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  DOORBRAAK NAAR NATIONAAL VOETBAL 1954 – 1989. 
 

    1953-1954:  DE POORT NAAR NATIONALE IS GEOPEND.  
 

Kampioen. 

Van 1945 tot 1953 was SK Deinze één van de hoogst gequoteerde ploegen in Eerste Provinciale. De Oranjen misten 

tijdens deze jaren een paar keren op het nippertje de kampioentitel. Na al die jaren van “net niet”, zou men de moed er door 

verliezen.  Aan het begin van het voetbalseizoen 1953-1954 was er op sportief vlak, een gedegen en goed uitgebalanceerde 

geknede ploeg uitgebouwd. Een mix van talentvolle jongeren met daarnaast een ploeg ervaren spelers. Onder impuls van 

voorzitter George Torck was er een enorme transferbedrijvigheid. Er werden heel wat spelers vanuit La Gantoise 

getransfereerd naar SK Deinze. Zoals: Fons Van Helderweirdt, keeper Gerard Van Iseghem, stopper André Van Avermaet 

en verdediger Gerard Wydooghe. Van Wilrijk kwam aanvaller Edward Beulens over. Antoine Gobert (zie eskamuseum–

icoon), die later nog een belangrijk persoon zou zijn voor SK Deinze kwam uit Izegem. Er kon geput worden uit een ganse 

groep getalenteerde eigen jongeren. (Gilbert Demeyer, Michel De Dapper, Antoine Moreels, 

André Van Maldeghem, Stefaan De Graeve, Fernand Den Blauwen, Hubert Martens, Willy 

De Schuyter). Dit alles samen, bracht een zeer goede voetballende ploeg op been. Een zeer 

belangrijke en doorwegende factor tijdens het seizoen 1953-1954 was de aanstelling van Leo 

Van Broeckhoven als trainer. Hij kwam uit Kapellen en werd aangesteld als speler-trainer. 

Nu nog zijn de mensen die Leo gekend hebben, vol lof over hem. Leo bracht verandering 

binnen het sportieve gebeuren van SK Deinze. Vanaf zijn aanstelling was dit merkbaar. Leo 

voerde tijdens de trainingen “voetbaltechniek” toe. Voorheen was het lopen-strekken-

matchke spelen. Nu was het anders. Leo had een neus voor talent. Zo loodste hij enkele 

jongeren in het eerste elftal zoals voorspeler Gilbert Demeyer op 17-jarige leeftijd. Zijn 

kennis van voetbaltactiek en zijn vaardigheid om tactiek te introduceren in de ploeg, had 

succes. Van in het begin der competitie stond SK Deinze aan de leiding en won met glans de kampioentitel en aldus ging 

voor het eerst in SK’s bestaan de deur open naar nationaal voetbal.  

Vanaf de eerste speeldag stond SK Deinze aan de leiding en dit het ganse competitie. Hiernaast een foto van het 

succesvolle elftal met de namen der titularissen over het ganse seizoen. 

Op het einde van het seizoen, op 28/3/1954 speelde men aan huis tegen de rechtstreekse concurrent, de tweede in de 

rangschikking: SK ZELE. Er werd gewonnen aan huis met 2-0. Nationaal voetbal kwam in ’t zicht. Op de laatste 

competitiewedstrijd, 9 mei 1954, werd aan huis gewonnen met 7-1 van Sparta Waasmunster. De kampioenstitel met de 

bijgaande promotie naar nationaal voetbal werd door spelers, bestuurders en talrijke supporters uitbundig gevierd.  

Ook de reserven en de junioren speelden kampioen in hun reeks. Men plukte de vruchten van de inspanningen, geleverd 

tijdens de vorige jaren. Zowel op organisatorisch als op sportief gebied.  

EINDELIJK was een jarenlange droom werkelijkheid geworden. 

 

Beker van Belgie. 

Seizoen ’53-’54 nam SK Deinze voor het eerst deel aan de “Beker van België”. En wat de resultaten betreft werd het 

één van de succesrijkste zo niet de meest succesvolle tot nu toe. 

