voor
onze jongens op een ongelukkige manier toen een afgeweken schot onze Jens verschalkte (3 -2;78').
De kopjes naar beneden bij Nieuwkerke ....... niks was minder waar. Remi ROKIA kon Bryan
bedienen op links die naar binnenkwam en heerlijk de bal in de verste hoek schoof (3 - 3;80'). Het
zou mooi geweest zijn maar de match zou niet eindigen op een gelijkspel. Een center van rechts gedreven door de wind - werd verkeerd ingeschat door Jens en de bal vloog via zijn handen in doel
(4 - 3;83'). Dit betekende de doodsteek voor onze moedige jongens want onze risico's werden
meteen afgestraft toen de bal voor een vijfde keer tegen de netten vloog (5 - 3;87'). De ref floot een
spektakelmatch naar de geschiedenis en de supporters bedankten beide teams. Een zweem van
ontgoocheling maakte zich meester van onze ploeg maar met opgeheven hoofd verlieten ze het
terrein wetende dat ze een goeie partij speelden de manschappen van ex-trainer Patrick Van Hoof.
Iets dat Patrick ook beaamde op een babyreceptie waar hij onze aanwezige mannen feliciteerde met

hun match.
Normaal was een vrij weekend voorzien maar door de coronaperikelen spelen we nu
zondag 27 februari om 15 uur een thuismatch tegen MOEN. Weer een harde dobber maar met de
mentaliteit en inzet van tegen Vlamertinge moet er punten inzitten, vooral als jij er ook bent, trouwe
supporter. Tot Dan(ny)!!!!
SKN speelde met Jenske, Kenneth, Benny, Flo, Vikn', Benjamin, Gilles, Bryan, Remi, Jess, Brecht.
Jens Ote, Damy en Nick kwamen niet in actie.

21ste speeldag
SK Nieuwkerke - K FC Moen 0 – 1
Na de match op Vlamertinge kregen we met FC Moen een tegenstander die in de bovenste regionen
staat in het klassement en die ambitie heeft om zeker de eindronde te spelen. Geen gemakkelijke
opdracht dus .... maar kennen wij die wel nu we door allerlei omstandigheden (gekwetsten, ziektes,
vakantie, ....) steeds aan de ploeg moeten sleutelen?
De eerste helft kunnen we kort samenvatten met sterkere bezoekers die de match dirigeerden. De
geelhemden waren ons steeds een stap voor al was het voetbalniveau niet werelds. Na een
hoekschop werd de bal net naast getrapt en kwamen we daar goed weg. De bezoekende druk nam
stilletjes aan af en na een goeie 25' konden we onze eerste doelpoging noteren: Florian
DESMEYTERE centerde en Gilles HAMERS zag zijn kopbal in hoekschop verdwijnen. Nog geen
minuut later kon Jess MALFAIT uithalen maar zijn schot werd in hoekschop geduwd.
Een magere opflakkering want dit waren onze enige kansjes in de eerste helft! Moen nam terug het
commando over en op de 28' was het bingo toen een schot over de armen van onze keeper Jens
VERCAMST verdween (0 - 1). De bezoekers hielden de teugels strak en Jens moest een geplaatste
krulbal uit zijn doel ranselen. Het signaal voor de rust kwam op tijd, vooral om de koppen bij elkaar te
steken en te hopen op een betere 2de helft.
Inderdaad, de 2de helft was van betere makelij en de hoop op een positief resultaat kwam naar
boven. Jess werd in het straatje gestuurd en werd op een dubieuze manier gestuit, zonder verder
gevolg. Een hoekschop van Gilles werd aan de eerste paal door Benjamin LUTUN in de armen van
de keeper getrapt. Dezelfde Benjamin won omzeggens alle kopduels maar de aansluiting rondom
hem was ondermaats om de acties verder te kunnen zetten. Moen begon meer en meer de lange bal
te hanteren en nam nog weinig risico's en begon al vroeg met tijdswinst te boeken. Jess kon nog
eens dreigen met een schot maar de bal vloog over.
