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Sportief jaarverslag KVK Westhoek, 2021-2022 
 
In tegenstelling tot de 2 vorige voetbalseizoenen, 2019-2020 en 2020-2021, werd de 
voetbalcompetitie 2021-2022 volledig afgewerkt, zonder noemenswaardige 
onderbrekingen. Nochtans dreigden COVID-19 en haar varianten verder tot eind 
januari 2022 en bleven daarmee bijna 2 jaar actief. Enkele officiële 
competitiewedstrijden werden midden januari 2022 geannuleerd en later opnieuw in 
de kalenderplanning opgenomen. Alweer duurde het meer dan een half 
voetbalseizoen alvorens de coronagolf volledig was weggeëbd.   
 
Sportief jaarverslag aangevuld met bijdragen en gegevens van hoofdtrainer B. Debo, 
trainer van de reserves/beloftes F. Bouten en jeugdcoördinator (TVJO) G. Glorie, 
waarvoor oprechte dank. 
 

Met corona naar de voorbereiding op de nieuwe competitie.   
 
Na lang aarzelen, veel wikken en wegen, kreeg de amateurcompetitie, voetbalseizoen 
2020-2021 op 25 januari 2021 een definitieve halt toegeroepen door de KBVB. De 
competitie in de amateurklassen en in de provinciale afdelingen, de kortste ooit, had 
nauwelijks 4 speeldagen geduurd en eindigde feitelijk op zondag 11 oktober 2020. 
Covid-19 hield de bevolking goed in haar greep met besmettingen en dodelijke 
slachtoffers, waarvan de curves bleven schommelen rond niet te tolereren waarden. 
Het virus en zijn varianten bleven ongestoord kommer en kwel zaaien onder de 
bevolking en in het economisch leven. Horeca, persoonlijke dienstverlening, cultuur, 
met cinema, festivals en theater, en gedeeltelijk ook onderwijs, de zogenoemde 
contactberoepen, bleven gesloten, waren niet toegankelijk of konden slechts hier en 
daar de deuren openen, op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen tot in de puntjes 
werden toegepast. Communicatie en reservatie op afstand waren de middelen om de 
boodschap over te brengen. Ook in alle andere sporten lagen de amateurcompetities 
stil, maar de ziekenhuizen, die draaiden noodgedwongen op volle toeren. 
 
De vaccinatiecampagne, in het begin van de maand januari 2021 door de Overheid 
opgestart, kwam niet tot de gewenste versnelling en geraakte achter op het voorziene 
tijdschema. De Overheid hoopte heimelijk de totale Vlaamse bevolking nog vóór 
zondag 11 juli 2021 volledig te hebben gevaccineerd. Die dubbele feestdag kwam er 
niet. De levering van de beloofde contingenten flacons/vaccins (Pfizer, Astra-Zeneca, 
Moderna en Johnson & Johnson) stokte. Omwille van medische redenen 
protesteerden anti-vaxers soms heel heftig tegen de geplande campagnes. Andere 
drukkingsgroepen beriepen zich op de individuele vrijheid en verwierpen de 
overheidsmaatregelen zoals de bubbelvorming, de avondklok, het bewaren van de 
minimumafstand, het dragen van een mondmasker en de gesloten grenzen. Het 
Overlegcomité hield vooral de sociaal - economische toestand van het land in het oog, 
terwijl het team van experten in de eerste plaats bezorgd was om de 
gezondheidstoestand van de bevolking. Het liep tussen deze protagonisten niet altijd 
van een leien dakje om te komen tot parallelle beslissingen. 
 
Op La Boum 1, een ongeordende protestactie in het Ter Kamerenbos begin april, 
barstte een hevige confrontatie los tussen politie en ontevredenen en raakten 34 
mensen gewond, onder wie 26 agenten. En dit terwijl de derde coronagolf (april-mei 
2021) volop aan de gang was, weliswaar met heel wat minder besmettingen en 
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overlijdens. De derde golf deinde langzaam uit, maar een vierde golf, beter bekend 
onder de omikron-golf, daagde op en bereikte in België een hoogtepunt tijdens de 
herfstmaanden, november en december. Op 28 december 2021 waren 8,79 miljoen 
Belgen of 76,1 % volledig gevaccineerd en hadden 4,18 miljoen Belgen of 36,1 % een 
booster gekregen. De intense en goed georganiseerde vaccinatiecampagne had in 
2021 heel vruchtbaar werk geleverd, de besmettingen sterk gereduceerd, veel  
mensenlevens gered en de ziekenhuizen merkelijk ontlast.     
 