In de 1/32st finale werd SK Deinze verslagen door de (toen) eerste klasser Lyra. Op het veld van Lyra werd er verloren 

met 1-0. Volgens Michel De Dapper, die als speler deelnam aan de wedstrijd, ten volle onverdiend. Michel maakte voor SK 

Deinze een doelpunt maar werd wegens onbegrijpelijke reden afgekeurd. Waar heeft men dat nog gehoord van die 

kleintjes! 

In de voorgaande wedstrijden waren al vier provinciale ploegen uitgeschakeld.  

Hierna volgde de 1/64 finale en werd aan huis gewonnen van derdeklasser Dendermonde met 2-1. Dan volgde de 1/32ste 

finale tegen eersteklasser Lyra met het hogerop beschreven resultaat. 

(In de 1/16ste finale verloor Lyra op FC Seraing).  

 

Titel van Koninklijke Maatschappij. 

Op 21 mei 1952 verkreeg men de titel van “Koninklijke Maatschappij”, ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan. Maar 

pas bij de kampioenviering van 1954 zou deze eretitel gevierd worden. Ook werd er beslist in 1952 om over te gaan naar 

een V.Z.W. Officialiseren gebeurde op 24 jan. 1954 met de verschijning van de nieuwe statuten in het staatsblad. 
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Wonderjaar. 

Een wonderjaar, waarom? Seizoen ’53 -54 is één van de meest memorabele van SK Deinze.  

- Naast het eerste elftal speelden ook de reserven en de juniores kampioen.  

- Voor het eerst werd de deur geopend naar nationaal voetbal.  

- SK Deinze nam voor de eerste maal deel aan de “Beker van België”. En het mag gerekend worden tot één 

van de succesvolste deelnames, zo niet de succesrijkste.           

 
Het kampioenenelftal. 
De kampioenstitel werd bereikt met het volgende basiselftal: 

Doel: ………………………….Van Iseghem Gerard  
Achterspelers: ……………Wydooghe Gerard  De Dapper Michel  Gobert Antoon 
Middenvelders:………… .Naessens Gilbert               Van Heuverswijn André      Malfait André  

        Van Broeckhoven Leo. 
Voorspelers:……………….Demeyer Gilbert        Helderweirld Fons   Govaert Mario 

      Van Coppernolle Jacques De Vooght Willy    Daneels dré  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1954 – 1955: HET EERSTE JAAR NATIONAAL VOETBAL.  

 
Nadat het EINDELIJK gelukt was om kampioen te spelen in eerste provinciale Oost-Vlaanderen en de kampioenseuforie 

deels was weggeëbd kwam men tot het besef dat men een stap zette in het onbekende. Hoe zou SK Deinze zich 

positioneren in nationale bevordering (4de klasse)? Had SK Deinze genoeg voetbalkwaliteiten in zich om deel te nemen aan 

nationaal voetbal? Zou men zich kunnen handhaven in nationale? 

De Beker van België. 

De campagne “beker van België ’54-’55” was, in tegenstelling tot vorig seizoen, geen al te groot succes. SK Deinze werd 

in de eerste ronde uitgeloot tegen toekomstige reeksgenoot SK Roeselare. Op 26 september 1954 werd aan huis een 

doelpuntloos gelijkspel gespeeld. SK Roeselare bekerde verder. 

Nationale reeksindeling. 

Door de promotie kwam SK Deinze terecht in de laagste nationale afdeling, nl; bevordering. De toen geldende nationale 

reeksindeling omvatte één ere-afdeling of eerste klasse, één tweede afdeling, twee derde klassen en 4 bevorderingsklassen 

(of 4de klassen).  