De kans op een gelijkspel kwam er na een hoekschop maar de bal wou er op één of andere manier
niet in en werd op de lijn gekeerd. We bleven komen maar steeds liep er iets fout om van echt
doelgevaar te spreken. De laatste kans was voor Benny CAILLIAU maar op hoekschop kopte hij
over. Het bleef bij een Arsenalscore en onze 1ste helft was te zwak om meer te verdienen,
al gaf de 2de helft dan toch een gevoel dat een punt best haalbaar was. Soit.....
Zo komen we nu voor een reeks matchen van de waarheid met achtereenvolgens Staden(thuis),
Emelgem-Kachtem(thuis) en Geluwe uit. We gaan zeker het niveau moeten halen van onze 2de helft
vandaag en op Vlamertinge toonden we zeker tot wat we in staat zijn. Komaan boys toon jullie ware
gelaat en met onze aanhang moet het lukken om alvast zondag de zege te pakken. Jullie supporters
zullen er dus zondag 6 februari om 15 uur zijn in de Steenwerkstraat voor de match tegen SK
Staden. Tot Dan(ny)!!
SKN speelde met Jens, Kenneth (Ibrahima), Benny, Viktor (Ote), Rémi (Damy), Benjamin, Flo, Bryan,
Gilles, Jess en Brecht.

22ste speeldag
SK Nieuwkerke - SK Staden 1 - 0
Een belangrijk tweeluik kondigde zich zondag aan met een 1ste opdracht tegen SK Staden. De drie
punten thuishouden zou een enorme opsteker zijn om de 2de opdracht tegen Emelgem-Kachtem
met een wat gerust gemoed aan te vangen. De eerste hindernis werd met succes genomen tegen
een moedig Staden maar het kostte zweet, bloed en .......
De studieronde duurde een kwartier vooraleer we enig gevaar konden noteren. De bezoekers in het
zwart stonden goed en toonden meer punch maar Jess MALFAIT deed net een dribbel te veel en
zorgde dus na 15' voor het eerste gevaar. Staden voetbalde met volle overgave verder en onze
doelman Dylan VANCRAEYBECK moest een trap uit de benedenhoek halen en kon
Rémi DECORTE voor een aanstormende bezoeker in hoekschop duwen. Een kogel van een vrije trap
noopte Dylan tot enig vuistwerk. Gilles HAMERS trapte één van zijn hoekschoppen en de kopbal van
Benjamin LUTUN vloog over. Jess nam snugger en vlug een vrije trap richting Bryan VERHAEGHE
en diens inzet werd gekeerd door de bezoekende doelman, echter de rebound kwam weer in voeten
van Bryan, die Benjamin bediende en genadeloos de 1 - 0 binnenschoof
(1 - 0;34'). De reactie van de bezoekers - onder leiding van kapitein Dieter Vandamme
- mocht er zijn maar Dylan wou niet meewerken en met superreflex haalde hij de kopstoot van onder
de lat. De rust was welkom en we mochten niet klagen met onze minieme voorsprong.
De klok liep nog geen minuut toen op een hoekschop van Gilles, Benjamin keihard trapte aan de
1ste paal maar de keeper had hier ook een knappe reflex in huis en verwerkte de bal opnieuw in
hoekschop. Staden kon op een doorsteekpas dreigen en tot ergernis van de bezoekende aanhang
kwam de bal op de bovenkant van de lat terecht. Onze repliek kwam weer met een zoveelste
hoekschop van Gilles en Bryan volleyde de bal in het zijnet. Onze mannen namen nu toch meer en
meer de match in handen en een actie van Jess werd met een rebound van Bryan over en naast
getrapt. Ook Rémi trapte een vrijschop over en naast. Een center van de bezoekers werd zwak in de
handen van Dylan gekopt en was meteen het laatste wapenfeit van Staden. Intussen slaagden wij er
maar niet in om de score te verdubbelen met onder andere een trap van Bryan op de bovenkant van
de lat; een actie van opnieuw Bryan op rechts maar niemand om de center binnen te tikken en een
minuut later idem actie met hetzelfde resultaat. De laatste actie startte bij Ibrahima CAMARA die
Benjamin bediende, naar binnen kapte maar zijn schot naast zag vliegen.
