
 

      DEINSE FUSIEPERIKELEN JUIST NA WOII 

Fusie binnen het Deinze ’s voetbalgebeuren. 
Juist na WOII waren er drie voetbalploegen actief in Deinze; nl; SK DEINZE, PATRO DEINZE en SPARTA 
PETEGEM. Sportkring speelde na WOII in de Belgische voetbalbond (KBVB). Sparta Petegem en Patro 
Deinze (beide katholiek van strekking) speelden in het Katholiek Vlaams Voetbalbond (KVS). 

Toen was het duidelijk dat voor een stad met 10000 inwoners, er één ploeg teveel was om (financieel) leefbaar te 
zijn. In 1933 was er al, onder impuls van George Torck een poging geweest om SK Deinze en Sparta Petegem te 
laten fusioneren. Maar algauw was het duidelijk dat deze poging gedoemd was om te falen. 

 In 1946, onder impuls van SK Deinze’s bestuurslid Eugène Duyck werden er gesprekken aangeknoopt met, 
zowel Sparta Petegem als met Patro Deinze. SK Deinze stelde zich op als de superieure club wegens zijn 
sportieve positie en kwam dan ook in die hoedanigheid aan de onderhandelingstafel.  

Patro Deinze die zeer verzwakt uit de oorlog was gekomen, had nood aan nieuwe impulsen. In 1946 werd hun 
voorzitter, onderpastoor Blancquaert overgeplaatst naar Parijs. Hiermee verdween de drijvende kracht achter de 
ploeg. Het was dan ook vooral met Patro Deinze dat SK Deinze verregaande contacten had maar uiteindelijk 
zouden de onderhandelingen over één item struikelen nl; de naamgeving. De SK Deinze entourage wilde 
absoluut de naam Sportkring Deinze behouden, wat niet aanvaardbaar was voor Patro Deinze. Met het gevolg, 
onenigheid die resulteerde in het afspringen van de onderhandelingen. 

Ook met Sparta Petegem werden er gesprekken gevoerd want Sparta Petegem had een mooie infrastructuur in 
tegenstelling tot SK Deinze. De infrastructuur van SK Deinze was grotendeels vernietigd door de Duitse 
bezetter. Maar hier ook kwam men tot geen vergelijk. De volkse ploeg Sparta Petegem ploeg kon het niet vinden 
met het superioriteitsgevoel, welke SK Deinze naar voorbracht. Het katholieke Sparta Petegem vreesde dat de 
fusie een einde zou betekenen aan hun volks karakter. 

Tot ontsteltenis van de bestuursleden van SK Deinze en vooral van Eugène Duyck werd zeer vlug na de mislukte 
onderhandelingen met SK Deinze, de fusie bekend gemaakt tussen de twee katholieke ploegen, Sparta Petegem 
en Patro Deinze. De nieuwe fusieploeg zou gebruik maken van de mooie infrastructuur van Sparta en de naam 
Sparta Petegem behouden. Enkel de clubkleuren wijzigden. Sparta Petegem welke tot dan toe in mauve-wit 
speelde werd gewijzigd in groen-zwart. De fusie was een feit in 1946. De nieuwe ploeg zou zich enkele jaren 
later aansluiten bij de KBVB en kreeg het stamnummer 3821 mee.  

Enkele bestuursleden en spelers van Patro waren hiermee niet akkoord en stichten een nieuwe ploeg FC Deinze. 
Naar voorbeeld van de eerste Deinzes voetbalploeg Sporting Deinze uit 1916. Zoals toen koos men voor de 
stadskleuren wit-zwart en was het de club van de Deinze bourgeoisie. FC Deinze startte de kompetitie in de 
KBVB. Maar enkele jaren later verdween deze ploeg. 

Hierna volgt de tekst van Eugène Duyck over zijn motief en de motivatie tot fusie tussen de Deinse ploegen. 
Artikel verscheen in SK Deinze’s clubblad “SPORT” op 3 mei 1945. 

 

 

 



 

 

 
 
 

Conclusie en resultaat. 
De fusie, Sparta – Patro zette zeer veel kwaad bloed bij SK Deinze en dan vooral bij Eugène Duyck. Dit was het 
begin van een jarenlang misnoegd gevoel tussen SK Deinze en Sparta Petegem, welke de dag van vandaag nog 
steeds een beetje suddert. Eind jaren 1960, toen SK en Sparta op hetzelfde sportieve niveau kwamen te 
functioneren, werd de wedijver nog eens sterk aangezwengeld. Maar dit is voor later. 

Vanaf 1950 waren er nog twee voetbalploegen actief in Deinze: SK Deinze en Sparta Petegem. Beide ploegen 
kwamen uit in de provinciale reeksen en zouden in het komend decennia verder hun opgang maken. Met het 
hedendaags mooi resultaat als gevolg. 

                 

        Uittreksel uit de rubriek “RETRO – SPORTJE – CLUBBLAD KMSK DEINZE” – Marnix CORNELIS 


