Voetbalseizoen 2018-2019
Sportief jaarverslag KVK Westhoek
Behoud in 2A na een bewogen en wisselvallig seizoen.
KVK Westhoek opende het nieuwe voetbalseizoen met de
spelersvoorstelling op vrijdag 20 juli 2018. In tegenstelling tot
het jaar voordien, kwamen bitter weinig nieuwe gezichten de
KVK - rangen vervoegen. De eigen club kon de hechte kern van
het vorige voetbalseizoen grotendeels behouden, zelfs
aanvullen met spelers die voorheen in hogere afdelingen
presteerden: Armani Decock (Cercle Brugge), Florian Petitpretz
(RWDM), Maksym Bah (Excelsior Virton) Gilles Lemaire (KV
Oostende) en Hugo Legname (ASD Muravera Calcio, It.). Jarne
Vanderhaeghe (08-04-1999), Martijn Kirilov, Winter Carlier (16-04-2001) en Mohamed
El Hajji (15-05-1997) waren jonge spelers uit de eigen rangen die dat seizoen konden
tonen wat ze tussen de witte lijnen in hun mars hadden. Tijdens de winterstop kwam
S. Gantois over van de beloften van KV Kortrijk. De technische staff bleef dezelfde:
Hugo Vandenheede als hoofdtrainer, Dave Van Moerkercke als assistent en Olivier
Jaecques als trainer van de doelmannen.
De competitie 2018-2019 in 2A, 30 speeldagen lang, startte op 2 september 2018 met
de thuismatch KVK Westhoek – K. Diegem Sport en eindigde op 5 mei 2019 met de
derby KVK Westhoek – SCT Menen. Zes clubs verdwenen, zes clubs verschenen.
Kampioen Rupel Boom FC was rechtstreeks naar Amateur 1A gepromoveerd. FC SintNiklaas en KSV Temse kwamen uit in 2B. SV Bornem, Torhout KM 1992 en SK
Pepingen-Halle degradeerden naar Amateur-3 reeksen. Zes nieuwkomers gaven de
reeks 2A een andere kleur: SCT Menen, SC Dikkelvenne, FC Eppegem, Olympia
Wijgmaal, Tempo Overijse en Diegem Sport. De sportieve concurrentie oogde
opnieuw bikkelhard. En toch lagen de verwachtingen bij de KVK - entourage weer
bijzonder hoog. Wat zou het mooi zijn mocht KVK Westhoek weer vlot kunnen
meedraaien in de subtop van het klassement, zoals het jaar voordien. KVK eindigde
toen als vijfde met 51 punten.
Bekercompetitie – Croky Cup 2018-2019, kort, maar leerzaam
Tijdens de tweede ronde van de Croky Cup op zondag 5 augustus 2018 speelde KVK
1 – 1 gelijk tegen KSKV Zwevezele, maar won met 4 – 3 in de strafschoppen. Een
week later, op 12 augustus 2018, ontving KVK in het Crackstadion, RAS Monceau,
een Henegouwse club uit 1e provinciale afdeling en won moeizaam maar verdiend met
2 – 1. Tijdens de vierde ronde van de Croky Cup was Excelsior Virton ruim een maat
te sterk en versloeg KVK op zondag 26 augustus 2018 op eigen veld met 0 – 4. Hoewel
KVK thuis een uitzonderlijke confrontatie met AA Gent aan haar neus zag voorbijgaan,
was de bekercampagne 2018-2019 goed geslaagd. De nationale competitie stond voor
de deur.
De nationale competitie. Van succes via zware terugval naar herleving.
Eerste periode. KVK trof tijdens de eerste periode ploegen die vooraf minder hoog
gequoteerd stonden en startte met 2 zeges, thuis tegen Diegem Sport en in Brakel
tegen OLSA. Zware nederlagen vergalden het feest en deden de eerste twijfels rijzen:

thuis tegen RC Gent, 1 – 7, in Forestiersstadion tegen RC Harelbeke, 4 – 1 en weer
thuis tegen Tempo Overijse, 0 – 3. KVK verloor de topper tegen SE Winkel Sp. (2 – 0)
en sloot de eerste periode af met 2 zeges thuis tegen FC Eppegem, 3 – 2 en in de
Vlaamse Ardennen, tegen SK Ronse met 1 – 3, na een degelijke partij voetbal. Rood
- blauw eindigde met 6 zeges op een mooie 5e plaats met 18 punten op 30, maar keek
aan tegen een negatief doelpuntensaldo van welgeteld 1 punt (+22/-23).