Zoals eerder aangehaald is de 1ste opdracht succesvol afgewerkt maar kunnen we alleen maar
tevreden zijn met straks een zege tegen Emelgem-Kachtem. Net nu haalden ze zaterdagavond een
verdienstelijk gelijkspel tegen het ervaren Dottignies..... en remember de heenmatch met wel een
heel nipte zege na een duur bevochten wedstrijd. Als we niet aan onderschatting doen en dan nog
eens de hulp van onze trouwe aanhang krijgen moet dit lukken nu
zondag 13 maart om 15 uur in de Steenwerkstraat. Come on boys en tot Dan(ny)!!!!
SKN speeld met Dylan, Kenneth, Benny, Vikn', Rémi, Benjamin, Flo, Bryan, Gilles (Kiki), Jess
(Ibrahima) en Brecht. Jenske en Serre kwamen niet in actie.

23ste speeldag
SK Nieuwkerke - VV Emelgem-Kachtem 6 – 2
Wie de wedstrijd niet gezien heeft zal denken dat onze boys een "walk in the park" deden, maar ik
kan getuigen dat het moedige Emelgem-Kachtem deze vooroorlogse pandoering niet echt
verdiende. Ik doe mijn pet af hoe ze met veel inzet, sportiviteit en gedrevenheid hun lot ondergaan
(slechts 2 punten in het klassement) en wens hen veel succes volgend seizoen.
Na een half uur flikkerde er al een 4 - 0 op het scorebord waarbij we uit zes kansen wel sterk
afwerkten:
6de minuut: kruispas Benjamin LUTUN naar Bryan VERHAEGHE die op zijn beurt centerde en Gilles
HAMERS binnentikte; 1 - 0.
11de minuut: Bryan op snelheid langs de rechterkant maar puike save vd keeper op zijn trap.
18de minuut: Florian DESMEYTERE zet perfect voor naar Benjamin, die de bal in één tijd meeneemt
en strak in doel trapt;2 - 0.
26ste minuut: slechte controle bij een bezoekende verdediger, Gilles aan de haal met de bal en legt
af voor Bryan die koel afwerkt;3 - 0.
30ste minuut: sublieme kruispas Brecht VERSTRAETE naar Bryan die recht naar doel gaat en in de
verste hoek plaatst;4 - 0.
42ste minuut: mooie combinatie over meerdere stations eindigt met een schot van Benjamin
voorlangs.
Dat de bezoekers niet meededen is er ver over daar onze efficiëntie top was vandaag. Doelman
Dylan moest attent blijven en zag tot zijn opluchting een voorzetschot voorlangs suizen. Enkele van
onze mannen kregen het zelf op de heupen en gingen verbaal verhaal halen bij elkaar ipv elkaar bij
te sturen!
Met een comfortabele voorsprong doken we de rust in.
De 2de helft begon met een goeie reflex van Dylan die de bal met één hand uit zijn hoek haalde. Ons
antwoord kon tellen met een vrije trap van Gilles waarbij Flo doorkopte naar Benjamin, die in één tijd
uithaalde en voor de vijfde maal mocht de keeper zich omdraaien (5 - 0;47'). Een minuut later
Benjamin door op rechts, center naar Gilles die een losse flodder afschoot maar Bryan raapte op en
kon de keeper nog tot een flinke save dwingen. De wit-zwarten van Emelgem kwamen meer en meer
in de partij en Dylan moest tussenkomen op een slechte controle en zag dan de rebound tegen de
paal eindigen. Bryan kon op rechts weer aan een rush beginnen en zijn center werd door Gilles in
doel gelopen (6 - 0;57'). De moedige bezoekers bleven-ondanks de score die desastreuze vormen
aannam- verder combineren en prikten tegen toen een doorbraak op rechts met een binnentikker
werd afgewerkt, na een mooie voorzet (6 - 1;61'). Doelman Dylan en zijn verdedigers baalden want
ze hoopten op een clean sheet. Een vrije trap van de bezoekers vloog over enkele hoofden heen en
werd aan de 2de paal zowaar binnengetikt (6 - 2;72'). Het gaf de bezoekers een boost want Benny
CAILLIAU moest op de lijn redding brengen en wat later vloog een schot maar net over. Een nieuwe
poging vloog via de rug van één van onze verdedigers over en bij een interventie van onze doelman
kon de goed leidende ref evenzeer naar de stip wijzen maar beoordeelde geen fout nadat de speler
zijn kans kon gaan. De laatste vijf minuten bloedde de match dood al kon Remi ROKIA nog tweemaal
dreigen maar zonder echt gevaar. De ref floot af en er was tevredenheid dat het tweeluik Staden Emelgem een zes op zes opbracht.

