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NA-OORLOGSJAREN 1945 – 1953 

  
CLUBLIEFDE 
 

De jaren, na de oorlog (1945–1953) werden gekenmerkt door de wil en de drang om over te gaan naar het nationaal 
voetbal. Wat uiteindelijk lukte op ‘t einde van het seizoen 1953-1954. 
Na de bevrijding begon SK Deinze, onder de alom vertegenwoordigde George Torck met een nieuw elan. Hij wilde niet 
verder werken zoals in het tijdperk van voor de oorlog. Hij evalueerde met zijn nieuw bestuur de vooroorlogse 
tekortkomingen. Vooral het gebrek aan clubliefde viel hem op. Spelers hadden geen inzet, gebrek aan 
verantwoordelijkheid. Met dat in het achterhoofd begon de toenmalige secretaris aan een reorganisatie.  
Men benadrukte de grote verantwoordelijkheid van trainers en spelers. Hun betrokkenheid, binnen de club, werd 
verhoogd en een grotere inzet werd vereist.  
Maar het zou nog enkele jaren duren vooraleer er nationaal voetbal werd gespeeld. Er werd een spelerskwaliteit 
opgebouwd die nationaal niveau aankon maar de financiële consequenties hielden vooralsnog de overgang tegen. 
 
Uitstraling. 
In 1946 vond men dat de stad Deinze op voetbal gebied, ten achter bleef t.o.v andere Vlaamse steden. Deinze had toen 
een uitstraling op cultureel gebied en ook op wielergebied betekende het iets binnen Vlaanderen. Maar op voetbalgebied 
telde Deinze maar enkele povere provinciale ploegen. Hierin wilde men verandering brengen. 
Men had de overtuiging, indien men SK Deinze wilde laten uitgroeien tot een gerenommeerde voetbalploeg , dat alle 
lagen van de bevolking moesten betrokken worden bij de heropbouw. In die zin startte men acties. 
Men contacteerde de Deinze industriëlen en middenstanders. Men trachtte een band te leggen tussen deze mensen 
binnenin het voetbalgebeuren. De zondagnamiddag, bij een lekkere pot voetbal bracht men de industriëlen, 
middenstanders en de zelfstandigen samen. Voor de ploeg resulteerde dit in grotere financiële mogelijkheden en voor 
Deinse industriëlen belangrijke contacten onder elkaar. 
Om de kennismaking bij de bevolking te verbreden werd er opnieuw een “Groote Vlaamsche kermis” ingericht in de 

maand augustus (juist voor de competitie start). Bestuurslid Albert De Busseré coördineerde het 
feest comité. Het comité bestond uit: Carlos Van Hee, André Dhaenens, Jules De Smet, 
Maurice Dufrasne, en Prosper De Schuytere. Tientallen jaren zou deze kermis worden 
georganiseerd. Tal van attracties waren voorzien. Zo was op het voetbalterrein een podium 
geplaatst waar men fragmenten uit operettes speelde. Anekdotes over de voorbije oorlog waarin 
een zekere Adolf de hoofdrol speelde. Zelfs een cinema werd uitgebouwd waar men de 
voorbije matchen van SK Deinze kon bekijken. Veel volk kwam erop af wat dan ook 
resulteerde in een positieve respons.  
Het was de bedoeling om spelers en publiek naar de wedstrijden te lokken. Dit had succes want 
men startte niet alleen met een volwaardig eerst elftal maar ook met een ploeg jongeren die de 
reserveploeg uitmaakten en dienden als aanloop naar het eerste elftal. Ook het aantal 

supportersclubs breidde zich uit. In iedere Deinse wijk was er een supportersclub. 
 
Feest ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan 
In 1946 organiseerde een nieuw bestuur het feest van 20-jarig bestaan van SK Deinze. 
Ere-Voorzitter : Raymond van De Poel   Voorzitter: Leon Van Heuverswyn 
Ondervoorzitter: Albert De Busseré   Penningmeester: Emiel Van Heuverswyn 
Secretaris: George Torck     Afgev. 1ste ploeg: Eugéne Duyck 
Afgev. 1ste ploeg: Jules De Smet    Afgv. Reserven: Prosper De Schuytere 
Afgev. Scholieren: Daniel Seynaeve   Kassier: Marcel Struys 
Materiaaloverste: Michel Van Den Bossche   Schrijver: Michel Heynderickx 
Bestuursleden:    Johny Martens   en    Roger Vermaercke 
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Sport(je) 
Om de kennismaking naar het bredere bevolking te bewerkstellingen werd het sportblad “SPORT” gepubliceerd.  
(Vandaag bestaat het tijdschrift nog steeds en wordt bij iedere thuismatch uitgegeven onder de naam “SPORTJE”).  
Het eerste exemplaar verscheen op 24 januari 1945. George Torck publiceerde het sportblad bij elke thuiswedstrijd. 
Oorspronkelijk noemde SPORT zich het officieel orgaan van de vereniging Sportkring Deinze waar zowel voetbal, 
atletiek als hockey aan bod kwam. Het werd het sportblad van Deinze met een uitgebreid repertoire. Het schiep een band 
tussen bestuur, spelers en supporters. Het reilen en zeilen van de organisatie werd openbaar gemaakt. 
Zoals vandaag, werd het sportblad gratis aangeboden bij de aankoop van een tombolaatje ten voordele van het 
jeugdcomité. Los nummer kostte 2 fr. Maar er was ook de mogelijkheid voor een jaarabonnement voor de prijs van 20 fr. 
Op een zeker ogenblik telde men 500 abonnees. 

