
Sportief verslag, voetbalseizoen 2019-2020 van KVK Westhoek 
 
 
Voorbereiding: nieuwe trainer, veel transferts en eigen kweek.  
 
Op 22 mei 2019 tekende P. Devos voor akkoord om hoofdtrainer te worden van KVK 
Westhoek en volgde in die functie R. Verkempinck op die vertrok naar een andere 
bestemming. De toon was gezet en de zenuwslopende transfertperiode ging van start. 
G. en Y. Loisel, K. Ternier, S. Misiatu, J. Dumesnil, A. Embrechts, P. Vangheluwe, N. 
De Loof, B. Londot en J. Vanderhaeghe hadden bij KVK Westhoek verdienstelijk werk 
geleverd en verlieten als A-kernspelers de club. Zij zochten andere oorden of nieuwe 
uitdagingen op.  
 
Enorm veel ruimte kwam vrij om nieuwe spelers aan te trekken en daar maakte het 
sportief management van KVK Westhoek dankbaar gebruik van. D. Olievier (Doelman, 
SCT Menen), M. De Sousa Ferreira (Verdediger, Entente Feignies Aulnoye - FR.), J. 
Beirlaen (Aanvaller, FC Mandel United), M. Demets (Aanvaller, RC Harelbeke), V. 
Mahieu (Middenvelder, SCT Menen) en S. Himpe (Middenvelder, Beloftes Zulte 
Waregem) werden eind mei, begin juni 2019 aangeworven. A. Jansen Da Silva 
(Middenvelder, FC Sint-Niklaas, ex-KVK), K. Serpieters (Verdediger, R. Knokke FC) 
en O. Diakho (Spits, R. Châtelet-Farciennes SC, sedert juni 2019 gefusioneerd met 
Olympic Charleroi tot Olympic Club Charleroi Farciennes) kwamen wat later de groep 
vervoegen.  
 
Maar het sportief beleid wilde de jeugd uit eigen kweek - dikwijls onderkend - een 
daadwerkelijke kans geven. T. Deconinck, W. Carlier, J. Colpaert, M. Kirilov en E. 
Craeymeersch sprongen het jaar voordien regelmatig in het oog bij de KVK - beloftes. 
Enigszins tot rijping gekomen, met evenwel nog de veronderstelde groeimarge in het 
vooruitzicht, mochten die jeugdige voetballers nu de grote schoenen aantrekken.  
 
De technische staff bestond uit hoofdtrainer P. Devos (T1), assistent D. Cauwelier (T2) 
en O. Jaecques, trainer van de doelmannen.                
 
 
Samenstelling van de afdeling 2A, Amateur VFV: herstructurering van de reeks 
met 7 nieuwkomers en 7 vertrekkers.  
 
Alle vijf Vlaams - Brabantse clubs verdwenen uit 2A Amateur VFV: Tempo Overijse, 
OSC Wijgmaal, Diegem Sport, FC Eppegem en Londerzeel SK. Kampioen KVC Sint-
Eloois Winkel Sp. promoveerde naar reeks 1 Amateur VFV terwijl OLSA Brakel 
rechtstreeks degradeerde naar 3A Amateur VFV. Drie Oost-Vlaamse clubs keerden 
terug naar 2A: SV Temse, FC Sint-Niklaas en KVC VW Hamme. FC Merelbeke, 
kampioen in 3A Amateur VFV en KSK Zwevezele, derde in die reeks, stegen naar 2A 
Amateur. En met de degradanten uit reeks 1 Amateur VFV, R. Knokke FC en KSV 
Oudenaarde, leek de afdeling 2A met 16 ploegen sterker en competitiever dan ooit 
tevoren. Wordt het in deze reeks een strijd vol onzekerheid en onvoorspelbaarheid, tot 
de laatste speeldag van de competitie? Een strijd op leven en dood? Is het ooit anders 
geweest? Wie promoveert, wie degradeert? Stonden aan de start van de competitie 
toen al een paar ploegen als uitgesproken titelfavorieten genoteerd? Het was gedurfd 



in die vroege periode al enkele clubs aan te wijzen die met een “quasi - zekerheid” 
zouden degraderen.          
 
 
Beker van België of Croky Cup. Na een relatief vlotte voorbereidingsperiode, stortte 
het vernieuwde KVK - team zich in het bekeravontuur. Op zondag 4 augustus 2019 
kwam Lyra-Lierse Berlaar op bezoek en won in de strafschoppenreeks met 3 – 4, nadat 
de wedstrijd tijdens de reguliere speeltijd op 0 – 0 was geëindigd. De KVK - entourage 
was ontgoocheld toen de eigen club thuis in de tweede en enige ronde van de Croky 
Cup meteen was uitgeschakeld door een club die het komende seizoen in de reeks 
Amateurs 3B VFV zou acteren.   
 
