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             ESKA’S EERSTE JAAR.        

     Onmiddellijk kampioen. 
De organisatie SK Deynze zag het levenslicht op 26 maart 1926. Na enkele oefenwedstrijden gespeeld te hebben 

tegen regionale ploegen werd een officiële competitie aangevat in september 1927.  

In het eerste seizoen, 1926-1927, startte SK Deynze in de laagste provinciale reeks van Oost-Vlaanderen, van de 

Koninklijke Belgische voetbalbond. De reeks werd vertegenwoordigd door een 9-tal ploegen. 

De pioniers van het eerste uur waren: 

Van Den Poel Albert (kapitein) – Dhaenens Arnould (keeper) – Menu Jozef – De Caluwe Bertrand – De Milt Albert 

– Tessely Robert – De Boever Firmin – Corbisier Remi – De Bruckere Valere – Van Wonterghem Firmin – Van 

Laere Jules – Van Hoe – Matthijs André 

Er werd gespeeld aan Astene dreef. Op de foto is 

duidelijk villa “Torck” met ervoor de (jonge) rij 

linden  te zien langs Astene dreef (nu nog steeds). 

Na 23 wedstrijden speelde SK Deynze kampioen. 

SK Deynze was zeer schotvaardig. Het maakte 72 

doelpunten in 13 wedstrijden. Er valt wel te 

noteren dat SK Deynze op één enkele wedstrijd 23 

doelpunten maakte. Tot vandaag, nog steeds de 

overwinning met het meest aantal goals. Op het 

einde van de competitie was promotie verzekerd 

naar een hogere provinciale reeks. 

De wedstrijd Deynze – Green Boys Doornzele van 

16 januari 1927 was de kampioenen wedstrijd. 

Deynze won met 5 – 3 na een spannende wedstrijd. 

Dat het een belangrijke wedstrijd was, getuigd het volgende verslag. 

“Op het einde van de competitie, 16 januari 1927 wordt de laatste competitiewedstrijd gespeeld tegen Greenboys 

Doornzele. Bij winst is SK Deynze kampioen en mag promoveren naar een hogere reeks. Ook Greenboys konden 

bij winst nog promoveren. 

Een massa volk, voor die tijd althans, wonen de wedstrijd bij. Een 1000 tal toeschouwers zien een zenuwslopende 

wedstrijd. Want Greenboys komen eerst op voorsprong via een penalty veroorzaakt door Deinze speler Van Hoe. 

Even later krijgt Deynze ook een penalty welke feilloos wordt omgezet. Maar net voor de rust komt Greenboys terug 

op voorsprong. Vol enthousiasme komt SK Deynze terug uit de kleedkamers(!) om de achterstand weg te werken. 

Nu volgt een dolle periode waarbij Van Wonterghem driemaal en Corbisier eenmaal scoren. Greenboys kunnen 

nogmaals tegendoelen maar de wedstrijd wordt afgesloten bij een 5-3 stand. Deynze speelt kampioen in hun eerste 

jaar en promoveert naar een hogere reeks. “ 

 

Een krantenverslag commenteert verder over de wedstrijd: 

“De massa die door het bestuur gemobiliseerd voor de match, verovert het plein. De geestdrift is onbeschrijflijk.  

De uitblinkers zijn: schoonbroer van Albert Van De Poel, nl; Arnould Dhaenens (hij zou nog jarenlang deel 

uitmaken van het SK-team) en de 16-jarige André Matthys. 

Maar niet alles verliep vlekkeloos. Binnen de Deinze regio was veel wrevel tussen de diverse voetbalploegen. En 

zo hadden een tweetal supportersgroepen van andere Deinze ploegen zich tussen de menigte opgesteld. Zij 

probeerden de wedstrijd te ontsieren. Wat hun deels lukte.” 

 

In het boek “75 jaar SK Deinze” van Stefaan De Groote is het volgende artikel erover te lezen over deze wedstrijd. 



 

 

Eerste titelviering verloopt niet vlekkeloos. 

“Zondag Januari 1927 zal met een gouden letters aangeschreven staan in de geschiedenis van Deinze. Voor de 

eerste maal had de stad de eer een kampioenschap te winnen onder de spannende belangstelling van de hele 

bevolking. Wat een gelukkige dag voor leden van de bloeiende club sportkring vooral de stichters en leiders ervan!” 

zo opent het artikel van een toenmalige krant. 

Er viel ook extra sportief heel wat te beleven.  

We lezen verder: “Vanwege het publiek is er op het gebied van sportieve belangstelling echter nog zeer veel te 

leren. ’t Is oprecht te betreuren wat grove dwaasheden er zo verkocht worden. Onder andere stonden er langs de 

omheining twee groepen van twee naburige gemeenten als ’n hoop wildemans te huilen tegen Deinze en den arbiter 

te beschimpen telkens hij een maatregel tegen Greenboys nam. Hoe gemeen! Na den match vond men de betonstijlen 

der omheining afgebroken waar de helden hadden gestaan. Hoe laag! Niets anders dan gebrek aan opvoeding en 

rechtveerdigheidszin.” De groepen vandalen kwamen vermoedelijk uit de naburige gemeenten Astene en Petegem.” 

Dat het “begin” niet van een “leien dakje” liep, getuigd de volgende beschrijving: 

Dat SK Deynze nog niet van alle KBVB reglementen op de hoogte was, verklaard de volgende gebeurtenis. SK 

Deynze was aan hun eerste seizoen begonnen met speler Albert Van De Poel in de ploeg. In oktober 1926, na enkele 

wedstrijden gespeeld kwam een klacht binnen bij de KBVB. Speler Albert Van De Poel was aangesloten bij “La 

Gantoise”. Dubbele aansluiting! In het officieel orgaan van de KBVB “La Vie Sportive”, op 2 december 1926, 

werd deze zaak beschreven. Albert Van De Poel was nog aangesloten bij La Gantoise. Gelukkig was het vonnis 

positief en SK Deynze kwam er zeer goed vanaf. Doordat Albert Van De Poel GEEN enkele wedstrijd had gespeeld 

met La Gantoise na WOI en door de oprechte onwetendheid van SK Deynze werd alsnog de aansluiting van Albert 

bij SK Deynze goedgekeurd. SK Deynze ontsnapte aan een uitsluiting van competitie. Wat toch een rampzalig 

scenario zou geweest zijn in hun eerste jaar. 

Officieel werd de organisatie SK Deynze als effectieve club vermeld in “La Vie Sportive” op 2 december 1926. 

Door het groot enthousiasme en in volle euforie, welke deze kampioenstitel meebracht, werd de huidige nog 

bestaande supportersclub “’t Kouterke” gesticht. (Unicum) 

Gekende uitslagen en eindrangschikking: 

   Deynze – FC Melda   6 - 4    

AC Ganda – Deynze  0 – 9 
Deynze – RC Gent  5 - 3 
Deynze – Etoile                           23 – 0 
RC Gent – Deynze             6 – 6 
Deynze – Green Boys Doornzele  5 – 3 
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