Zondag 20 maart trekken we naar Geluwe waar we om 15 uur aftrappen. Dat we maar niet denken
dat het een koud kunstje wordt nadat we bij de thuismatch vlot afstand namen. Gelukkig zullen onze
trouwe supporters aanwezig zijn en ben ik zeker dat onze boys een tandje gaan bijsteken. Tot
Dan(ny)!!!
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Vikn', Rémi, Benjamin, Flo, Bryan (Kiki), Gilles (Remi), Jess (Jens) en
Brecht. Jenske kwam niet in actie.

24ste speeldag
K SK Geluwe - SK Nieuwkerke 1 - 1
Wedstrijden tussen Geluwe en Nieuwkerke zijn door de jaren heen altijd stevige en intense matchen
en ook deze editie was er weer één met de nodige ingrediënten. Door onze recente
zes op zes konden we wat vrijer ademen en was het vooral de bedoeling de kloof te behouden met
de wit-zwarten. Na 90' was de opdracht volbracht!
Na 2' was er al een schermutseling voor ons doel maar gelukkig was er niemand alert genoeg bij de
thuisploeg om de bal tegen de netten te trappen. Van onze zijde opende Bryan VERHAEGHE de
debatten maar zijn schot werd net op tijd afgeblokt en vloog in de armen van de keeper. De strijd
werd vooral geleverd op het middenveld en we kunnen toegeven dat de thuisploeg het beste van het
spel had maar de strijdlust van onze boys mocht best gezien worden.
Prangende fases zijn er in de helft niet meer geweest tenzij een schot, door onze doelman
Dylan VANCRAEYBECK in hoekschop geduwd. Een tegenprik van Benjamin LUTUN met een mooie
center naar Gilles HAMERS eindigde met een afgeblokt schot van dezelfde Gilles. De supporters
bleven wat op hun honger zitten toen de ref al voor rust blies. Hopende op een leukere 2de helft trok
men naar de kantine.
Na 5' in de 2de helft nam Gilles een hoekschop en Benjamin kon aan de eerste paal keihard trappen
maar een open doekje voor de plaatselijke doelman die met een knappe reflex de bal weer in
hoekschop keerde. Wat later mocht Dylan aan het werk maar zijn save was goed voor een mooi
plaatje bij de fotografen. De thuisploeg kon wat later weer dreigen maar een achterwaartse trap
verdween hoog over, de blauwe hemel in. Op het uur dan toch de voorsprong voor de plaatselijken
toen Diallo zich op gang trok, een één-twee opzette en alleen voor doel kwam. Zijn afwerking was
genadeloos (1 - 0;60'). Een koude douche voor onze roodhemden maar meteen het sein om nog een
tand bij te steken. Het spel werd virieler maar de ref was wel bij de pinken. Benjamin zette de match
meer en meer naar zijn hand en was een gesel op de rechterflank. Op één van zijn doorbraken viel
een verdediger en beroerde de bal met zijn arm. Strafschop floot de ref maar na overleg met een
zwaaiende linesman kwam hij op zijn beslissing terug een gaf de bal aan de keeper. Moedig deden
onze mannen verder en - op volle snelheid- werd Jess MALFAIT getorpedeerd, met voor de
plaatselijke verdediger een gele kaart waarbij hij niet mocht mopperen. Money time was intussen
aangebroken toen Benjamin de rechthoek indook en een lichte tik tegen zijn hiel kreeg, het
evenwicht verloor en viel. Pinanti is pinanti (dixit Wim Reijers) ook al is de fout licht. Benjamin
plaatste zich achter de bal en schoot precies in de linkerbenedenhoek ondanks de sterke inzet van
de keeper (1 - 1;86'). De resterende minuten werd gekenmerkt door fouten en veel verbaal geweld
wat nog een rode kaart opleverde voor een thuisspeler. De scheids vond het welletjes en liet
iedereen naar de kleedkamers trekken, tevreden of niet!!
Beste supporter, opgepast want zondag is onze streek het decor voor de wielerklassieker GentWevelgem en spelen we op zaterdag 26 september om 17 uur in de Steenwerkstraat tegen KVK
AVELGEM. Meteen een mooi potje zaterdagavond voetbal en met jullie steun gaan we weer op zoek
naar puntengewin. Tot Dan(ny).

SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Vikn' (Kiki), Rémi, Benjamin, Flo, Bryan, Gilles (Remi), Jess
en Brecht. Jens en Jenske kwamen niet in actie.

25ste speeldag
SK Nieuwkerke - K VK Avelgem A 0 - 2
Dat de recente 7 op 9 voor rust zorgde was wel gekomen maar dat het daarom tegen Avelgem zo
rustig moest gaan was toch een ontgoocheling voor onze trouwe aanhang. Inderdaad je zult het
merken aan mijn verslag die kort zal zijn want ik heb eigenlijk geen enkele noemenswaardige actie
van onze boys kunnen noteren. Was Avelgem dan zoveel beter? Neen want ook hier waren er
omzeggens geen kansen maar wel meer goesting om hun premie mee te graaien.
Middenveldspel gedurende de 1ste helft en alleen stilstaande fases zorgden voor wat dreiging, nou
ja dreiging .... Op een hoekschop van de bezoekers kwam de 0 - 1 tot stand wanneer een
doorgekopte bal via het hoofd van Gilles HAMERS in eigen doel plofte (13'). Verder niks te melden
buiten dat de bezoekende keeper kon genieten van het mooie landschap van het naburige Frankrijk.
Ik ben in een gulle bui als ik zeg dat de 2de helft iets beter was maar dit vertaalde zich niet in echte
kansen. Altijd liep er wel iets mis tot frustratie van iedereen naast de lijn. Op de 83ste minuut werd
de kelk tot de volledige bodem geledigd toen de 0 - 2 na een dubbele poging tegen de netten vloog.
Bryan VERHAEGHE sloot de debatten met een schot die min of meer richting doel zoefde.
Ik hoop dat onze jongens zich de komende wedstrijden nog eens kunnen opladen want we er staan
toch nog mooie duels op het programma (Deerlijk, Wevelgem, Poperinge,.....) en het eergevoel leg je
toch niet zomaar naast je.
Zondag 3 april spelen we om 15 uur tegen Deerlijk Sport, meteen favoriet in de komende eindronde
nu Wevelgem City zich tot kampioen kroonde.
Om met wat humor te eindigen kan ik meegeven dat SK Geluwe nog eens een goeie ref had, want
ze wonnen hun partij!! Tot Dan(ny)!
PS. Langs deze weg nodig ik jullie uit op het beenhespfestijn op zaterdagavond 9 april en
zondagmiddag 10 april. Kaarten bij bestuur of spelers of inschrijven via onze website.
SKN speelde met Dylan, Kiki, Kenneth, Vikn(Jens), Rémi, Remi (Serre), Flo, Bryan, Gilles (Ibrahima),
Jess en Brecht. Jenske kwam niet in actie.

26ste speeldag
K VC Deerlijk Sp - SK Nieuwkerke 3-1
Beide keepers moesten meteen in actie komen. Op het kwartier verzilverde Lebsir voorbereidend
werk van Dujardin. Nieuwkerke loerde op de counter en doelman Rogiers hield Malfait, Rokia en
Cailliau van de gelijkmaker. Op een corner verdubbelde Voet de voorsprong en op aangeven van
Cottenier dreef De Waele verder op. Met een vrijschop kon Malfait verdiend de eer redden.
DOELPUNTEN: 16’ Lebsir 1-0, 42’ Voet 2-0, 50’ De Waele 3-0, 82’ Malfait 3-1.
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Kiki, Rémi D (Serre), Benjamin, Remi R (Jens), Bryan,
Gilles , Jess en Brecht. Jens en Ote kwamen niet in actie.
Graag bedank ik de acht meegereisde supporters voor hun aanwezigheid en de heren Pogacar en
Van der Poel voor hun hevige strijd.
Komende zondag krijgen 10 april krijgen we K Zwevegem SP op bezoek. Vanaf de 1ste minuut bij
de pinken zijn, zal de opdracht wezen en jullie, trouwe supporters, spelen daar een belangrijke rol in.
Wees er op tijd bij want we trappen vanaf nu weer af om 16.00h!!!