Tweede periode. KVK kwam onverwacht in het oog van de storm terecht. Van begin
november 2018 tot aan de winterstop kwam gemiddeld bijna een halve basisploeg op
de gekwetstenboeg terecht. K. Ternier, P. Vangheluwe, A. Verkindere, H. Legname,
A. Decock en F. Petitpretz gaven met blessures om de haverklap verstek. De
continuïteit en de eendracht in de ploeg, alsook het speltempo en de geestdrift
verdwenen spoorloos. KVK verloor 6 wedstrijden op een rij. De inderhaast opgeroepen
jonge beloftevolle spelers en bankzitters konden hun zware taak en
verantwoordelijkheid niet aan. De eigen ploeg ging onderuit, zowel tegen de kop- als
tegen de achterlopers. KVK moest het onderspit delven in de 2 derby’s, thuis tegen FC
Gullegem, 0 – 1 en aan de grens tegen SCT Menen, 2 – 0. Maar op 16 december 2018
bereikte KVK Westhoek werkelijk haar dieptepunt en verloor aan de Brusselse rand
tegen rode lantaarn Diegem Sport met 2 – 1. Twee dagen later, op 18 december 2018,
kreeg trainer H. Vandenheede van de raad van bestuur te horen dat zijn tijd bij KVK
verstreken was. Ook T2, D. Van Moerkercke, vertrok. Tegenvallende resultaten en
grondige meningsverschillen tussen trainer en raad van bestuur inzake het te voeren
sportief beleid lagen aan de oorsprong van het uiteengaan van beide partijen. KVK
dook troosteloos en radeloos de winterstop in, het eindejaar tegemoet. Echter op 24
december 2018, daags voor Kerstdag, wees de raad van bestuur de ervaren Rudi
Verkempinck aan als nieuwe hoofdtrainer van de club. Bedoeling was de ploeg weer
dynamiek in te blazen om het behoud te verzekeren. De reeks nederlagen, ingezet op
11 november 2018 groeide onder de nieuwe leiding toch nog aan van zes tot acht
(verlies van OLSA Brakel met 0 – 3 en van RC Gent met 4 – 0) en stopte pas op 27
januari 2019 met een lang verwachte thuiszege tegen RC Harelbeke, 2 – 0. De laatste
match van de tweede periode was Londerzeel SK – KVK Westhoek 1 – 1. Of hoe KVK
Westhoek bangelijk als laatste in het klassement de tweede periode afsloot met slechts
4 punten op 30. De KVK - entourage stelde zich terecht de vraag: “Zal de eigen ploeg
wel overeind kunnen blijven in 2A”?
Derde periode. Tijdens de laatste periode diende KVK Westhoek met VC SE Winkel
Sp., FC Mandel United, Olympia Wijgmaal en FC Sparta Petegem nog de grote
tenoren partij te geven. Het begon in mineur toen KVK thuis kansloos verloor van
toenmalige hekkensluiter SC Dikkelvenne met 0 – 2, wat nog meer de wenkbrauwen
deed fronsen. En verder in de loop van de derde periode moest de eigen ploeg de
duimen leggen tegen VC SE Winkel Sp., FC Mandel United, FC Petegem en SK
Ronse. Alhoewel de overige vijf partijen werden gewonnen, diende KVK te wachten
tot de voorlaatste speeldag om zeker te zijn van een verlengd verblijf in 2A. KVK won
op 28 april 2019 in een spannende confrontatie aan de Poezelhoek de derby van FC
Gullegem verdiend met 2 – 3. Weg met de degradatietwijfels, want het behoud in 2A
was nu een absolute zekerheid. Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen, ook een
derby, streed KVK voor de eer en veegde thuis de vloer aan met buur SCT Menen
door met forfaitcijfers te zegevieren. Blauw - rood behaalde in de laatste periode 15
punten op 30, een herleving op de valreep.

Met 12 zeges en 37 punten bekleedde KVK Westhoek uiteindelijk de 10e plaats in het
eindklassement, een behoorlijk resultaat na een bewogen en wisselvallig
voetbalseizoen. KVK scoorde 48 keer en incasseerde zelf 56 doelpunten, een negatief
saldo van 8 eenheden. 17 partijen van de 30 werden verloren en éénmaal stond KVK
een gelijkspel toe (Londerzeel SK – KVK Westhoek 1 – 1 op 10-02-2019). Kapitein K.
Ternier, gedurende 3 jaar de motor in de ploeg, verliet de club tot groot ongenoegen
van heel wat KVK - voetbalsupporters. De sympathieke middenvelder wilde op een
ietwat lager niveau gaan voetballen. Hij werd in de KVK - entourage geprezen voor zijn
positieve ingesteldheid, zijn onverdroten inzet en trouwe dienst aan KVK Westhoek.
Andere spelers die hun voetbalcarrière bij een nieuwe club wilden verderzetten, kregen
veel succes toegewenst. J. Sucaet met 10 doelpunten, M. Sahuke met 9, K. Ternier
met 8 en S. Misiatu met 5 treffers scoorden het meest. Ondertussen was KVK
Westhoek al druk bezig met schikkingen te treffen voor de komende voetbalcompetitie,
2019-2020, die precies over 55 dagen zou starten. Tot volgend voetbalseizoen. Ciao.