Metropole. 
Een nieuw lokaal vond men bij Alidor De 
Smet, café Metropole Het was jarenlang de 
plaats waar bestuursleden en spelers 
verzamelden vooraleer men op verplaatsing 
vertrok bij uitwedstrijden. 
 
Infrastructuur. 
Onder leiding van Victor Torck, broer van 
George werd de infrastructuur aangepakt. In 
1947 werd een mooie tribune gebouwd, 
voorzien van kleedkamers.  

Het voetbalterrein dat evenwijdig met Astene 
dreef lag werd heringericht. Het voetbalveld 
werd nu in de lengte met de spoorlijn gelegd. 
Hierdoor verwierf men een tweede speelveld 
die de mogelijkheid gaf om meerdere 
wedstrijden te spelen op hetzelfde tijdstip. 
Wat belangrijk was voor de jeugdploegen. 
Ook diende dit tweede terrein als oefenplein.  
Victor Torck had ook plannen om een 
tennisterrein en een zwembad aan te leggen. 
Een dodelijk ongeval in 1949 weerhield hem 
van deze plannen.  
In 1950 werd een buitenverlichting 
geïnstalleerd wat toeliet om tijdens de 
donkere winteravonden te trainen. 
 

 
KMSK Deinze 
In 1952  kreeg SK DEINZE de titel van “KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SPORTKRING DEINZE”  toegekend. 
De stattuten werden gewijzigd. De structuur werd gewijzigd in een VZW. Vanaf 24 januari 1954 werd de nieuwe 
vereniging “KMSK DEINZE” officieel erkend. 
 
Sportief 
Vanaf 1945 werd de regio afgeschuimd naar potentiele spelers. Spelers met naam werden aangeworven. Voor seizoen 
1945-46 werd de heer Coreyn als trainer binnengehaald. Hij kwam over van Eendracht Aalst die hij naar ere-afdeling had 
geloodst. Ook werd vanaf nu tweemaal per week getraind, nl op dins- en donderdagavond. Hiermede uitte het bestuur zijn 
ambitie. Al deze inspanningen hadden resultaat. SK Deinze werd op korte termijn een gewaardeerde ploeg binnen de 
voetballerij. 
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         RIGHT AFTER THE WAR _-  SEIZOEN 1944-1945 

 
Noodcompetitie 
Eind september 1944 was België volledig bevrijd van de Duitse overheersing. Hoewel nog het Ardens offensief zou 
volgen. Maar toch werd er eind 1944 aan voetballen gedacht. Het werd een noodcompetitie, die gebaseerd was, en een 
vervolg was, van de afgesloten competitie 1939. Het was dan ook een noodcompetitie. Een competitie die met horden en 
stoten verliep en waarbij de organisatie zoek was. KBVB zou pas in de loop van dit seizoen zich reorganiseren met het 
doel klaar te zijn voor de aanvang van het seizoen 1945-1946. In de lente van 1945 werden alle, voor de oorlog 
aangesloten ploegen bij de KBVB, uitgenodigd op een vergadering in Brussel. Wie niet aanwezig was, werd aanzien als 
niet geïnteresseerd in verdere aansluiting en zouden van de bondslijsten geschrapt worden. Hierdoor verdwenen vele 
ploegen van de tabellen zoals HOBachte, Astene, Derby Gottem…. 
SK Deinze liet zich inschrijven met twee ploegen. Maar het was enkel het fanion elftal welke uitkwam in een officiële 
competitie. SK Deinze was ingedeeld in 2de afdeling Provinciaal A, zoals tijdens seizoen 1939 (vandaag vergelijkbaar met 
2de provinciaal). Onder druk van de ambitieuze secretaris George Torck kwamen veel spelers over van Sparta Petegem. 
Eind jaren ‘30 had Sparta zich laten uitschrijven bij de KBVB en was overgegaan naar KVS. Mede hierdoor en 
weggelokt voor het geld vindt men, in SK’s spelerslijst verscheidene gewezen Petegem spelers terug, Zoals Antoine en 
André De Ward, Norbert en Willy De Vooght, Mario Govaert, Gaston en Armand Cornelis. Ook doordat Sparta Petegem 
het financieel niet breed had, werden spelers “verkocht” aan SK Deinze, zoals Jan Tack.  Roger De Brabander werd zelfs 
getransfereerd van Sparta naar SK Deinze voor een bedrag van 3000fr. Wat in die tijd niet weinig was. Veel spelers met 
Spartaanse roots zal men, de komende jaren terugvinden als vaste waarden in het eerste elftal van SK Deinze. 
Om de noodcompetitie te bestendigen werden enkele bijzondere modaliteiten aan de deelnemende ploegen opgelegd door 
de KBVB: 
- Alleen het eerste elftal mocht competitie spelen. (Hierdoor speelden de SK reserven enkel oefenwedstrijden.) 
- Om druk te zetten op de voetbalploegen dat de wedstrijden met zekerheid zouden gespeeld worden werd de volgende 
   regel ingevoerd 

De club welke ontvangt zal de bezoekende club een borgsom van 2000 Fr betalen tegen regelmatig kwijtschrift. De som 
dient terugbetaald te worden wanneer de club de verplaatsing doet. Wanneer deze club de verplaatsing niet doet wordt 
de som den eigendom van de club welke zijn verplichting volbracht en wordt in afrekening gebracht bij toepassing van 
de reglementen. (Gemiddelde ontvangst te betalen na kampioenschap). 
Hiermede werd er wel druk gezet op de deelnemende ploegen om de competitie rond te maken. 

