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Trainer Louis Cautreels. (°1920 – †1996) 

Louis Cautreels is een van de trainers die zijn stempel drukte op de evolutie van KMSK 

Deinze. Zijn persoonlijkheid en zijn voetbalkennis gaf, in die tijd, een “boost” aan de 

organisatie. Volgens Michel De Dapper, is Louis, de trainer die voor het eerst tactiek en 

voetbaltechniek invoerde. Hij introduceerde ook de “opwarming” voor de match.  

Vandaag kan men nog ex-spelers terugvinden op de Deinse tribune welke gecoacht zijn door 

Louis. Wij vinden terug: Fernand en Hubert Martens, Gilbert Demeyer, Michel De Dapper 

en natuurlijk nog enkele die hem gekend hebben, wanneer zij jeugdspeler waren. Allen 

hebben lovende woorden voor Louis. 

VOETBALCARRIÈRE 

Louis Cautreels werd geboren in 1920 te Antwerpen. Gestorven in 1996. Louis werd 76 jaar oud. 

Louis begon zijn voetbalcarrière als jeugdspeler bij Tubantia Borgerhout in 1933. Hij kwam in het eerste elftal van Tubantia 

Borgerhout in 1942-1943. Toen spelende in de tweede nationale afdeling DIV II. (Vandaag bestaat Tubantia nog steeds 

maar komt uit in vierde provinciale Antwerpen. U ziet maar, het kan verkeren). Zijn debuutmatch speelde hij op 

31/3/1943. Tijdens zijn eerste jaar maakte Louis 14 doelpunten in 12 wedstrijden. Hij verbleef er vele, vele jaren (Men 

kan spreken van clubliefde). 

In 1950 transfereerde Louis naar SK Sint-Niklaas eveneens in DIVII.  

TRAINERS CARRIÈRE 

Louis begon zijn trainerscarrière bij SK Deinze in 1961.  

Na SK Deinze werd hij trainer bij Eendracht 

Aalst, periode van 1965-1966 en 1966-

1967. 

De seizoenen 1967-1968 en 1968-1969, 

trainer van Lyra.  

1969 -1970 trainer bij SK Sint-Niklaas. 

(Speelde op 22/10/1969, de 

bekerwedstrijd als coach met Sint-Niklaas 

tegen Club Brugge. Uitslag 10-2). 

Seizoen 1970-1971 trainer van FC 

Antwerp. Antwerp speelde in eerste 

nationale. Hier kende Louis zijn 

hoogtepunt als trainer. Van de 30 

wedstrijden dat Louis RFC Antwerp 

coachte won hij 9 wedstrijden en behaalde 

24 punten. Op de officiële “FC Antwerp-

trainersstatistiek” staat Louis op de 21ste plaats. (Onze huidige trainer Regi Van Acker staat momenteel op de 5de plaats 

genoteerd). 

(FC Antwerp-trainersstatistiek is de verhouding van het aantal gecoachte wedstrijden tot het aantal behaalde punten). 

Hierna terug naar Lyra. Wat volgens mijn opzoekingen het einde was aan zijn trainerscarrière. 

 



SK DEINZE 

Louis trainde SK Deinze tijdens de seizoenen 1961-1962; 1962-1963; 1963-1964 en 1964-1965 (gedeeltelijk). 

Dit waren seizoenen waarin SK 

Deinze in 4de nationale 

vertoefde en droomde van derde 

klasse. Voorzitter George Torck 

was op zoek naar een goede 

trainer met een grote 

voetbalcarrière en met ervaring 

van de hogere reeksen. George 

vond die persoon in de naam van 

Louis Cautreels. Louis was de 

eerste federaal geschoolde 

oefenmeester in dienst van SK 

Deinze.  

Om promotie naar derde klasse 

te bereiken ging men zover dat 

men zich liet indelen in een 

(verre) Waalse reeks. De Waalse 

reeksen waren bekend om zwakker te zijn dan de Vlaamse reeksen en hiermee hoopte men aldus op een promotie. Doch 

het werd een fiasco. Men kon ternauwernood de degradatie vermijden. De verre verplaatsingen naar de Waalse regio 

waren er teveel aan. Men mag nog van geluk spreken dat tijdens de strenge winter van 1963, de competitie, tijdens de 

wintermaanden 10 weken waren stilgelegd. Wat voor een tijdelijke verademing zorgde.  

DISPUUT. 

Midden het seizoen 1964 -1965 gaf Louis zijn ontslag. SK Deinze was aan een zeer slecht seizoen bezig en stond, midden 

de competitie, laatste in de rangschikking. Was dat zijn motivatie voor zijn weggaan? Men zocht naar de ware aard van 

zijn ontslag. Het staat wel vast dat het bestuur van Deinze zeer ontgoocheld was. Louis was vier jaar lang, door zijn 

persoonlijkheid, een zeer erkend persoon binnen de organisatie. Het bestuur zag het als “het in de steek laten van de 

ploeg in een toch wel zeer moeilijke periode”. Het werd Louis niet in dank afgenomen.  

Op de avondtraining van 28 januari 1965 stonden de bestuursleden van Kon. Sportkring even verbaasd als de aanwezige 

spelers toen Louis Cautreels, aanwezig op het terrein, de leiding der training niet op zich nam. Tot ieders verbazing kwam 

Louis afscheid nemen van de aanwezige bestuursleden en spelers en wellicht ook om zijn achtergebleven spullen op te 

halen en mee te nemen naar zijn woonst in Borgerhout. Na vier jaar van intense samenwerking kwam er onverwachts 

een einde. Waarom hij plots wegging is nog steeds een raden? Hij werd niet ontslagen door het bestuur, nooit een 

persoonlijke ruzie of woordenwisseling. (Natuurlijk waren er wel op het betreffende tijdstip, enkele bestuursleden niet 

akkoord met Louis zijn zienswijze. Maar ja, is dit niet normaal?). Vier jaar lang had de bescheiden promotieploeg SK 

Deinze, relatief zware financiële offers getroost om Louis in volle vrijheid, de verantwoordelijkheid te geven over het 

fanion elftal en de opleiding van de jeugd. Wat juist de motivering was van Louis actie, is steeds binnenkamers gehouden. 

Er moet iets gebeurd zijn. Officieel luidt het, dat bepaalde bezwaren komende uit de bestuurskring niet te verenigen 

waren met zijn geweten. 

Onmiddellijk werd de hulp ingeroepen van Adolf Adams, de steeds terugkerende redder in nood. Op het einde van het 

seizoen ontsnapte SK Deinze ternauwernood aan de degradatie. 

Het seizoen erna kwam een van de beste speler-trainers, zo niet de beste, dat Deinze ooit gehad heeft aan het bewind, 

nl de gewezen en befaamde “Gantoise speler en internationaal Maurice “de rosse” Willems. (Maurice staat vandaag nog 

altijd hoogste genoteerde topscoorder van AA Gent). 

In een bijlage van ons clubblad Sport van 14 februari: bijlage nr 10 van 31 januari 1965 is een gans artikel terug te vinden 

over dit “dispuut”. 
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