27ste speeldag
SK Nieuwkerke - K Zwevegem Sp. 1 - 4
De wedstrijd, die startte om 16 uur naar aanleiding van ons geslaagd beenhespfestival, kende heel
wat volk en zelfs de stralende zon was van de partij. Meteen ingrediënten om er een spannende
partij van te maken en te hopen op terug wat puntengewin, helaas......
De 1ste helft werd vooral gekenmerkt door veel middenveldspel met verdedigers die de baas waren
over de aanvallers. Verre inworpen van de bezoekers zorgden voor nervositeit maar werden toch
inde kiem gesmoord. Benny CAILLIAU stak de bal door naar Bryan VERHAGHE die zijn verdediger
dribbelde en vervolgens de doelman tureluurs draaide voor hij koel besloot
(1 - 0;20'). Nog geen 2' later vertrok Bryan vanop links en zijn schot verdween in hoekschop na een
goeie parade van de keeper. De bezoekers, met wat meer balbezit, geraakten niet tot uitgespeelde
kansen en mochten gelukkig zijn dat een vrijstaande Jess MALFAIT zijn kogel op de vuisten van de
doelman zag uitsterven. Meteen het laatste wapenfeit van een goeie 1ste helft.
De 2de helft begon slecht voor onze boys want bij een slechte inspeelpas kwamen de bezoekers te
gemakkelijk langszij (1 - 1;49'). De bezoekers waren nog aan het vieren toen Benjamin LUTUN
centerde naar de vrijstaande Jess maar diens kopbal vloog in de handen van de keeper. Heel zuur
werd dit want nog geen minuut later - op één van hun verre inworpen - ging iedereen onder de bal
door en was het een simpel kunstje om aan de 2de paal binnen te tikken
(1 - 2;51'). Een koude douche waar we niet direct van bekwamen. Toch scheelde het niet veel
wanneer Remi ROKIA zijn inzet op de lat zag dwarrelen. Niet veel later kwam de doodsteek toen een
center overhoeks binnengekopt werd (1 - 3;71'). Match meteen over want de moed zakte
zienderogen. Toen Kenneth VERHAEGHE heel ongelukkig de bal vol in het gelaat van ploegmaat
Jens VANDOORNE trapte, zeeg die neer maar het spel mocht verder met een strafschop als
eindresultaat. Die werd prompt tegen de netten getrapt (1 - 4;89'). Meteen het laatste wapenfeit.
Ook tijdens het paasweekend wordt er gesjot, we gaan op bezoek naar Beveren-Leie let wel aftrap
zaterdagavond om 18 uur. Tot Dan(ny).
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Flo, Rémi (Serre), Benjamin, Gilles (Jens), Bryan, Remi
(Ote), Jess en Brecht. Jenske kwam niet in actie.

28ste speeldag
SK BEVEREN-LEIE - SK Nieuwkerke 2 - 0
Voetballen met Pasen wordt zoveel mogelijk vermeden maar het vervelend beestje "Corona" zorgde
ervoor dat we op zaterdag de synthetische wei op moesten in Beveren-Leie. We trokken met een
bang hartje naar het Waregemse daar enkele spelers weekendplannen hadden, er ook een paar
geschorsten waren en op de koop toe een resem geblesseerden, ja zelfs spelers die niet 100% fit
waren en toch speelden. Spreken van een "noodploeg" zou te veel afbreuk doen aan de spelers die
het beste van zichzelf gaven en aldus kan ik alleen maar proficiat wensen aan het team.
Op de tiende minuut noteerden we het eerste gevaar met een afstandsschot van de plaatselijken
door doelman Dylan VANCRAEYBECK in hoekschop gekeerd. Een gevaarlijke hoekschop want de
bal bleef in de box en belandde opnieuw in corner. De thuisploeg bleef de lakens uitdelen maar
talmde meestal te lang om echt heel gevaarlijk te zijn. Het was dan ook een mooie individuele actie
die de openingsgoal inleidde: op links kwam een thuisspeler naar binnen en krulde bal in de verste
benedenhoek (1 - 0;25'). Na een halfuur een goeie actie van Benjamin LUTUN die met een 45°
voorzet uitpakte maar Jens VERCAEMST zijn trap was te zwak. Hoogstaand voetbal viel er niet te
noteren en op slag van rust toch nog even Bryan VERHAEGHE die zich erdoor worstelde maar de
scrimmage die daarop volgde bleef zonder resultaat.