 
Uitslagen en eindstand: 

18/2/1945 St Denderleeuw - Deinze 4-1 7/1/1945 Deinze – Eeklo  0-1 
25/2/1945 Deinze – Meulestede 3-2 22/4/1945 Deinze – St Denderleeuw 2-1 
4/3/1945 Eeklo – Deinze  3-6 29/4/1945 Meulestede – Deinze 0-3 
11/3/1945 Deinze – Gavere  1-0 13/5/1945 Gavere – Deinze  1-0 
18/3/1945 Geraardsbergen –Deinze 0-1 20/5/1945 Deinze – Geraardsbergen 10-1 
25/3/1945 Deinze – Ninove  3-1 27/5/1945 Ninove – Deinze  4-1 
1/4/1945 Nederbrakel – Deinze 2-3 3/6/1945 Deinze – Nederbrakel 9-0 
8/4/1945 Deinze – Wetteren 5-1 10/6/1945 Wetteren – Deinze 3-2 
15/4/1945 Oudenaarde – Deinze 1-0 17/6/1945 Deinze – Oudenaarde 3-0 

   
 
   

   
     

 
 
 
 
    SK Deinze is kampioen en promoveert het volgend seizoen naar de hoogste provinciale reeks. 
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Clubblad “Sport” 
In het pas geïntroduceerd sportblad “Sport!” werd elke wedstrijd uitvoerig beschreven, gecommenteerd en geëvalueerd.  
 
 

 
 
 
Spelerspotentieel. 
SK Deinze had onder de leiding van een ambitieus bestuur een spelerskern opgebouwd die kon wedijveren met de beste 
ploegen in Oost-Vlaanderen. Het spelerspotentieel waaruit men kon selecteren bestond uit een 20-tal spelers. 
 
Door het zeer vele werk van het bestuursorgaan “SK Deinze”, ondersteund door de enorme inzet van zijn medewerkers, 
kwam er al zeer vlug resultaat. SK Deinze speelde eind seizoen 1944-1945 kampioen in zijn gewestelijke reeks. SK 
Deinze promoveerde naar de hoogste provinciale reeks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              Marnix Cornelis                       
 
 
Trainer Coreyn   
Het tijdperk van voor de oorlog, gekenmerkt door een gebrek aan karakter, inzet, verantwoordelijkheid en fysieke 
conditie bij de spelers, wilde men veranderen. Men wierf de gerenommeerde trainer Coryn aan. In 1939 bracht hij 
Eendracht Aalst naar Ere-afdeling. Hij zou al deze tekortkomingen aanpakken.  
Met enige strengheid voerde hij, tot dan toe ongekend bij SK Deinze, enige maatregels in.  
- Zo werd de dins- en donderdag training ingevoerd.  
- Hij eiste dat alle spelers op het terrein aanwezig waren tijdens de trainingsdagen, van 16.00 tot 19.00 uur.  
   Men maakte een lijst op van de aanwezigen op de trainingen.  
- Binnen de ploeg kreeg ieder speler een eigen taak en positie.  
- Hij bracht tucht in de ploeg.  
- Hij wilde dat iedere speler begreep wat er van hem vereist was zowel buiten als binnen het veld.  
- Een vernieuwing was, dat trainer Coryn voor elke competitiewedstrijd opdrachten toekende aan de spelers en dit in  
    functie van de tegenstrever.  
Bij elke wedstrijd maakte hij een gedetailleerd verslag van de verlopen wedstrijd. Iedere speler kreeg punten (op 20) 
aangaande techniek, inzet, positie, demarqueren etc… Als men deze verslagen inkijkt dan vindt veel cijfers onder de 10 
punten. Geklasseerd als onvoldoende werd de speler op de volgende training hierover aangesproken. Kort gezegd: Er 
werd meer professionalisme naar voorgebracht. Zijn werkwijze bracht niet alleen een hogere bijdrage aan de ploeg, maar 
ook de speler zelf werd naar een hoger niveau getild. Hij wees elke speler op zijn plicht. 
Dat hij een succesvol trainer bewees hij onmiddellijk. In zijn eerste trainingsjaar voerde hij SK Deinze naar de 
kampioenstitel.  
Na een tweetal seizoen verliet Corijn SK Deinze. Zijn grootste verdienste was dat hij discipline in de ploeg bracht, 
waarop voortgebouwd kon worden.  
Hij werd opgevolgd door speler-trainer Georges Arboit.  
 