De clubbesturen kregen, direct na de verplichte stopzetting van de competitie 2020-
2021 op 25 januari 2021, een vroege en brede kijk op de voorbereiding van het 
komende voetbalseizoen. Zal de altijd zo strak georganiseerde voetbalkalender weer 
tijdelijk onderbroken worden of wedstrijden uitgesteld zien? Of wordt de competitie 
2021-2022 weer een kort leven beschoren? Zal het in “voetballand” ooit nog worden, 
zoals vroeger, toen zo vlot competities en tornooien werden ingericht? Het zal blijken 
dat bij elke planning van een training of wedstrijd er soms meer twijfel dan zekerheid 
bestond. Trainers en spelers moesten in de eerste plaats rekening houden met de 
voorzorgsmaatregelen, opgelegd door Voetbal Vlaanderen. Vóór de wedstrijd werden 
PCR-tests opgelegd en besmette spelers dienden een minimum quarantaineperiode 
te volgen, wat de speelmogelijkheid van clubs in het gedrang kon brengen.     
 
 

Vroege transfers  
 
Op zaterdag 6 februari 2021 al, vloog de eerste digitale lijst binnen met namen van 
spelers die de eigen club hadden verlaten, zij die hun contract zouden verlengen en 
de nieuw aangeworven spelers. Tegen het einde van de korte maand sloten 7 nieuwe 
gezichten zich aan: Laurenz Simoens (KM Torhout), Kevin Chateau (FC Poperinge), 
Gillian Vervacke (Sassport Boezinge), Ferenc Soenens (RC Harelbeke), Janis Coppin 
(Torhout KM), Hannes Coutigny (KVK Kortrijk) en Marlon Van Oost (RC Harelbeke). 
Negen oudgedienden verlieten de KVK-rangen: G. Tanghe (KSC Blankenberge), G. 
Lemaire (SK Vlamertinge), A. Verkindere (FC Merelbeke), F. Petitprez (E. Wervik), Y. 
Hornois (La Louvière Centre), V. Nyoni (KFC Poperinge), B. Knockaert (SK 
Westrozebeke), D. Vandewalle (SK Vlamertinge) en M. Kirilov (SV Diksmuide).   
 
Met de vroegtijdige stop van de voorbije twee voetbalseizoenen hadden de meesten 
onder hen nauwelijks kunnen tonen wat ze in hun voetbalmars hadden. Onder de 
getrouwen aan de KVK - kleuren bevonden zich 9 spelers: S. Gantois (verdediging), 
J. Robaeys (middenveld), V. Mahieu (verdediging), S. Himpe (middenveld), S. De 
Deygere (verdediging), O. Luckx (middenveld), Y. Dewilde (middenveld), J. Cremers 
(aanval) en O. Diakho (aanval). Sportief manager L. Vantomme en hoofdtrainer B. 
Debo hadden al vroeg een berg werk verzet en de slotdagen van de transfertperiode 
niet afgewacht om een verantwoord spelerspotentieel voor de eerste ploeg en beloftes 
samen te stellen. Tegen het einde van de maand februari 2021 was het transfertwerk 
voor KVK Westhoek zo goed als af.      
 

Voorbereiding op de competitie en de Beker van België    
 
Nadat de trainingscampagne op maandag 19 juli 2021 was begonnen, stond de eerste 
serieuze oefenpartij op zaterdag 24 juli tegen Club Brugge NXT genoteerd, die KVK 
met 3 – 2 won. Op woensdag 28 juli kwam FC SE Winkel Sp. naar het Crackstadion 
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en ook hier, met de kleine 1 – 0 score, trok KVK aan het langste eind. Geen 
denderende oefenwedstrijden, maar trainer B. Debo probeerde vroeg jeugdige 
talenten op te stellen om aan de bestuurlijke eisen te voldoen. Weer gooide de 
vervelende coronadreiging roet in het eten en moesten enkele oefenwedstrijden 
worden geannuleerd.   
 
