
Beste KVK Westhoek’ers , 

Nadat ik het vertrouwen kreeg half december van het bestuur beleefden we niet direct de gehoopte 

successen. Op kampioen Knokke speelden we verdienstelijk maar waren kansloos. De thuiswedstrijd 

tegen Gent was wellicht de beste wedstrijd van het team maar een gebrek aan afwerking en een 

aantal scheidsrechterlijke beslissingen zorgden ervoor dat we de kerstperiode ingingen met 10 

punten en een voorlaatste plaats. Vol goede moed en vooral op zoek naar de broodnodige 

versterking gingen we van start in 2020. Vele witte merels passeerden begin januari op training maar 

uiteindelijk werd na de verliespartij op Ronse beslist vanuit het bestuur om Reece , Sorel en Amini 

aan te werven om operatie redding in te zetten. 

En zo geschiedde. De levensbelangrijke thuismatch tegen Petegem werd gewonnen en ook bij de 

ratten van Harelbeke werd een 3 punter weggekaapt. In de flow die we zaten, dwing je ook het 

nodige geluk af en dat resulteerde in 4 mooie zeges. 

De boost met de nieuwe jongens erbij en hierdoor de nodige concurrentie haalden het 

trainingsniveau omhoog maar vooral de over-mijn-lijk mentaliteit, inzet en de nodige duelkracht 

zorgden voor het juiste evenwicht. Daarbij nogmaals het bewijs dat voetbal een TEAMsport is :        

het IK – gevoel maakte plaats voor het WIJ-gevoel !!!! 

Zoals verwacht kwam er gisteren een abrupt einde aan de voetbalcompetitie. Spijtig genoeg voor ons 

want na 6 winstmatchen op rij zaten we duidelijk in een goede flow en stonden we los op kop in de 

3° periode. 

Wat gerealiseerd werd is niet mijn werk alleen maar van de voltallige Westhoekfamilie. 

Het bestuur die me de kans gaf mijn ding te doen. De vele vrijwilligers, medewerkers en supporters 

die altijd present waren en er bleven in geloven en natuurlijk de voltallige spelersgroep die 

fantastisch presteerden na de winterstop. 

Tot slot wil ik mijn trouwe medewerkers uitdrukkelijk bedanken voor de prima samenwerking :         

T2 Dominique, KT Olivier, T3 Frederik , Topkiné Jona and last but not least materiaalman Dirk.            

Zij maakten me vanaf de eerste dag wegwijs in de club en gaven me direct een goed gevoel. 

Bedankt allemaal en hopelijk zien we elkaar vlug terug in betere omstandigheden. 

Hou jullie goed ! 

Sportieve groeten 

Bruno Debo 

 

 

 

 

 

 