Supportersclub “’t Center”. 
Door de grote bedrijvigheid en inzet van het SK-bestuur ontstond in elke Deinse wijk een supportersclub.  
Het Deins bestuur had de bedoeling om de inwoners van de verschillende wijken wakker te schudden en zo, hun 
supporters aantal uit te breiden. De voor de oorlog vergane supportersclub “’t Centerke” (zie retro’s) werd terug 
opgericht. Het waren de SK-bestuursleden: De Busseré, Duyck en Van Lierde welke aan de basis lagen van de 
heroprichting. Het lokaal bevond zich, zoals vroeger, terug aan het station van Deinze, café “Ter Statie” uitgebaat 
door oud-speler Van Simaeys. Vanuit de supportersclub “’t Kouterke” ontstond er, in het begin, enige wrevel omdat 
zij dachten hiermede benadeeld te zijn. Daarom spraken de supportersclubs onderling af, om geen leden van elkaar af 
te snoepen.  
Het Deins bestuur speelde ook met het idee, de wedijver tussen de verschillende supportersclubs op te drijven. Met het 
resultaat een verhoogde activiteit binnen de supportersclub.  
Zo woonden er in iedere wijk wel één of meerdere SK spelers. Ieder supportersclub was overtuigd dat hun “poulain” 
de beste was en een plaats verdiende in het fanion elftal. Wat de wedijver tussen de supportersclubs verhoogde. 
Al deze inspanningen van het Deins bestuur resulteerde in een positieve respons rond het voetbalterrein. 
 
Reserven  
Doordat de reserve ploeg niet in de mogelijkheid was om aan een officiële competitie deel te nemen, was het moeilijk om 
deze spelers te motiveren. Dit zorgde wel voor enig probleem want trainer Corijn wilde concurrentie binnen zijn fanion 
elftal. De reserveploeg speelde oefenmatchen om toch de spirit hoog te houden. Zo speelde SK Deinze in competitie 
tegen Gavere. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de onderlinge reserveploegen tegen elkaar te laten spelen. 
Van deze wedstrijden zijn er goed bewaarde ploegfoto’s (zie onderaan). 
 
Goede verstandhouding binnen de club. 
Dat er ook wel eens gelachen werd binnen de club, bewijzen de diverse anekdotes vermeld in het clubblad. 
Bij iedere 14-daagse uitgave van het clubblad “SPORT” werd er een publicatie “Men zegt” gepubliceerd.  
Anekdotes, tekortkomingen, lachtwekkende gebeurtenissen binnen de club van de voorbije 14 dagen werden op een 
ludieke manier naar voor gebracht. Men stak op een speelse en goedaardige manier de draak met de persoon in kwestie. 
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  SEIZOENEN 1945-1946 / 1946-1947: OPBOUW NAAR EEN VASTE PLOEG. 
 

Vanaf seizoen 1945-1946 kreeg de ploeg van SK Deinze bekendheid. In de hoogste provinciale reeks spelend kwam SK 
Deinze in competitie tegenover gerenommeerde namen te staan zoals Oudenaarde, Temse, Beveren, Eeklo, 
Geraardsbergen…. Bij de eindrangschikking promoveerden de eerste twee naar het, zoo begeerde, nationaal voetbal. 
Tijdens deze jaren bouwde SK Deinze een ploeg op waarvan de hedendaagse, oudere supporters nog van spreken. In het 
seizoen 1945-1946,  en vooral in het seizoen 1946-1947 werd de basis gelegd van een vast fanion elftal, welke een tiental  
jaren lang de vaste kern zou uitmaken.  
 
Van nu af aan vindt men de volgende namen terug. De supporters plakten er algauw een “nicknaam” op. 
- Jan Tack, (vader van Willy Tack), De man met één been maar met een kanonkogel in de voet. 
- André Malfait, het koersepaard. 
- Mario Govaert, de stormram. 
- Wilson Dierickx, de dokter. 
- Antoine De Ward, toontje. 
- Marc Tevels, den advokaat. 
- Theo De Smet, de waterpolo-man 
- Van Daele Gust. 
- De gebroeders De Vooght. 
- Vermeulen Daniel. 

Over de komende jaren zou deze ploeg gaandeweg aangevuld worden met goede voetballers zoals Antoine Gobert. Ook 
hun eigen jeugd kwam gaandeweg aan bod zoals Michel De Dapper.  
Maar het valt ten stelligste op, dat vanaf 1945 tot 1954 steeds dezelfde namen terug te vinden zijn. Dit kwam zeer sterk 
ten goede aan de homogeniteit binnen SK Deinze en zou uiteindelijk leiden naar de promotie; nationaal voetbal. 
Sommige spelers kregen hun kans om hogerop te spelen maar werden meestal gefnuikt door George Torck, die hun 
transfer weigerde. (In die tijd waren de spelers eigendom van de clubs). 

Speler/trainer George Arboit leidde de ploeg. Hij was ex-speler van eerste klasser RC Gent. 

Reserven  
Tijdens beide seizoenen kwam SK Deinze in competitie met 2 ploegen. De reserven speelden in 4de afdeling bijz. reeks. 
Hun tegenstanders waren RC Gent, Ninove, Oudenaarde…. 

 
FC Deinze 
Tijdens beide seizoenen was er nog een tweede Deinse ploeg actief binnen de KBVB, nl. FC Deinze. FC Deinze speelde 
in de 2de gewestelijke reeks (hedendaags 2de provinciale). Maar zou weldra van de tabellen verdwijnen. FC Deinze was 
ontstaan uit het teloorgegane Patro Deinze. Ex-SK speler/bestuurslid Julien Maesele begon zijn voetballoopbaan bij FC 
Deinze. 
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     SEIZOEN 1947-1948:  DE START MET DE JEUGD. 
 