 
Eerste periode. Tegenslag met spitsen, eerste twijfels en zoektocht naar 
evenwicht in het elftal.  
 
In de openingsmatch thuis tegen degradant R. Knokke FC (1 – 4) en een week later in 
het PGB - stadion te Oostakker, tegen RC Gent (2 – 0), beet KVK tweemaal in het 
gras. Spits O. Diakho viel al in de tweede match na een ongelukkige beweging, 
geblesseerd uit en zou pas terugkeren na de winterstop. De jonge M. Kirilov kopte in 
de blessuretijd tegen KSK Ronse (14-09-2019) KVK’ s eerste zege verrassend op het 
scorebord. De eigen ploeg vond de juiste cadans maar niet en ging de volgende twee 
wedstrijden opnieuw zwaar door de knieën, eerst thuis tegen de Ratjes uit Harelbeke 
(0 – 4) en de week daarop in Hamme tegen de Wuitens (4 – 1). De tweede verdiende 
zege boekte KVK in eigen stadion tegen een rechtstreekse tegenstrever, Sint-Niklaas 
die op 20 oktober 2019 met 1 – 0 verloor. KVK kreeg in die match een nieuwe 
tegenslag te verwerken. Toen M. Sahuke het winnende doelpunt scoorde, kwam hij 
zwaar in botsing met de bezoekende doelman en hield er een ingewikkelde 
scheenbeenbreuk aan over. KVK was onthoofd en ook de tweede spits zou 
maandenlang moeten revalideren.  
 
Ook tijdens de slotwedstrijden van de eerste periode waren de nieuwkomers SK 
Zwevezele (3 – 0) en FC Merelbeke (1 – 2) een maatje te sterk voor KVK Westhoek. 
Betekende het vroeg uitvallen van de twee degelijke spitsen een zware aderlating voor 
het KVK - team, toch rezen de eerste twijfels inzake stabiliteit en voetbalvermogen in 
de eigen gelederen. De zoektocht naar evenwicht in het elftal ging ongestoord verder. 
Nochtans hadden de KVK - jongens in elke wedstrijd van de eerste periode met volle 
overgave gestreden. Met 6 punten (2 zeges) op 30 (10 wedstrijden), een 14e plaats in 
de stand en een dieprood doelpuntensaldo van 16 eenheden, wist KVK precies wat er 
van haar verwacht werd in de komende periode.     
 
 
Tweede periode. Trainerswissel en eerste, maar late kentering in spel en 
resultaat.  
 
Daags vóór de Wapenstilstand (10-11-2019) speelde KVK 2 – 2 gelijk in de grensderby 
met SCT Menen, nadat de eigen club al vroeg op een 2 – 0 achterstand was gekomen. 
In Temse won KVK Westhoek onder de begeleiding van T - 2, D. Cauwelier, omdat T-
1 P. De Vos, zich ziek had gemeld. A. Verkindere deed na een heel lange 
revalidatieperiode een overtuigende invalbeurt een kwartier voor het einde van de 



wedstrijd. Twee dagen later op maandag 25 november 2019 zette KVK Westhoek de 
samenwerking met trainer P. Devos stop en duidde T-2, D. Cauwelier, aan als interim-
trainer van de ploeg. Tijdens deze overbruggingsperiode rees nieuwe hoop en de 
ploeg herpakte zich heel even. Nog eens veertien dagen later, op maandag 9 
december 2019 hakte de raad van bestuur de knoop door en benoemde uit enkele 
kandidaten, de 47-jarige Kortrijkzaan B. Debo tot nieuwe hoofdtrainer van de club. De 
eigen ploeg kwam van de regen in de drop terecht en verloor 4 wedstrijden op een rij. 
Op Sint-Elooi (01-12-’19) thuis tegen FC Mandel United, kon KVK het ijzer niet hard 
smeden en verloor met 1 – 3. Aan de Poezelhoek liet KVK het gelijkspel ontglippen 
tegen revelatie FC Gullegem die in de slotseconden met 2 – 1 het laken naar zich toe 
trok. In het vernieuwde Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park kreeg de eigen 
ploeg nauwelijks een voet aan de grond tegen de ontspannen leider R. Knokke FC en 
ging onderuit met 3 – 0. KVK sloot 2019 af met de eerste wintermatch (22-12-’19) thuis 
tegen RC Gent en moest weerom de duimen leggen (1 – 2), een nederlaag die de 
eigen jongens een kille Kerst zou bezorgen. Na 17 wedstrijden vergaarde de eigen 
ploeg amper 10 punten, verloor nog een plaats in het klassement (15e) en zag haar 
doelpuntensaldo negatief aangroeien tot - 24 eenheden.  
 