Croky cup. Op zondag 8 augustus 2021 stapte KVK in de tweede ronde van de Croky 
cup en versloeg vlot KSCE Mariakerke met 4 – 1. Een week later, op zondag 15 
augustus 2021, leverde KVK een degelijke prestatie door aan huis SK Pepingen-Halle 
met 2 – 1 te kloppen. In het Crackstadion nam KVK het in de vierde ronde op tegen K. 
Diegem Sport, uit de 2e klasse B amateur, die duidelijk een maatje te groot was en de 
1 – 4 zege verdiend naar huis mee nam. Einde bekerverhaal en de eerste voorlopige 
besluiten werden getrokken. Er rezen bij de KVK-entourage gemengde gevoelens over 
de sterkte van een ploeg met talrijk opgestelde jongeren. De tomeloze inzet kon het 
gebrek aan ervaring en het tekort aan fysieke maturiteit niet verdoezelen, noch 
compenseren.          
 

De nationale competitie in 2e klasse amateur, 2021-2022.    
 
Een zwakke heenronde, ontgoocheling troef 
 
De heenronde was er één met opvallende winst in de derby’s, maar vooral met teveel 
nederlagen. Hoewel het virus nooit veraf was, vatte de competitie aan op zondag 5 
september 2021. De eigen ploeg behaalde voor de vier eerste wedstrijden slechts 3 
op 12. KVK won in eigen huis van SV Oudenaarde met 2 – 0, maar moest op 
verplaatsing de duimen leggen tegen KFC Merelbeke (2 – 1) en KSK Ronse (4 – 3). 
Op 26 september 2021 nam ook KVV Zelzate de zege mee naar huis (0 – 2). Er braken 
nog zwaardere tijden aan in de loop van de maand oktober. Op zondag 3-10-2021 
keek KVK tegen KSK Voorwaarts, in Zwevezele, aan tegen het grootste verlies ooit en 
incasseerde een 8 – 0 nederlaag. Ook de week daarop deelde de eigen ploeg in de 
klappen en vertrokken de gasten terug naar Ninove na een 0 – 3 zege. Na een uiterst 
zwakke wedstrijd in Dikkelvenne, moest KVK vrede nemen met een 1 – 1 gelijkspel. 
Ook tegen RC Harelbeke kon KVK de zege niet in eigen huis houden en verloor van 
de Ratjes met 2 – 3.  
 
Op zondag 31 oktober 2021, behaalde blauw-rood in de gietende regen, heel de match 
door, een forfaitzege in Wetteren tegen RFC met 0 – 5. Na de nederlaag thuis tegen 
SC Lokeren-Temse (0 – 1), stonden de derby’s voor de deur. In het Vauban-stadion te 
Menen, rijfde KVK heel verdiend een krappe zege binnen, 0 – 1. Een week later (21-
11-2021) leverde de eigen ploeg een sterke partij voetbal af en versloeg in het 
Crackstadion de buren uit Gullegem met 2 – 0. Verbazing alom, toen blauw-rood met 
6 op 6 plots op kop stond in het 2e periodekampioenschap. Wie dacht dat de KVK-trein 
nu op de juiste sporen stond, had het mis voor. De laatste 3 wedstrijden uit de 
heenronde werden evenveel nederlagen. Op zaterdag 27 november 2021, ’s avonds, 
leed KVK in het mooie PGB-stadion, een verliespartij tegen RC Gent met 3 – 1. De 
week daarop streed KVK in eigen huis een ongelijke strijd tegen FC Petegem. De 
strijdvaardige Spartanen wonnen met 1 – 5. En op de laatste speeldag van de 
heenronde (12-12-2021) onderging KVK haar 10e nederlaag op 15 wedstrijden. OLSA 
won in eigen stadion te Brakel met 2 – 0, nadat KVK met 2 uitsluitingen een 
ongelukkige match had afgeleverd. KVK beëindigde de heenronde op de 13e plaats 
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met 13 punten op 45, won 4 wedstrijden en speelde éénmaal gelijk. Op KSK Ronse 
en RFC Wetteren na, kende de eigen ploeg het hoogste negatieve doelpuntensaldo 
van 15 stuks. De gevreesde twijfels en zwaktes van een halfjaar voordien bleken 
terecht, want met deze cijfers kon KVK de terugronde niet ingaan.   
 