Op sportief gebied staat dit voetbalseizoen te boek als een rustig voetbalseizoen. Er was een goed voetballend vast team 
opgebouwd, die continuïteit naar voor bracht. 
Kenmerkend voor de periode ’46 en ‘49 is dat er veel documentatie en foto materiaal beschikbaar is. Dit is een teken dat 
SK Deinze in die tijd leefde onder de supporters. Ook thuiswedstrijden werden zeer druk bijgewoond. Bij elke 
thuiswedstrijd stonden er dubbele rijen toeschouwers rond het terrein van Astene dreef. SK Deinze kende hoogdagen. 
SK Deinze speelde in de hoogste provinciale reeks en positioneerde zich in de middenmoot. Op sportief vlak noteerde 
men regelmatig hoogtepunten zoals een 10-0 overwinning tegen FC Eeklo. SK Deinze had een voetbalteam die meer 
voetbal kwaliteiten in huis had, dan de uitslagen deden vermoeden. Het was in die tijd, geen geheim dat het SK Deinze 
bestuur, een rem legde op de ambitie.  
 
Dolf Adams 
Een drijvende figuur achter de ploeg was Adolphe Adams (Dolf) . Voorheen speelde hij bij AA Gantoise  en                
AS Renaisiènne, in 1ste Nationale Afdeling. Bij SK Deinze vervulde hij de rol van speler-trainer.  Hij bracht vooral lijn, 
discipline  en voetbalvermogen in de ploeg. Hij had dan ook een groot aandeel in het succes van SK Deinze in die jaren. 
Dolf zou jaren later, als trainer, nog een belangrijke rol spelen bij SK Deinze.  
 
Uitslagen en en eindrangschikking. 
01/09/1947   KMSK Deinze – Beveren 3-3  18/01/1948   KMSK Deinze - Volharden Aalst 0-1 
14/09/1947   Volharden Aalst - SK Deinze 2-3  25/01/1948   Denderleeuw. - KMSK Deinze 1-1  
28/09/1947   KMSK Deinze – Denderleeuw 2-2  01/02/1948   KMSK Deinze - Scela Zele 1-2 
12/10/1947   KMSK Deinze - KSV Sottegem 7-0  01/02/1948   KSV Sottegem - KMSK Deinze 2-1 
19/10/1947   KSV Temse - KMSK Deinze 4-2  15/02/1948   KMSK Deinze - KSV Temse 4-2 
26/10/1947   KMSK Deinze - Gerda  4-1  29/02/1948   Gerda - KMSK Deinze  2-1 
09/11/1947   RC Wetteren - KMSK Deinze 2-1  07/03/1948   KMSK Deinze - RC Wetteren 1-0 
16/11/1947   KMSK Deinze - KFC Eeklo 10-0  21/03/1948   KMSK Deinze - SK Zele 4-4 
23/11/1947   SK Zele - KMSK Deinze 5-3  28/03/1948   KFC Eeklo - KMSK Deinze 1-0 
30/11/1947   KMSK Deinze - KSK Lebbeke 6-3  04/04/1948   KSK Lebbeke - KMSK Deinze 2-1 
07/12/1947   SK Deinze - Geraardsbergen Sp. 7-2  11/04/1948   Geraardsbergen Sp. - SK Deinze 1-2 
14/12/1947   Sp. Waasmunster - SK Deinze 1-3  25/04/1948   SK Deinze – Sp. Waasmunster 2-2 
28/12/1947   S.L.V. Zelzate - KMSK Deinze 5-3  02/05/1948   Gavere - KMSK Deinze  4-4 
11/01/1948   KSK Beveren - KMSK Deinze 0-0  09/05/1948   KMSK Deinze - S.L.V. Zelzate 3-2 

                   
     
          - SV Temsche is kampioen en stijgt naar de Nationale reeksen. 
          - Volharden Aalst, Scela Zele en Sp. Geraardsbergen degraderen naar  

een lagere reeks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Reserven  
De reserveploeg beschikte over een uitgebreide keuze aan spelers. Als men de verschillende opstellingen van de 
reserveploeg bekijkt, dan valt het uitgebreid aantal diverse namen op. Een bewijs dat SK Deinze een succesvolle 
organisatie was, waar velen graag deel van uit maakten. Een van de oudste en hedendaags trouwste supporter Michel De 
Dapper kwam er al in voor. Ook Stefaan De Graeve was al van de partij. In een later stadium waren beiden, jarenlang, 
vaste waarden in het eerste elftal. 
 
 
 
 
 
 

http://soccerdatabase.eu/club/20514/
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Misschien vinden hedendaagse SK supporters hieronder nog familieleden of kennissen terug. 
 
SK Deinze II              

             Godeyn 
   Strobbe          Herssens 
 Fierens         De Weerd   De Dapper 
De Smet  Claeys       Dhaenens  Vermeulen  De Wart 
     ____________________ 
           De Smet 
   Polet         Tuytschaever 

De Dapper         De Weerd      De Wilde 
Dhaenens       Vermeulen          Claeys        De Muyter  De Graeve 
     ______________________ 
         Van Simaeys 
   De Neve    Brijssens 
 Van Braeckel    Adams    Van Damme 
Naessens  De Vooght  De Dapper  De Muyter  De Graeve 
 

     ____________________ 
 
 
De start met officiële jeugdploegen. 