Was er tijdens de winterstop en de eindejaardrukte, tussen pot en pint, nog tijd over 
om dieper na te denken over de eigen voetbalsituatie? Enkele titularissen uit de A-kern 
hadden al meerdere malen op versterking aangedrongen. Het zou nu of nooit zijn, 
KVK. Ofwel verbleef de eigen ploeg bijna eenzaam in de koele kelder van 
amateurklasse 2A, ofwel keek het KVK - bestuur uit naar de broodnodige versterking. 
De (winter)markt in de voetballerij is ongevoelig en weinig interessant. De onderlinge 
relatie van vraag, aanbod en prijs, was het enige mechanisme om de KVK - ploeg te 
corrigeren, te revalueren. KVK wist wat zij nodig had, maar wat was het aanbod tijdens 
de jaarwisseling en tegen welke financiële inspanning kon dit aanbod worden 
verworven? Tal van andere clubs stonden voor hetzelfde dilemma.             
 
Sportief manager L. Vanthomme meldde het heuglijke nieuws dat Mitchell Reece 
(Londen, °19 september 1995), na lange onderhandelingen, voor KVK Westhoek had 
getekend. De Engelsman, een spits, voltooide zijn jeugdopleiding bij FC Chelsea en 
trad voor het laatst op bij Hendon Town FC (Semi - professionele voetbalclub, lid van 
de Southern League Premier Division South). In België aangekomen, kon hij meteen 
aan de slag. De tweede nieuwkomer heette Sorel Chemin (°10 mei 1994), een 
Kameroener met Franse nationaliteit. Deze offensieve middenvelder trad voor het 
laatst aan bij de Zwitserse club, FC United Zurich die zich toen in zware moeilijkheden 
bevond. De Fransman Nagim Amini (°2 april 1996), ook een aanvallende middenvelder 
en tot kort voordien aangesloten bij de noodlijdende club KFC Duffel, vervolledigde het 
trio.   
     
KVK kreeg op de eerste speeldag van het nieuwe jaar (12-01-2020) een ferme dreun 
en verloor op verplaatsing van KSK Ronse met 3 – 0. Maar plots, in het putje van de 
winter, klaarde de hemel helemaal op. KVK won verdiend van FC Petegem met 1 – 0 
(19-01-2020) en versloeg RC Harelbeke in eigen huis met 0 – 2 (02-02-2020). KVK 
sloot de tweede periode af op de 10e plaats met 10 punten uit 3 zeges en 1 gelijkspel. 
Het werk en de inzichten van de nieuwe trainer B. Debo en zijn team begonnen 
vruchten af te werpen. Het slappe team kreeg in anderhalve maand tijd een vaste  vorm 
en toonde onverzettelijkheid en strijdvaardigheid in elke match.    
 



Derde periode. Sterke KVK - remonte. Voorjaarsstormen en Corona-pandemie 
teisteren competitieverloop. COVID-19 zet competitie stop.       
 
Koning winter dompelde heel de februarimaand de voetbalcompetitie in stormachtig 
herfstweer en versaste de eerste competitiedag van de derde ronde van 9 februari 
2020 naar 1 maart 2020. Ciara raasde door het land en riep koning voetbal een halt 
toe. Toch was KVK met geen middelen te stuiten en stuurde op 16 februari 2020, 2e 
geklasseerde, SV Oudenaarde met 4 – 3 cijfers huiswaarts. Twee formidabele KVK - 
afstandsschoten (S. Himpe en J. Robaeys) vanop om en bij de 40 meter en gedreven 
door de felle wind, vlogen achter de rug van de teruglopende SVO - doelman in het 
doel. De week daarop, in Sint-Niklaas beten de Klaasjes in het zand (1 – 2). En nog 
een week later (01-03-2020) zette de eigen ploeg thuis – dit was de uitgestelde 
wedstrijd van zondag 9 februari 2020 – Vigor Wuitens uit Hamme op het verkeerde 
been, 2 – 1. Op 8 maart wees de eigen club het sterke K.SK Voorwaarts met 3 – 1 
cijfers de laan uit.  
 
