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DE PASTOORS 

Een unicum binnen de geschiedenis van de SK Deinze, en zelfs binnen het Belgisch voetbal, is het feit dat één decennium 

lang, “twee seminaristen/pastoors” in het eerste elftal van SK Deinze speelden. 

Midden de jaren ’50 werd het eerste elftal van SK Deinze versterkt met twee seminaristen in opleiding;  

 

Daniël (Dany) Versteyn                                                 Etienne (Tienne) Heugens 

 

 

Zoals zoveel SK-spelers uit die tijdsperiode waren Dany Versteyn en Etienne Heugens, twee jongens die schoolliepen 

aan het Sint-Hendrikscollege. Tijdens hun studiejaren leerden Heugens en Versteyn het voetbalspel kennen. Zij 

vormden de top van de Sint-Hendrikscollege (voetbal)ploeg. Beiden hadden voetbaltalent in zich. Op het einde van hun 

humaniora sloten zij zich aan bij SK Deinze. Zonder enige jeugdopleiding werden deze talentvolle jongeren op 17-

jarige leeftijd, gedropt in het eerste elftal van SK Deinze. Praktisch onmiddellijk behoorden Etienne en Dany tot het 

groepje van de “onmisbaren”. Jarenlang behoorden zij tot de kern van topspelers. 

Na hun humaniora gingen beiden naar het seminarie te Drongen. Zij sloten hun seminarie opleiding succesvol af en 

werden tot priester gewijd. Tijdens hun seminarie opleiding bleven beiden lid van SK Deinze. Het mag gesteld worden 

dat het een unicum is, binnen de Belgische voetbal, dat er twee priesters aan officiële voetbal 

competitiewedstrijden deelnamen.  

Eind jaren ’50 was het duo, zoals reeds 

aangehaald moeilijk te vervangen binnen de 

ploeg. Normaal gesproken was het niet mogelijk 

om als seminarist op een voetbalterrein te staan. 

Maar het SK-bestuur had met de bisschop een 

overeenkomst kunnen sluiten, dat beiden, 

wanneer hun seminarie verplichtingen het toeliet, 

zij, aan de wekelijkse trainingen en aan de 

zondagse wedstrijden mochten deelnemen. Op 

voorwaarde dat het SK-bestuur, hen op strikte tijd 

kwamen afhalen aan het seminarie en stipt 

terugbrachten. Ook moesten zij de verplaatsingen 

maken in hun religieuze kledij. Natuurlijk was het 

een bijzonderheid dat de soutane deel uitmaakte 

van de garderobe in de kleedkamers. Gilbert 

Demeyer herinnert zich nog, wanneer op 

verplaatsing moest gespeeld worden en de 

seminaristen waren erbij dan had het SK-

gezelschap veel “bekijks” door de bezoekende ploeg. 

Doch, tijdens hun seminarie opleiding waren zij regelmatig afwezig op zondagnamiddag. Het was dan ook een ganse 

opluchting voor de Deinze supporters wanneer Dany en/of Etienne aan den aftrap verschenen. 

Beiden waren een voorbeeld voor de ploegmaats. Zij brachten de goede “spirit” binnen de ploeg. Ook waren beiden een 

voorbeeld, voor zowel de ploegmaats als voor de tegenstander, door hun sportiviteit. 

In het jaar 1959 volbrachten zij hun legerdienst. Dit liet hun toe om praktisch aan alle competitiewedstrijden deel te 

nemen. Etienne en Dany hadden een zeer grote bijdrage aan het uitzonderlijk seizoen 1959-1960. Het duo beleefde 

samen een topprestatie in het jaar 1960. SK Deinze speelde overtuigend kampioen in eerste provinciale. Beiden waren 

de stuwende kracht van het succes. Ook tijdens dit seizoen speelden SK Deinze en Sparta Petegem voor het eerst, na 

WOII, in competitieverband tegen elkaar. Het duo was veelvuldig de uitblinkers op het veld. Een krantenartikel getuigd 

hun meerwaarde. 
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Foto uit het boek 75 jaar SK Deinze – Stefaan De Groot 
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Op het einde van het seizoen 1961-1962, een jaar waar beiden maar 

sporadisch konden voetballen, speelden Dany en Etienne een wedstrijd 

met de reserven op het veld van FC Winnik. Deinze won de wedstrijd 

met 5-1. Alle doelpunten werden netjes verdeeld over beide spelers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etienne Heugens 

Etienne bracht zijn jeugd door in de Legeweg (Den Dries) te 

Deinze. Hij was aangesloten bij SK Deinze van 1955 tot 1970. 

Op het einde van zijn voetbalcarrière, in 1970, transfereerde 

Etienne naar SK Sint-Niklaas, die toen in tweede klasse 

speelde. 

Tijdens zijn 15 jaren activiteit bij SK Deinze had hij op sportief 

vlak een enorme invloed en was een onmisbare speler. In zijn 

beginperiode speelde Etienne als aanvaller en in die 

hoedanigheid maakte hij veel doelpunten. In zijn latere jaren 

functioneerde hij meer in het middenveld en was de motor van 

de ploeg. In die functie lag hij aan de basis van vele 

oordeelkundige en spitse aanvallen. Zijn voetbalkwaliteiten 

kwamen vooral tot uiting door zijn rijk voetbalintellect, zijn 

meesterschap in techniek, zijn doorzettingsvermogen en zijn 

volle overtuiging in duels. Zijn werkkracht en lichamelijke 

conditie waren een toonbeeld voor zijn ploegmaats. 

Een groot kenmerk was zijn sportieve verbetenheid in de duels. 
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Dany Versteyn       

Dany is geboren op 18/1/1937 te Pittem. En bracht zijn jeugd door in de Slachthuisstraat te Deinze. In de beginfase 

speelde Dany in de halflijn maar zeer vlug ging Dany als midvoor spelen. Door zijn werkkracht en zijn groot vermogen 

om doelpunten te scoren was Dany de uitverkoren speler op de midvoorplaats. 

Zijn voornaamste voetbalkwaliteiten waren zijn snelheid van 

uitvoering, zijn pittigheid in de duels en door zijn harde 

doeltrap, een te vrezen doelpuntenmaker. Kortom een moeilijk 

te stuiten stormram.  

Na zijn seminarie opleiding werd hij leraar aan het Sint-

Jozefcollege te Dendermonde. Hier begeleidde hij jongeren op 

sportief gebied. Tijdens deze jaren speelde Dany nog 

regelmatig voor SK Deinze. In 1965, op 28-jarige leeftijd 

vertrok Dany als missionaris naar Belgisch Congo.  

 

 

23/2/1964 

 

Hiermede was zijn SK Deinze avontuur ten einde. In 1991 kwam Dany terug naar België. Tot 1 juli 2016 was Dany 

priester in Huizegem (Denderleeuw). Momenteel is hij medepriester voor het dekenaat Haaltert. 

 

Oudere supporters herinneren hem als een robuuste, lenige en zeer sportieve speler die vele doelpunten scoorde. 
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