De tijd was rijp voor bezinning. In de loop van de heenronde waren geen duidelijke 
tekenen geweest van verbeterende prestaties en resultaten. KVK bleef heel die tijd in 
het onderste gedeelte van de rechter kolom bengelen. Nochtans gaven de KVK-
spelers in elke match het bewijs van onverzettelijkheid en volharding, maar die 
volstonden niet. De wil en de gedrevenheid waren groter dan de kunde en de capaciteit 
van de jonge groep. Er was meer voor nodig en zo bleef de eigen ploeg steken 
beneden de middelmaat in de reeks. De welverdiende winterstop voor spelers en 
trainers stond voor de deur. Maar voor het KVK-bestuur was het moment van actie en 
beslissing aangebroken.  
 
De terugronde met beterschap en behoud 
 
Het nieuwe jaar begon in mineur. De besmettingen met het omikron-virus in de 
januarimaand namen een hoge vlucht, hoewel het virus minder schadelijke effecten 
op de gezondheid teweeg bracht dan de vorige varianten. De virologen voorspelden 
dat de omikron-variant de laatste heftige aanval zou zijn in het hele pandemieverhaal, 
dat bijna 2 jaar voordien was gestart. De Overheid verbood publiek op de tribunes bij 
alle wedstrijden van het professioneel- en amateurvoetbal. Voetbal Vlaanderen deed 
de maat vol en gelastte de nationale competitie voor amateurs en de provinciale 
competities tijdelijk af. “Zonder ticketverkoop en met gesloten kantines is het helemaal 
niet meer leefbaar voor de voetbalclubs”, zo redeneerde Voetbal Vlaanderen. Tijdens 
de winterstop kwam Liam Prez (°31-8-2000) over van R. Knokke FC. Deze 21-jarige 
aanvaller moest het KVK-middenveld komen versterken. Kort nadien sloot B. 
Timmerman (15-04-1999) zich aan. Hij vertrok bij FC SE Winkel Sport en was meteen 
ook speelgerechtigd. Deze 22-jarige verdediger genoot zijn opleiding bij KAA Gent en 
KSV Roeselare. Een derde nieuwkomer vond KVK met M. Dannel (°27-10-1995), een 
doelman met Franse nationaliteit, om de voor lange tijd geblesseerde Y. Colley te 
vervangen.       
 
Maar de eerste wedstrijd van de terugronde op zondag 19-12-2021, de laatste voor 
2021, was intussen al gespeeld. KVK kon in eigen huis niet overtuigen en delfde het 
onderspit tegen KFC Merelbeke, 0 – 3. De wedstrijden KSV Oudenaarde – KVK 
Westhoek van zaterdag 15 januari 2022 en KVK Westhoek – KSK Ronse van zondag 
23 januari 2022 werden dus geannuleerd en naar een latere datum verschoven. KVK 
kwam voor het eerst weer in actie te Zelzate op zondag 30 januari 2022 en overtroefde 
KVV met 2 – 4. De wedstrijden tegen ernstige titelkandidaten kwamen in zicht. De 
kortemaand zou een erg lastige maand worden. Op zondag 6 februari 2022 ging KSKV 
Zwevezele lopen met de kleinste zege, 0 – 1, nadat KVK zich als een evenwaardige 
partij had getoond en zeker wat meer had verdiend. Op zaterdag 12 februari 2022 viel 
er niets te ondernemen in Ninove; de sterke Ninovieters hielden de zege in eigen huis, 
4 – 1. Op zaterdag 26 februari 2022 speelde KVK een uitgestelde wedstrijd tegen KSV 
Oudenaarde en moest het stellen met een 0 – 0 gelijkspel. De eigen ploeg, heel de 
wedstrijd vrij dominant, kreeg geen loon naar werken en diende tevreden te zijn met 
één schamel puntje. Na 20 wedstrijden en met 19 punten (6 zeges en een gelijkspel) 
op 60, bleef KVK op de 13e plaats in het klassement. De eigen ploeg stagneerde in de 
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gevaarlijke zone, maar had wel haar positie tegenover de achtervolgers enigszins 
verbeterd: RFC Wetteren (16 p.), SCT Menen (12 p.) en KSK Ronse (8 p.). Vooral het 
optimisme was gegroeid in het behoud, nu de 3 nieuwkomers een vaste plaats in de 
ploeg hadden verworven en zichtbaar meer creativiteit en maturiteit hadden 
toegevoegd aan het elftal van trainer B. Debo.  
 