Het leek er sterk op dat B. Debo in zijn opzet zou slagen. Kort na zijn aanwerving had 
hij in het Nieuwsblad van 11 januari 2020 geanticipeerd met de gedachte dat hij alles 
in het werk zou stellen om KVK Westhoek in de eervolle Amateurklasse 2A te houden. 
Hij wilde een doemscenario ontvluchten en kost wat kost 3A vermijden. Uit ervaring 
leerde hij dat in die reeks nieuwe hindernissen opdagen: de spelkwaliteit neemt 
gevoelig af, de accommodaties bieden minder comfort en er zijn meer verre 
uitwedstrijden, waarvan voor enkele de afstanden bijzonder groot zijn. Hij besloot met 
de melding dat 3A in veel gevallen de hel is en gedegradeerde ploegen er niet zo 
gemakkelijk uit weggeraken. Hoe dan ook, KVK stond na 4 wedstrijden in de derde 
periode alleen op kop met 12 punten uit 4 wedstrijden en toen …    
 
COVID-19 zet competitie stop 
 
En toen viel plots een ondraaglijke stilte over de voetbalvelden. COVID-19, het 
dodelijke virus, sloeg met een exponentieel tempo genadeloos toe, over bijna heel de 
wereld. Tijdens de tweede week van maart 2020, vrijdag de 13e, kondigde de federale 
regering grootscheepse en nooit eerder getroffen maatregelen aan in het sociaal, 
economisch, cultureel en sportief leven om de verspreiding van het virus tegen te gaan 
en dit in navolging van andere Europese regeringen. Begrijpelijke onwetendheid en 
ook onzekerheid heersten aanvankelijk in alle voetbalmiddens, zowel bij de nationale 
bonden als bij de UEFA. Om te beginnen, stelde de UEFA, na lang beraad, het EK 
2020 uit tot 2021 en annuleerde voorlopig de verderzetting van de Champions League 
en de Euro League. De KBVB en de Pro League schoven het verloop van de Belgische 
competitie in alle afdelingen enkele weken voor zich uit, te beginnen met de 
wedstrijden van het weekend van 15 maart 2020. Tenslotte besliste de KBVB op 
vrijdag 27 maart 2020 tot het definitief stilleggen van de amateuristische 
voetbalcompetities. Het doek was gevallen over het amateuristisch voetbal, vanaf 1A 
tot en met de vierde provinciale afdelingen. In de amateurreeks VV - 2A dienden nog 
6 speeldagen van de 30 of 20 % te worden afgewerkt. Het eindklassement zou dat 
worden van zondag 8 maart 2020 waarop de 24e speeldag werd georganiseerd. R. 
Knokke FC kroonde zich heel terecht kampioen met 63 punten uit 24 wedstrijden, wat 
18 punten meer was dan 2e geklasseerde FC Mandel United. KVK sloot haar 
competitie af op de 11e plaats met 28 punten uit 24 wedstrijden. Degradanten in 2A 



waren 16e, FC VW Hamme en 15e, FC Sint-Niklaas. Enkel licentie - overwegingen 
konden hier nog verandering in de toestand teweeg brengen.    
 
 
Tot slot 
 
Het voetbalseizoen 2019-2020 zal diep in het geheugen – en zeker in dat van elke 
KVK - supporter – gegrift blijven als een onvoorspelbaar, uitzonderlijk en grillig 
voetbalgebeuren. De uiterst zwakke prestaties tijdens de eerste seizoenshelft tot 
ongeveer Kerstdag 2019, dreven de eigen ploeg naar de onderste gelederen in het 
klassement. En dat bracht ontevredenheid, verwarring en ontgoocheling bij de KVK - 
entourage die zag dat de eigen club de sportieve afgrond nabij was. Het KVK - bestuur 
en het sportief management trokken tijdens de winterstop de broodnodige versterking 
aan. Onder de vakkundige leiding van de nieuwe trainer B. Debo en zijn assisterend 
team onderging de eigen ploeg een ware metamorfose. Zes opeenvolgende 
overwinningen tussen Nieuwjaar en half maart 2020, loodsten KVK Westhoek vanuit 
een verloren gewaande positie naar de kopgroep in de rechter kolom van 2A. Alsof het 
nog niet genoeg was geweest, trokken de vervelende voorjaarsstormen tijdens de 
maand februari over het land en maakten het voetballen vervelend en lastig. Begin 
maart verspreidde COVID-19 zich razendsnel over de hele wereld en maakte veel 
dodelijke slachtoffers. De federale overheid temperde met tijdige en gepaste 
maatregelen de panische angst. Ook de KBVB reageerde en zette de volledige 
amateurcompetitie stop. Streep eronder. Eind maart was er enkel nog onenigheid in 
de Profliga over het verder verloop van de reguliere competitie (1 competitiedag) en 
het al of niet spelen van de play offs. Ciao.                  