 
SK Deinze, dat voorheen met een fanion elftal en twee reserve ploegen in een 
officiële competitie aantrad, ging vanaf dit seizoen van start met een 
jeugdploeg. Een SK jeugdploeg (scholieren; 15-16 jarigen) nam voor het eerst 
deel aan een officiële competitie. Hiermee was de deur geopend naar een 
eigen jeugdopleiding. 
 

 

 

 

             
 
    
 

SEIZOEN 1948-1949:   
                        DE GROTE CLASH DIE OP VOORHAND GEDOEMD WAS. 
SK Deinze had een elftal met goede voetballers die als een hecht blok naar voor kwam. Dit elftal was klaar om mee te 
dingen naar de titel in de hoogste provinciale reeks en om aldus de overgang naar nationaal voetbal te bewerkstelligen. 
Op het einde van het seizoen werd het voorop gesteld doel niet bereikt. Hoofdzakelijk twee factoren lagen aan de basis 
van dit falen. Het SK Deinze bestuur was (nog) niet klaar voor het nationaal voetbal en anderzijds vreesden bepaalde 
spelers voor hun stek in het eerste elftal bij promotie en de bijhorende teloorgang van hun riante lucratieve bijverdienste. 
De titelstrijd voor promotie moest een gevecht worden tussen SK Geraardsbergen en SK Deinze. Op 13 feb 1949 was de 
grote clash tussen beide koplopers. SK Geraardsbergen ontving SK Deinze. Deinze had het eerdere duel in de heenronde 
met duidelijke cijfers gewonnen. (In 1975 zou tussen beide ploegen nogmaals een dergelijk hevig duel voor de titel plaats 
vinden. Niks nieuws onder zon!). 
SK Geraardsbergen had een gerenommeerde speler in zijn rangen;: ex-internationaal Van Alphen. Hij zou een belangrijke 
rol spelen tijdens het duel. 
 
 
 
 
 
 



                              Marnix Cornelis                       
 

 
G. Torck schreef het volgende verslag over de wedstrijd. 
Vanaf 12.30 uur ondernam een eindeloze stoet auto’s en autocars de reis naar Geraardsbergen met een gemoed dat 
zeker en vast niet onder het vriespunt stond. Waren we niet overtuigd er te winnen, toch zou het een zeer sterk betwiste 
match worden en wie weet…met voetbal weet men nooit wat gebeuren kan of zal. Voor een nok volgelopen terrein 
staan ons spelers in de roes der verplaatsing te trampelen van ongeduld (…). 
Van Alphen, de oud-internationaal van Beerschot A.C. en aanvoerder van de bezochte ploeg, verkiest tegen zon en 
bergop te spelen. De eerste helft kan inzake krachtsontplooiing als verdeeld genoemd worden. De eerste twintig 
minuten is het Deinze die het hoge woord voert maar onze voorlijn verbronselt onzeglijke kansen kansen. Govaert en 
Tevels die den bal maar in het doel te leggen hebben op 4à5 meter. (…). 
Na de rust gaan de Geraardsbergse  poppen aan het dansen. Overrompeld tot aan de backlijn is ons ploeg op 
verdediging gesteld en het gaat zo ver dat onze voorspelers corner moeten toestaan. Antoon De Wart, Adams en De 
Smet redden ons van een zware nederlaag, maar van tijd flakkert ons voorlijn eens op en zou het ons verwonderd 
hebben dat een losgelaten Tack, Govaert of Tevels ons verrasten op een doel (…). 
En wat moet gebeuren gebeurt. Een speler van Geraardsbergen vindt het gepast De Smet een harde trap op de 
linkervoet te geven, zodat Roger, van een groot deel zijner middelen beroofd, voorthinkelen moet. Een geweldigen 
aanval belandt bij Thissen die alleen voor doel onbewaakt De Wart ondanks een wanhopige duikeling het nakijken 
geeft 1-0. Het is 11 minuten voor tijd. De match is gespeeld.      (Uit sportblad “Sport”) 
 
Maar volgens het relaas van doelwachter Antoine De Wart was er wel een geurtje aan de gang van zaken. Zo zou, G. 
Torck, een kwartuur voor het einde van de match, speler-trainer Dolf Adams verplicht hebben, zijn libero positie te 
verlaten om plaats te nemen in de voorlijn. Om zo gezegd meer voorwaartse druk uit te oefenen. Maar volgens Antoine 
lag een andere reden aan de basis!!!. De achterlijn was nu totaal ontredderd met het desastreuze gevolg. 
Na deze wedstrijd sloeg de ontgoocheling toe bij de spelers. In zo verre zelfs, dat na deze wedstrijd bijna geen punten 
meer werden behaald met het gevolg, een ontgoochelde 6de positie in de eindrangschikking.. 
Zeer opmerkelijk was dat men tijdens dit seizoen de kassier bij elke thuiswedstrijd tussen de 1500 en 2000 supporters zag 
passeren. Van hoogdagen gesproken. 
De spelers konden rekenen op 500 fr voor een overwinning, 300 voor gelijkspel en 100 voor verlies. Een groot bedrag 
voor die tijd. Dit bevestigt de voorgaande stelling dat de spelers liever aan kop speelden in de provinciale reeks dan aan 
de staart te bengelen in nationale. 
Op einde van de competitie, na 30 wedstrijden, zou alsnog Geraardsbergen de titel verliezen met één schamel puntje aan 
SK Beveren, welke voor het eerst promoveerde naar nationaal voetbal. Hierdoor bleef Geraardsbergen in provinciale wat 
een gevolg had voor het volgende competitie jaar; 
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     SEIZOEN 1949 – 1950:  
                     EEUWIGE RIVAAL  GERAADSBERGEN WINT HET PLEIT. 
 