KVK had dus nog enkele harde noten te kraken in het derde en laatste deel van het 
voetbalseizoen. Eerst kwam KVK thuis nog met de hakken over de sloot door van SC 
Dikkelvenne te winnen met 2 – 1 op 20-02-2022. Maar op 5 maart 2022 kon de eigen 
ploeg weer geen vuist maken in Harelbeke tegen de Ratjes en beet in het zand met 
een 3 – 2 verlies. Vrijwel absolute zekerheid in het behoud bereikte KVK door thuis de 
bakens te verzetten tegen de achtervolgende ploegen. Op 13 maart 2022 kreeg RFC 
Wetteren een pak slagen te verwerken door met 3 – 0 te verliezen en hetzelfde lot 
waren de buren uit Menen beschoren die op 26 maart 2022 met zware 4 – 1 cijfers 
mochten afdruipen. Ondertussen had KVK haar beste wedstrijd van het seizoen 
gespeeld, zo bleek achteraf. Op zaterdag 19 maart 2022 overklaste de eigen ploeg op 
Daknam, SC Lokeren-Temse die slechts in de slotseconden van de blessuretijd met 
alle moeite van de wereld het winnende doelpunt kon aantekenen, 2 – 1. Maar het 
bange degradatiegevoel bleef hangen en veroorzaakte deining bij de KVK-entourage. 
Aan de Poezelhoek, op zaterdag 2 april 2022, hield KVK, FC Gullegem in bedwang en 
keerde tevreden terug met een 1 – 1 gelijkspel.  
 
Thuis tegen RC Gent (2-4-2022) hoopte KVK uiteindelijk los te komen van de 13e 
plaats, maar ontgoochelde en incasseerde een duidelijke 1 – 4 nederlaag. De 
uitgestelde wedstrijd tegen KSK Ronse van 23-1-2022 volgde op 16 april 2022. KVK 
maakte brandhout van de rode lantaarn en stuurde de Oost-Vlamingen terug met een 
5 – 1 score als resultaat. In Petegem op 24 april 2022, tegen leider FC Sparta, verwierf 
KVK nog vóór het halfuur een 0 – 2 voorsprong met 2 knappe doelpunten van J. 
Robaeys, ook mede door een sterke prestatie van de hele ploeg. Maar tijdens de 
tweede helft loste KVK de rol; de uitgeputte en geïrriteerde Spartanen kwamen met 
een tweede doelpunt langszij in de slotseconden van de reguliere speeltijd. Op zondag 
1 mei 2022, Feest van de Arbeid, kreeg KVK, thuis tegen OLSA Brakel, geen hand 
aan de ploeg. Het eigen team, niet bij de les, was voortdurend op achtervolgen 
aangewezen en verloor uiteindelijk met 2 – 3.     
 
Met de verzamelde resultaten kwam KVK tot de volgende statistieken. Blauw-rood 
realiseerde 31 punten op 90, voor de 30 gespeelde wedstrijden, waarvan 9 zeges, 4 
gelijke spelen en 17 nederlagen. De eigen ploeg trof 47 keer raak en liet hiermee liefst 
9 ploegen achter zich. Minder gunstig was het aantal geïncasseerde doelpunten, 62 in 
totaal, waarmee KVK slechts 3 ploegen voorafging. Al deze cijfers waren goed voor 
een 13e plaats in het klassement, een plek waarop KVK iets meer dan een half seizoen 
bleef vastgespijkerd.   
 
