RETRO
Marnix Cornelis - www.eskamuseum.mcwebsites.be -

ESKA’S EERSTE WEDSTRIJD IN TWEEDE AFDELING.
KMSK Deinze speelde in het seizoen 1993–1994, voor het eerst in hun bestaan, in tweede klasse. In
twee jaar tijd. Na twee op elkaar volgende promoties. was SK Deinze van vierde klasse naar tweede klasse
gestegen.
De eerste competitiewedstrijd was er één van volle onzekerheid. Hoe zou den ESKA zich manifesteren in
tweede afdeling? Kan den ESKA het niveau aan? Zullen wij niet weggespeeld worden?
De wedstrijd had plaats op 5 september 1993 en had een speciaal tintje. Er werd gespeeld tegen Excelsior
Moeskroen, een ploeg die in de vorige jaren een rijk patrimonium had opgebouwd in hogere afdelingen.
Moeskroen was niet alleen één te duchten en niet te onderschatten tegenstander maar ook, de trainer was een
Deinzenaar en gewezen speler van SK Deinze, nl; André Van Maldeghem. André behoorde tot één van de
betere trainers uit de reeks. Hij had de opdracht om Excelsior Moeskroen naar eerste afdeling te loodsen.
Moeskroen werd bestempeld als één van de titelkandidaten.
Op het einde van het seizoen eindigde Moeskroen op de tweede plaats. Sint-Truiden werd kampioen met een
ruime voorsprong.
Bij Moeskroen traden ook twee spelers aan die later deel zouden uitmaken van de SK-kern, Piet Verschelde
en Karl Huygelier.
2800 fans waren de weg ingeslagen naar het Van De Wiele stadium om de ouverture bij te wonen. Vanaf dit
seizoen werd het driepunten systeem ingevoerd. Zodat het belangrijk was “van niet te verliezen”. Dat was
het doel van eska’s trainer Gilbert De Groote. Anderzijds had trainer De Groote selectieproblemen. Een
drietal basisspelers waren gekwetst. Zijn roemrijke gouden driehoek(*) gehandicapt. Vanderdonckt was niet
100% fit wegens verkoudheid problemen en moest van op de bank de wedstrijd aanschouwen. De ploeg
verloor hierdoor slagkracht en vooral dieptegang.
Gilbert had bij de aanvang van de wedstrijd gekozen voor de voorzichtige aanpak. Het ESKA-entourage kon
onmiddellijk vaststellen dat de snelheid van uitvoering op dit niveau een stuk hoger ligt en ook, de ESKAspelers wisten alras dat het tempo waarmee de balwisselingen dienden uitgevoerd meer preciesheid vereisten
om efficiëntie te bekomen. Moeskroen, steunend op zijn ervaring liet dit, van in het begin, blijken. De Deinse
defensieve organisatie stond op peil en hield stand in deze beginfase. Na één kwartier werd het evenwicht in
het spel bereikt en het zou zelfs SK Deinze, onder impuls van Luc Feys, die de mooiste kans in de eerste
helft tevoorschijn toverde. Doch Luc werd op een zeer onsportieve manier tot stand gebracht. De rust werd
bereikt bij een 0-0 stand.
Voor SK Deinze kende de tweede helft, in zijn beginperiode, een dramatisch verloop. Bij een keiharde bal
blokkering moest Luc Feys het veld verlaten. Hierdoor werd SK Deinze vleugellam geslagen. Achteraf een
belangrijk keerpunt in de wedstrijd. Een half fitte Vanderdonckt moest op het veld. Moeskroen nam van nu
af aan de bovenhand. Met nog een kwart uur te spelen werd een verre voorzet van Moeskroen door Wim
Delbaere naast zijn uitgekomen doelman Thielemans gekopt en de bal verdween in doel. Een own goal velde
SK Deinze. Nauwelijks bekomen van de eerste emotie incasseerde SK Deinze tijdens de daaropvolgende
fase een tweede treffer. Net iets teveel. Zonder het uitvallen van Luc Feys zou dit fatale moment misschien
nooit gebeurd zijn.
Moeskroen profiteerde van een niet fitte Vanderdonckt en het uitvallen van Luc Feys. Na de wedstrijd was
men, in de Deinse rangen, overtuigd dat met de fitte “gouden driehoek” (*), het een andere uitslag zou
geweest zijn. Ook opperde trainer De Groote, dat na een tiental minuten Moeskroen moest herleid geweest
zijn, tot tien man nadat Luc Feys werd getorpedeerd. Luc was alleen op weg naar het doel van Moeskroen en
Luc kennende, zulke kansen liet hij niet liggen.

Na de wedstrijd feliciteerde André Van Maldeghem SK Deinze met hun eerste optreden in tweede klasse.
Tot aan het moment van uitvallen van Luc Feys was tussen beide ploegen geen verschil merkbaar. André
merkte ook nog op, dat SK Deinze meer durf in zijn spel moet leggen, want met een 0-0 in het
driepuntensysteem is geen vooruitgang te boeken.
Ook nog meegegeven dat huidige trainer van KV Oostende, Yves Vanderhaeghe in het basiselftal stond van
Excelsior Moeskroen.
Na de wedstrijd waren de beleidsmensen van SK Deinze gerustgesteld. Er was bewezen dat SK Deinze
tweede klasse aankon. Wat dan ook, later bewezen werd.

De volgende spelers traden aan tegen Moeskroen:

Thielemans; Delbaere; De Groote; Herbots; Maache; Feys (60’ Vanderdonckt);
Mertens; Foucquet; Faelens; Verstuyft; Yde.
Doelpunten werden gescoord:
74’
own-goal Delbaere
76’
Kasperek

0-1
0-2

(*) De roemruchte “gouden driehoek” werd gevormd door: Luc Feys: Nico Vanderdonckt en Kurt Mertens.
SK Deinze beschikte niet alleen over een gouden aanvallende driehoek maar had ook een sterk middenveld
met het trio: Maache-Faelens-Herbots. En alle eer wie eer toekomt, de SK defensie vormde organisatorisch
een hecht blok onder de regie van Hans De Groote.
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