1945 – 1953:
De supervedetten van die tijd.
In deze rubriekuitgave worden enkele spelers belicht die juist na WOII een hoofdrol speelden. Een gegeven is
dat bijna alle, hierna genoemde spelers, school liepen in het Sint-hendrikscollege. Voor velen was de
collegeploeg een basis naar een gedegen voetbalcarrière. Sint-Hendrikscollege was dan ook de bron waaruit
George Torck zijn talent putte.

1. Doelman ANTOINE DEWART
Antoine Dewart (Zelfstandige wasserijhouder, °1924). Antoine werd
getransfereerd van Sparta Petegem naar SK Deinze na WOII. Antoine was in die
tijd de doelman van SK Deinze. Een beloftevolle doelman. Hij was de titularis
van het eerste elftal. Alleen blessures hielden hem van het terrein. Antoine
is/werd gekenmerkt door zijn zelfvertrouwen. Een karaktervolle persoon. Zeer
atletisch. In de jaren dat hij het doel verdedigde van SK Deinze kwam zijn
clubliefde tot uiting. Hij diende als voorbeeld voor zijn medespelers. Hij wilde
SK Deinze hogerop brengen en dit bracht hem soms in een discussie met het bestuur. Hij werd
aanzien als sterkhouder binnen de ploeg. Na zijn voetbalcarrière zou hij nog jaren lang, op
vrijwillige basis ten dienste staan van SK Deinze.

2. Middenvelder ANDRE MALFAIT
André Malfait (griffier, °1925 – †2014), zoon van een Deinse deurwaarder. Als
voetballer trad André in de voetsporen van zijn vader, ex-speler van Donza.
André sloot aan bij SK Deinze in september 1943. Speelde vooreerst bij de
reserven maar door zijn groot voetbal talent brak hij weldra door naar het fanion
elftal. Daar werd hij vaste waarde en steunpilaar van de ploeg. Een wedstrijd
zonder hem was een gemis. In 1954 maakte hij de promotie mee naar nationaal
voetbal. André speelde centraal in het middenveld, steun gevend aan de voorlijn. Zijn grootste
voetbalkenmerk was zijn passenspel. Hij voorzag de spitsen Mario Govaert en Jan Tack van
talrijke assists waaruit vele doelpunten ontstonden. Ook hijzelf maakte talrijke doelpunten. Hij
had een onbegrensd loopvermogen. De SK Supporters droegen hem de naam “Het
koersepaard” toe. Zijn drijfwerk en stuwkracht binnen het elftal maakte van de ploeg SK
Deinze een geduchte tegenstander. Na de promotie naar nationaal voetbal verliet André SK
Deinze en werd nog speler bij De Pinte en Aarsele. Na zijn actieve voetballoopbaan werd hij
trainer van De Pinte.

3. Middenvelder Dr. WILSON DIERICKX
Wilson Dierickx (huisarts, °1918-†1977). Wilson was DE graag geziene figuur
binnen de organisatie SK Deinze. Van concurrent FC Gavere naar SK Deinze
getransfereerd functioneerde hij als middenvelder. Hij kenmerkte zich als een
spitsige speler. Actief en altijd attent. De FC Gavere supporters gaven hem de
naam “spitfire”. Door het SK bestuur en vooral door George Torck werd hij op
handen gedragen. Hierdoor kon hij regelmatig op materiele steun rekenen van
George (moto!). SK Deinze kon ook rekenen op zijn professionele kennis als dokter. Indien er
medisch iets misliep bij een of andere speler was Wilson steeds paraat om te helpen. Zijn
voetballoopbaan werd wel ingeperkt door zijn professionele activiteit. Wilson had een hart
voor SK Deinze.