Trainer B. Debo taste diep in het feitenmateriaal en leverde voor de volledigheid van 
het verhaal de volgende gegevens. S. Gantois bleek over de beste fysieke conditie te 
beschikken en stond 30 keer aan de aftrap. Proficiat. Kapitein S. De Deygere en S. 
Himpe speelden elk 28 wedstrijden, V. Mahieu en Y. Dewilde elk 27. Trainer B. Debo 
noteerde tijdens het voorbije seizoen in totaal 25 verschillende spelers op het 
wedstrijdblad. Wat de doelpuntenmakers betreft, worden de spelers geciteerd met 
minimum 5 treffers op hun naam. V. Mahieu, als centrale verdediger, staat bovenaan 



6 
 

de lijst met 10 doelpunten. Proficiat. Y. Dewilde trof 8 maal raak en J. Coppin scoorde 
7 keer in 12 wedstrijden. J. Robaeys en J. Cremers namen elk 5 goals voor hun 
rekening. 
 
FC Sparta Petegem speelde met onderscheiding kampioen en totaliseerde 67 punten 
op 90, 7 punten meer dan 2e geklasseerde KVK Ninove en 9 punten meer dan 3e in 
de stand, OLSA Brakel. Met 20 zeges, 7 gelijke spelen en een positief saldo van 43 
doelpunten toonden de Spartanen zich als de meest regelmatige ploeg die eveneens 
constant op hoog niveau bleef acteren. Of de Oost-Vlamingen ook zouden promoveren 
naar 1e klasse amateur, was op dat moment nog een open vraag. Onderaan het 
klassement werd RFC Wetteren (14e) verwezen naar barragewedstrijden, hield SCT 
Menen (15e) het voor bekeken in het nationaal voetbal en degradeerde KSK Ronse 
(16e) naar derde nationale afdeling Amateur. Ciao. 
    

KVK-reserves/beloftes  
(F. Bouten) 
 
Na 2 jaar zonder competitievoetbal, kon eindelijk opnieuw een volledige competitie 
worden afgewerkt. Het werd een fantastisch seizoen, dat jammer genoeg niet werd 
bekroond met een titel. De spelers mogen terecht heel fier zijn op de bereikte 
resultaten. In de reeks Regionale Reserves VV A, werden naast KVK Westhoek nog 
de volgende 14 sterke ploegen opgenomen: FC Gullegem, KSV Oudenaarde, RC 
Gent, FC Sparta Petegem, OLSA Brakel, RC Harelbeke, KSC Dikkelvenne, KSV 
Oostkamp, KM Torhout, RFC Wetteren, KFC Merelbeke, SCT Menen, KSV Anzegem 
en KSK Ronse. Laatstgenoemde ploeg kwam tijdelijk in actie, doch staakte daarna de 
strijd. Geen twijfel dat het uiterst spannend zou zijn voor KVK om een ereplaats te 
bemachtigen in dit hoge gezelschap.       
 
De vroege voorbereiding kende een vlot verloop. Dienden een groot aantal nieuwe 
spelers te worden ingepast, toch viel in de 7 wedstrijden van de oefencampagne 
slechts één verliespartij. Maar een veelbelovende voorbereiding staat niet altijd garant 
voor een goede competitiestart.   
 
Competitie. Inderdaad, de jonge ploeg kwam moeilijk uit de startblokken en tegen alle 
verwachting in behaalde het team na 4 wedstrijden slechts 4 punten op 12, 
allesbehalve een bevredigende start. De motor sputterde even, maar sloeg vanaf de 
vijfde wedstrijd terug aan om zijn hoge kruissnelheid in de loop van de competitie niet 
meer te verliezen.  
 
Met gestructureerd voetbal zette KVK een knappe reeks neer van 10 wedstrijden 
zonder nederlaag. De eigen ploeg behaalde 26 punten op 30, won 8 keer en speelde 
tweemaal gelijk. Ons team sloot de heenronde af op een gedeelde 1e plaats samen 
met FC Gullegem. Beide ploegen behaalden 30 punten op 42. Eerste achtervolger 
KSV Oudenaarde volgde op 5 punten. Het werd toen al duidelijk dat er 2 ploegen 
bovenuit staken en de wedijver alleen maar kon toenemen. Meer nog, de sportieve 
strijd tussen beide ploegen mondde uit in een bikkelhard burenduel. 
 