Dylan moest onmiddellijk aan het werk na de rust bij een schuin schot en toonde zich secuur. Onze
beste kans kwam er via een vrije trap vanop rechts. Florian DESMEYETERE trapte hard en precies
maar de thuiskeeper pareerde heel sterk in hoekschop. Bij de corner trapte Benjamin aan de 1ste
paal maar zijn inzet werd afgeblokt. Opnieuw een vrije trap maar nu voor de blauwhemden waarbij
de bal op de lat plofte en over vloog. Damy HOSSEY kreeg de bal van Benjamin maar aarzelde net
te lang en zijn schot werd afgeblokt. Onze boys namen nu risico's en Benny CAILLIAU trok zelfs mee
ten aanval al was het opletten geblazen voor de counter. Inderdaad de laatste actie eindigde met een
doelpunt in blessuretijd en vond, de goed en sober leidende ref, het welletjes (2 - 0;91').
Vooraleer we het seizoen 2021-2022 met een thuismatch tegen FC Poperinge afsluiten, trekken we
op verplaatsing naar kersvers kampioen WEVELGEM CITY. Wat voor een seizoen hebben deze
mannen gerealiseerd: slechts één gelijkspel en één verliesbeurt en de rest gewonnen, gewonnen,
gewonnen.......
We gaan er het beste van maken en hopelijk ben je ook aanwezig op zaterdag 23 april om 18u00.
Tot Dan(ny).
SKN speelde met Dylan, Kenneth, Benny, Nick (Vik), Jens, Jenske (Ote), Flo, Bryan, Benjamin, Damy
(Aidan), Gilles.

29ste speeldag
SV Wevelgem City A - SK Nieuwkerke 5 – 1
Voor hun laatste thuismatch in 2de provinciale, na het behalen van de titel, mochten onze jongens op
bezoek naar de meer dan verdiende kampioen Wevelgem City. Met nog steeds een resem aan
geblesseerden was het vooral de schade beperken. Na de nodige huldigingen en een passend
geschenk aangeboden door onze kapitein werd er met wat vertraging afgetrapt.
Dat de thuisploeg de bal zou opeisen was geen verrassing maar ons team stond goed in blok en ving
in het eerste kwartier de aanvalsgolven gezwind op. De kampioenen bleven geduldig en wachtten op
een foutje, die er helaas al kwam na 16' toen een center vanop rechts verkeerd ingeschat werd en
met wat geluk en verwondering in doel werd getikt (1 - 0). Het doelpunt was in feite een vorm van
bevrijding want onze mannen trokken nu toch iets meer naar voren waarbij Bryan VERHAEGHE een
slap schot liet noteren. Zijn daaropvolgende actie was wel dreigender maar op zijn, door de keeper
gelost schot, was er niemand in de buurt om binnen te tikken. Natuurlijk bleven de "mauves" het spel
dicteren en een voorzet werd onbegrijpelijk door niemand binnengetikt. Op een hoekschop van
Gilles Hamers kon Benjamin LUTUN aan de 1ste paal hard trappen maar zijn schot werd afgeblokt
door een tros aan benen. Weer lag een foutje aan de basis van de dubbele voorsprong toen
balverlies cash werd betaald en de bal midden van het doel verdween met een lichte deviatie
onderweg (2 - 0.37'). Meteen ook de ruststand.
De match lag direct in een definitieve plooi toen een knap afstandsschot in de linkerbenedenhoek
vloog (3 - 0;51'). Het werd nu meer een spel van kat en muis en een Wevelgemse center werd maar
net niet binnengeduwd. Het bleek maar uitstel want een paar minuten later een knappe individuele
actie met een stifter over onze keeper Dylan VANCRAEYBECK (4 - 0;60'). We leken op weg naar een
totale afstraffing maar plots rechten we toch nog eens de rug: Bryan VERHAEGHE drong de
penaltyzone binnen en werd uit zijn evenwicht gebracht. Benjamin trapte de elfmeter maar met een
voetreflex kon de keeper de eerredder voorkomen. De ingevallen Ote EL KHATIRI trapte perfect
naar de linkerbenedenhoek maar met een kattensprong redde de goalie in hoekschop. Bryan kon
nog eens op links doorgaan en centerde naar de ingevallen Jens VERCAEMST die met een sublieme
kopslag de keeper vloerde (4 - 1;72'). De match kabbelde nu naar het einde al kwam er nog een
vijfde goal bij met een binnentikker aan de 2de paal (5 - 1;88'). Laat me nog besluiten met het debuut
van onze 16-jarige Cyrille VERVAET, naast Noé een 2de U17 die mocht proeven van 2de provinciale.