4. Aanvaller JAN TACK
Jan Tack (coiffeur en cafébaas, °1918-†1993). Dat Jan voetbalde was niet te
verwonderen. Iedereen binnen de familie voetbalde. Zoals zovelen in die tijd, werd
hij opgepikt uit de collegeploeg. In 1933, als 15-jarige, sloot hij aan bij SK
Deinze. Al vroeg kwam hij terecht in het eerste elftal en was er niet meer weg te
denken. Hij functioneerde als linksbuiten. Linksvoetige waren in die tijd zeldzaam
en gegeerd. Doch hij bezat slechts één (voetbal)been. Daarom noemde SK
supporters hem “Voetballer met één been” Maar dat ene been bracht SK Deinze wel 990
doelpunten. Is hierdoor nog altijd de allround topschutter voor SK Deinze. Jan moest het niet
hebben van zijn techniek en van dribbelkunstjes. Maar hij kon, als geen ander de foutjes van zijn
tegenspelers uitbuiten. Hedendaagse SK supporters die Jan nog hebben weten te voetballen,
herinneren hem als een opportunist, een uiterst vlugge speler die een ongelooflijk instinct had om
doelpunten te maken. Hij had een keihard schot. Hij wist blindelings waar het doel van de
tegenstrever stond. Van Jan kon men het mooie voetbal niet verwachten maar hij was elk jaar
goed voor de helft van de doelpunten die SK Deinze maakte over het ganse seizoen. Zo een
speler is onmisbaar binnen de ploeg. De SK supporters kenden hem ook als de kampioen
“nietwaarheid” zegger. In 1950 verliet Jan SK Deinze en speelde hierna nog bij Sparta Petegem. Daarna in het
KVS bij SK Nevele, waar hij op 39-jarige leeftijd nog 39 doelpunten scoorde.

5. Aanvaller MARIO GOVAERT
Mario Govaert (bieruitvoerder °1922–†1988). Mario was als Petegemnaar zijn
voetballoopbaan begonnen bij Sparta Petegem voor WOII. Na de oorlog werd
hij door George Torck naar SK Deinze getransfereerd. Hij zou uitgroeien tot
de beste midvoor van SK Deinze in de na-oorlogse jaren. Inderdaad, Mario
was een “stormram in de spits”. Zijn voornaamste voetbal kwaliteiten waren
zijn tweevoetigheid, zijn uitstekend kopspel en zijn geweldig speldoorzicht.
Elk voetbalseizoen kwam hij in aanmerking voor topscoorder binnen zijn voetbalreeks. In
twee opeenvolgende wedstrijden maakte hij eens 9 doelpunten, (7 tegen FC Eeklo en de
wedstrijd daarop 2 tegen SK Zele). Hij had talent, in zover zelfs dat Club Brugge aanklopte bij
SK Deinze voor een transfer. George Torck weigerde zijn overgang (toen was de club nog
eigenaar van zijn spelers). Hierdoor werd de verstandhouding met het SK bestuur beneveld,
wat te verstaan was. Een soort van ontmoediging kwam over Mario. Met een direct gevolg had
voor zijn verdere carrière bij SK Deinze. In 1950 verliep hij SK Deinze en speelde hierna nog
in de lagere provinciale reeksen.

6. Speler-trainer ADOLPHE ADAMS.
Adolphe Adams (°1914 –† 1995). Voordat Dolf naar Deinze kwam, had hij al
een mooie voetbalpalmares. Zijn voetbalcarrière begon in 1933 en hij speelde in
de Eerste Afdeling bij La Gantoise en AS Renaisienne. Vele jaren speelde hij
ook voor SC Menen. Hij functioneerde als linksback. Na een reeks moeilijke
onderhandelingen werd Dolf aangeworven als speler-trainer. Als speler werd hij
uitgespeeld in het middenveld en de achterlijn. Hij had een enorme
voetbalkennis. Hij kon met iedereen omgaan op een vriendelijke manier en
vooral zijn sportiviteit viel op. In die jaren bracht hij voetbalkennis binnen SK
Deinze. Hij leerde zijn medespelers niet alleen voetballen maar gaf hun ook spelinzicht. Onder
hem groeide de ploeg uit tot een van de betere provinciale ploegen. Dolf legde de basis naar
nationaal voetbal. Het SK bestuur was zo onder indruk van zijn kunnen dat zelfs 20 jaar lang,
op regelmatige basis, zijn trainers diensten werden aangesproken en dit vooral als het degradatie
spook opdook. Men wist dat Dolf het vermogen had om hieraan iets te doen.

7. Middenvelder ANTOINE GOBERT.
Antoine Gobert (Dokter in de rechten, advokaat °1924–†1993). Antoine was
een gedegen middenvelder. Hij was een vaste waarde binnen de ploeg. Zijn
alzijdige rol binnen de ploeg steekt er boven uit. Men mocht en kon aan hem
alles vragen. Doch zijn professionele carrière beïnvloedde zijn
voetballoopbaan. Zijn grootste verdienste voor SK Deinze kwam later. Hij was
na zijn voetballoopbaan, een van de hoofdrolspelers binnen de raad van bestuur
van SK Deinze. Ook was hij een grote steun voor SK Deinze tijdens zijn een
functie als “Tweede-Vice Voorzitter van het Uitvoerende comité van de K.B.V.B.”. Hij had
vooral een grote persoonlijkheid.