SK Deinze kende bloei tijdens deze periode. Er was een zeer goede structuur. Een ambitieus bestuur met veel inzet. 
De sportieve resultaten waren zeer goed. SK Deinze speelde steeds aan de top in de hoogste provinciale reeks maar 
telkenmale was het net niet. Tijdens thuiswedstrijden was er aan publieke belangstelling geen gebrek. Men kon rekenen 
op een gemiddelde van 1500 toeschouwers per wedstrijd. 
 
Fanion elftal 
SK Deinze kende terug een schitterend seizoen. Voor het seizoen 1949-1950 werd SK gezien als een van de 
titelkandidaten om te promoveren naar nationaal voetbal. Maar terug, zoals de voorgaande seizoenen, kwam het tot 
een duel met de “eeuwige” rivaal SV Geraardsbergen. Na een lange strijd om de begeerde eerste plaats in de 
klassering was het  (weeral) SV Geraardsbergen die aan het langste eind trok en op het einde van het seizoen de titel 
behaalde. Op voorlaatste speeldag was er het beslissend duel aan Astenedreef:  Deinze - SV Geraardsbergen.  Het was 
een duel dat telde voor de titel. Maar SK Deinze verloor met 0-1 op eigen terrein. Hierdoor werd de deur naar nationaal 
voetbal geopend voor Geraardsbergen. Eind seizoen promoveerde SV Geraardsbergen naar nationaal voetbal. SK Deinze 
greep nogmaals nipt naast het zo begeerde nationaal voetbal.  
                   Uitslagen – Hoogste provinciale reeks – 1949-1950. 
04/09/1949    Deinze – SLV Zelzate            6-0    15/01/1950    SLV Zelzate – Deinze           0-2      
11/09/1949    SK Lebbeke – Deinze             0-1    22/01/1950    SK Lebbeke – Deinze           0-2 
18/09/1949    Deinze – SV Temse                3-1    29/01/1950    SV Temse – Deinze           2-0 
25/09/1949    Gavere – Deinze                  1-2    05/02/1950    Deinze – Gavere           4-0 
09/10/1940    Deinze – RC Lokeren             1-1    12/02/1950    RC Lokeren – Deinze           2-2 
16/10/1949    FC Eeklo – Deinze                  4-2    19/02/1950    Deinze – FC Eeklo           4-1 
23/10/1949    Deinze – Gerda SN                 3-2    12/03/1950    Gerda – Deinze           3-1 
30/10/1949    SV Sottegem – Deinze            0-0    19/03/1950    Deinze – SV Sottegem           2-1 
13/11/1949    Deinze – FC Denderleeuw      1-0    26/03/1950    FC Denderleeuw – Deinze       0-1 
20/11/1949    Volharden Aalst – Deinze       4-2    02/04/1950    Deinze – Volharden Aalst        2-1 
27/11/1949    Deinze – Evergem Center       4-2    23/04/1950    Evergem Center – Deinze         2-1 
04/12/1949    Deinze – RC Wetteren            3-0    30/04/1950    RC Wetteren – Deinze            1-4 
11/12/1949    SK Zele – Deinze                   0-1    07/05/1950    Deinze – SK Zele            3-0 
18/12/1949    SV Geraardsbergen – Deinze  3-1    14/05/1949    Deinze – SV Geraardsbergen   0-1 
08/01/1950    Deinze – Sparta Waasmunster 2-1    21/05/1950    Sparta Waasmunster – Deinze 5-3 
        Spelerslijst – Eerste elftal - 1949 – 1950                  

   Doel:  
         Van Iseghem Gerard   /  De Wart Antoine 
   Achteraan:   
         De Smet Roger   /   Dierickx Wilson   /   
                                                   Speler – trainer Adams Adolf    
   Verdedigde middenvelders:  
          Malfait André   /   Van Daele Gust   /   Van Heuverswijn André 

  
   Aanvallende middenvelders: 
          Gobert Antoine   /   De Vooght Willy 

                 Aanvallers: 
                     Govaert Mario   /   Tack Jan   /   Van Coppernolle Jacques 
               Reserven: 
                     Maesele Julien   /   De Dapper Michel  /   De Vooght Norbert 

 
 
Jeugd. 
Tijdens dit voetbalseizoen waren er naast het fanion, twee reserve teams, één scholieren ploeg en één kadetten ploeg 
ingeschreven voor een reguliere competitie binnen de KBVB. 
Dank zij deze jeugdopleiding zou SK Deinze, enkele jaren later,  de stap zetten naar het  nationaal voetbal. 
Mocht er iemand zijn die interesse heeft in de uitslagen van de jeugd . Steeds welkom met uw vraag. 
 



                              Marnix Cornelis                       
           
     
           SEIZOEN ‘50 – ’51:  JEUGD IN VOLLE BLOEI. 
 