Beste supporters, spelers, trainers en bestuur laten we ons nog een keertje opladen voor het laatste
thuisduel van dit seizoen. Nu dit nog eens tegen FC Poperinge is, is wel een extra pigment die ervoor
moet zorgen met een positieve noot het seizoen af te sluiten en uit te kijken naar seizoen 2022-2023.
Wees erbij straks als we op zaterdag 30 april om 18 uur aftrappen. Tot Dan(ny).
SKN speelde met Dylan, Jens (Cyrille), Nick, Benny, Serre (Jenske), Damy (Ote), Gilles, Bryan,
Benjamin, Jess (Aidan) en Brecht.

30ste speeldag
SK Nieuwkerke - K FC Poperinge 1 – 1
Dat de laatste match van het seizoen ook nog eens een derby was tegen FC Poperinge maakte het
alleen nog leuker. Zelfs de zon was van de partij al was de wind wel snedig. De "Keikoppen" hadden
nog een kans op de eindronde maar onze mannen wilden vooral de competite afsluiten met een
mooie prestatie om toch nog wat kleur te geven aan een eerder matig seizoen.
Het eerste kwartier was een maat voor niks want beide teams zochten elkaars zwakke plek.
Toegegeven de bal circuleerde beter bij de bezoekers maar onze mannen toonden inzet en vochten
voor wat ze waard waren. Een vrij onschuldige voorzet van Bryan VERHAEGHE zorgde toch voor
animo toen de bal maar net over ging. De bezoekers bleven rustig combineren maar tot echt
doelgevaar kwam het niet of het zou moeten zijn dat een schot uit de 2de lijn het vermelden waard
was? Op het half uur terug een poging van Bryan en nu belandde de bal op de bovenkant van de lat.
De combinatie van de dag was voor de roodgelen maar jammerlijk voor hen was het schot te hoog
gericht en zoefde meters over. Op hun honger blijvend trokken de supporters richting kantine om
zich daar verder op te warmen.
De rust bracht niet de nodige inspiratie en de match kabbelde verder. De bezoekers probeerden het
weer vanop afstand maar het vizier stond niet scherp en moest onze doelman Dylan
VANCRAEYBECK niet ingrijpen. Graag had ik wat meer prangende fases opgeschreven maar ik
moest mijn pen niet echt aanspreken tot op een kleine 10 minuten voor affluiten. Benjamin LUTUN
werd in het straatje geloodst en omspeelde de doelman die aan de noodrem greep en de ref niet
anders kon dan naar de stip te wijzen. De afscheidnemende Florian DESMEYTERE kweet zich
uitstekend van zijn taak en de winkelhaak kreeg bezoek van zijn geplaatste bal (1 - 0;82'). Het
seizoen afsluiten met een zege werd ons niet gegund want een voorzet vanop links werd door de
mee opgerukte verdediger aan de 2de paal binnen getikt (1 -1;86'). Al bij al een billijk resultaat en
dan toch een mooi orgelpunt om alzo afscheid te nemen van een aantal kernspelers die in de
bloemen, sorry in streekbieren werden gezet door hun ploegmakkers. Bedankt aan Brecht
Verstraete, Dylan Vancraeybeck, Florian Desmeytere en Rémi Decorte om deel van de SKN-familie
te zijn geweest en die jullie altijd zullen blijven.
Zo het seizoen zit erop maar blijf regelmatig onze website lezen want binnenkort krijgen jullie een
overzicht van het voorbije seizoen en ook een overzicht van onze transfers. Iets om naar uit te
kijken!!!!!!! Tot Dan(ny)
SKN speelde met Dylan, Jens, Kenneth, Benny, Serre(Nickske), Benjamin, Flo, Bryan(Rémi), Gilles,
Jess en Brecht. Ote en Jens kwamen niet in actie.