De algemene regel was dat elke bevorderingsklasse moest vertegenwoordigd zijn met ploegen uit MINSTENS 3 

verschillende provincies. Bekijkt men de eindrangschikkingen van de vervlogen jaren - periode bevordering, dan werd SK 

Deinze steeds ingedeeld met de West-Vlaamse ploegen en een Oost-Vlaamse delegatie. Jaarlijks afwisselend met 

vertegenwoordigers uit oftewel Antwerpen of Brabant. Meermaals aangevuld met een kleine delegatie uit Henegouwen of 

Namen of Limburg of zelfs Luik. De ervaring leerde, wanneer SK Deinze samen met de Antwerpse ploegen was ingedeeld, 

het een “lastig” jaar was. Het twee puntensysteem (voor een overwinning) was geldig tot seizoen ’93-’94. 
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De indeling van de allereerste nationale competitie. 

Het eerste jaar in nationale kwam SK Deinze terecht in BEVORDERING C samen met Oost-Vlaamse ploegen: AS 

Renaisienne, SV Oudenaarde, FC Eeklo, RC Lokeren en Geraardsbergen. West-Vlaanderen was vertegenwoordigd door: 

FC Roeselare, SK Roeselare, CS Yprois. Uit Brabant: FC La Rhodienne, FC Vilvoorde, CS Braine, CS Halloise, Union 

Halloise, CS Ixelles. Ten slotte was Henegouwen vertegenwoordigd door Stade Mouscron. 

Voor SK Deinze was dit een totaal nieuw landschap. De jarenlange gewoonte om binnen de provinciegrenzen te vertoeven 

was voorbij. Men was benieuwd naar de afloop. 

Verloop van de competitie. 

De competitie werd aangevat met hetzelfde elftal die het jaar ervoor kampioen speelde. Er waren geen nieuwe spelers 

aangetrokken in het tussen seizoen. Men had het volle vertrouwen in de kampioenen ploeg.  

Het begin van de competitie was verre van denderend. De eerste wedstrijd werd gespeeld op 5 september, aan huis tegen 

FC Roeselare. Onmiddellijk wist men hoe laat het was. Er werd verloren met 0-2. 

Na 8 competitiewedstrijden stond SK Deinze allerlaatste in hun reeks met amper 5 schamele puntjes. Men vreesde het 

ergste. Ondertussen had men geleerd dat met provinciaal voetbal te spelen, men NIET aan den bak kwam. Ook trainer Bob 

Van Broeckhoven zag dit reeds vanaf de eerste wedstrijd. De talentvolle tacticus bracht verandering in de ploeg.  De 

wijzigingen binnen de ploeg wierp zijn vruchten af, zodanig zelfs, dat na 20 wedstrijden, SK Deinze op de 5de plaats prijkte 

in de rangschikking.  

Een algemeen gezegde is dat het kampioenschap gespeeld wordt in de maand februari. Op het einde van de competitie 

neemt de heftigheid toe om een overwinning te boeken. Zo ook nu. SK Deinze miste “nationale” ervaring en verloor 8 

wedstrijden van de laatste tien. SK Deinze had, tijdens de wintermaanden genoeg punten gesprokkeld om de degradatie te 

ontwijken en eindigde op de 12de plaats. CS Halloise speelde kampioen en promoveerde naar derde afdeling. FC Roeselare, 

La Rhodienne en Union Halloise degradeerden naar provinciaal voetbal. 

 

Conclusie. 

SK Deinze was geslaagd in hun opzet. De degradatie was vermeden. Het heeft zweet en tranen gekost, zeker op het einde 

van de competitie. Gelukkig had men halfweg de competitie, genoeg 

punten gesprokkeld om op ’t einde enkele ploegen achter zich te 

houden. De ervaring leerde dat nationaal voetbal van een andere 

gedaante was dan provinciaal voetbal. De toekomst zou dit later 

meermaals bevestigen. 

 

Jubileum wedstrijd ter gelegenheid van de start “nationaal” 

voetbal. 

Ter gelegenheid van de eerste wedstrijd in nationale werd een 

wedstrijd gespeeld door de veteranen van SK Deinze tegen de 

veteranen van de gastploeg FC Roeselare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