Tijdens het seizoen 1950 – 1951 heeft men nooit mee gedaan voor de titel. Door de 
goede resultaten van de afgelopen seizoenen waren de verwachtingen nochtans groot. 
Op het einde van dit seizoen was de ontgoocheling des te groter. Nog maar eens geen 
nationaal voetbal. Nochtans had het Deins bestuur, onder leiding van George Torck, 
nog maar eens grote inspanningen gedaan op het gebied van nieuwe aankopen. Zo 
was de Gantoise doelwachter Albert De Raedt aangetrokken. Hij verdedigde het 
Gantoise  doel van 1936 tot 1949. Ook verdedigde hij enkele malen het doel van het 
Nationaal Belgisch elftal. Dus een naam met faam. Doch eenmaal in Deinze 

aangekomen zou hij maar enkele keren het Deins doel verdedigen. 
Een miskoop? In de archieven is hij ook terug te vinden als 
assistent trainer. Op einde van vorig seizoen had speler-trainer 
Adolf Adams, die een grote stempel had gedrukt op het Deins 
sportief vermogen, SK Deinze verlaten. Ter vervanging was speler 
André Van Heuverzwijn aangesteld (familie van ere-voorzitter….). 
Later op het seizoen zou blijken dat dit niet zo een groot succes 
was. Wat tot uiting kwam in resultaten. Het eerste elftal had wel 
veel voetbal vermogen maar de wilskracht ontbrak om door te 
stoten . 
Om de discipline erin te houden werd tijdens elke training een 
aanwezigheidslijst opgemaakt. Hiernaast vindt u een dergelijke lijst 
ter gelegenheid van de training op dinsdag 29/8/1950.  

ZEER OPMERKELIJK. Op de lijst vindt men drie namen 
terug (zie pijlen) van personen die men  heden, bij elke 
thuiswedstrijd nog kan ontmoeten. Meer dan 60 jaar trouwe 
supporter! nl; De Schuyter Willy, De Dapper Michel en 
Demeyer Gilbert.. 
(Zij verdienen een bijzondere en eervolle vermelding) 
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        SEIZOEN 1951-1952:  EEN SEIZOEN OM VLUG TE VERGETEN. 
Het was nu al een vijftal jaar hetzelfde. Steeds op het nippertje verloor men het kampioenschap en de daarmee zo 
beheerde overgang naar nationaal voetbal. Wederom had George Torck zijne geldbeugel bovengehaald en was nu gaan 
winkelen in het Kortrijkse. Enkele spelers werden vanuit Kortrijk getransfereerd naar Deinze. Doch men had niet 
gerekend dat de afstand Kortrijk – Deinze een grote inspanning vergde voor deze spelers. Zeker met de fiets. Hierdoor 
waren deze spelers regelmatig afwezig op de wekelijkse trainingen!  

Het was een feit dat deze competitie bestempeld kan worden als een competitie van 
onverschilligheid. De ene zondag alles, de andere niks. Ene met hoogten en laagten. 
Zo won men thuis met 7-2 tegen Evergem Center en werd er verloren op hetzelfde 
Evergem Center met 10-0. (Evergem speelde toen met de beloftevolle, jonge Maurice 
Willems en met de jonge doelman “Mance” Seghers). Veel doelpunten werden er 
gemaakt maar ook veel binnen gelaten. De ene zondag was er inzet, de andere zondag 
was de inzet zoek. 

Ondertussen had speler-trainer André Van Heuverswijn het trainerschap 
overgedragen aan VTI turnleraar Vlaeminck. 

De belangstelling in de ploeg daalde bij de supporters. Het is één van de weinige 
seizoenen waarvan geen enkele foto terug te vinden is van het eerste elftal. Ook de fotografen gaven verstek!  

Op het einde van dit seizoen had voorzitter George Torck er genoeg van en greep drastisch in. Er moest verandering 
komen. En dit zou gebeuren!    

 

        SEIZOEN 1952 – 1953:  EN NU; ASSA RONSE. 
Met nieuwe moed en vol hoop startte SK Deinze het nieuwe seizoen. George Torck had terug enkele nieuwe aankopen 
gedaan. De hoop en de verwachtingen waren groot om eindelijk de stap te zetten naar nationaal voetbal. 

Dit voetbalseizoen kon men rekenen op een gedegen en goede ploeg met talentrijke spelers. Namen zoals Michel De 
Dapper, Govaert Mario, Gobert Antoine, Van Iseghem Gerard, Demeyer Gilbert, Van 
Havermaet André, Van Wydooghe Gerard waren voetbaltalenten die zeker hogerop 
konden spelen en sommigen al hogerop gespeeld hadden. Zij vormden een goede 
voetballende ploeg die elke zondag kleurrijk spel op de grasmat tevoorschijn toverde. 
Deze ploeg zou het dit jaar moeten waarmaken in eerste provinciale en de deur openen 
naar nationaal voetbal. Op minder rekende men niet. Tijdens elke thuiswedstrijd was er 
een grote enthousiaste belangstelling. 

 

Maar men botste op een superieur ASSA RONSE. 
SK Deinze zou het seizoen afsluiten als tweede en 
nog maar eens met een teleurstelling.  

Op het einde van het seizoen kon George Torck 
de ploeg bijeen houden en met de aanwerving 
van de gerenommeerde Antwerpse trainer Van 
Broekhoven keek men halsstarrig uit naar het 
nieuwe seizoen. En geloof mij, na al die jaren 
met groot succes.  

 

 

 

 

Marnix Cornelis           