De terugronde begon hoopvol. Tegen het 3e geklasseerde KSV Oudenaarde werd een 
onterechte nederlaag op de openingsdag van de competitie (1 – 2 op 3-9-2021) teniet 
gedaan. Op 17 december 2021 pakte KVK uit met een knappe partij voetbal en won in 
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Oudenaarde verdiend van KSV met 2 – 3. FC Gullegem liet evenmin steken vallen. De 
burenstrijd ging verder en beide ploegen vatten de winterstop als leider aan, elk met 
33 punten.  
 
Op 21 januari 2022 trok KVK naar de Poezelhoek te Gullegem, kon daar geen vuist 
maken en verloor de derby en topper van FC met 4 – 0. De reden was niet ver te 
zoeken. De lange winterstop, de vermindering van het aantal trainingen en de 
examenperiode deden ons de das om, maar er was geen man overboord. Of toch? 
Het klassement nam 2 speeldagen later plots een verrassende wending, in het nadeel 
van KVK weliswaar. De KBVB regulariseerde met 2 beslissingen de toestand rond 
KSK Ronse die na enkele wedstrijden uiteindelijk forfait gaf voor de rest van de 
competitie. FC Gullegem verrijkte zich met 5 punten en kon, met nog 10 wedstrijden 
te gaan, verder uitlopen. Een mentale opdoffer van formaat voor de eigen spelers, die 
in die periode de spelkwaliteit en de resultaten op hoog niveau wisten te houden. Ze 
gaven de moed niet op, hoewel de overtuiging groeide dat het uiterst moeilijk zou 
worden om die puntenkloof te overbruggen. De doelstellingen werden bijgestuurd en 
de titeldromen opzij gezet. Vanaf nu zou de ploeg haar eigen weg gaan. Niet enkel 
individuele prestaties van de spelers werden beoordeeld, ook de eigen spelwijze 
tijdens de wedstrijd kreeg een evaluatie. Ondanks een schitterend parcours, waarin 
KVK 33 punten op 39 punten behaalde in de terugronde, kon het tij niet meer worden 
gekeerd. FC Gullegem hield vol, bleef de punten bijeenrapen en speelde terecht 
kampioen met 6 punten voorsprong op KVK.  
 
Het was een zeer geslaagd en verrijkend seizoen, mede omdat nog de volgende 
vooropgestelde doelstellingen naar best vermogen werden bereikt: 
 
➢ Het behalen van minstens de 2e plaats (Na regularisatie van het forfait van KSK 

Ronse en puntenaftrek)   
 
➢ Aanvallend voetbal brengen met de 2e beste aanval (83 doelpunten) en de beste 

verdediging (35 doelpunten) van de reeks.  
 
➢ De kaap van 60 punten is behaald, spijts puntenverlies na regularisatie forfait KSK 

Ronse.  
 
➢ Een aantal jongeren mochten tijdens de competitie 2021-2022 proeven van 

speelminuten bij de A-ploeg.  
 
 

Jeugdwerking 2021 – 2022  
(G. Glorie) 
 
Bij de start van het seizoen was er maar één wens: “Hopelijk kunnen we eindelijk weer 
eens Covid-vrij aan de slag!”. De pandemie zag het anders. De voorbereidingsperiode 
verliep nog vrij normaal maar vanaf september werd het opnieuw harken met 
protocollen, CO2 - meters, afspraken rond het gebruik van kleedkamers en afgelaste 
wedstrijden. 
 
Tornooien. De trainingen en de wedstrijden probeerden we maximaal af te werken.  De 
extraatjes, met het prestigieuze Christmas Truce Tournament op kop, moesten eraan 
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geloven! Ook later in het seizoen werden de meeste buitenlandse projecten 
geannuleerd. Geen FC Chelsea Under 8 festival, geen Wallsend Boys noch Len Valley 
in 2022. Hopelijk was het bezoek van de high potentials van Union Berlijn tijdens de 
Paasvakantie de voorbode van een nieuwe reeks topevenementen. 
Tussen alle beslommeringen door kreeg de KVK Westhoek - jeugd de 3-jaarlijkse audit 
voorgeschoteld. Het resultaat was gunstig. Mits te voldoen aan de licentievoorwaarden 
is de KVK-jeugd opnieuw voor 3 jaar verzekerd van IP – voetbal. Na Nieuwjaar 
krabbelde de sportieve werking opnieuw recht. De competitie kon uiteindelijk toch naar 
behoren worden afgewerkt. Het harde werk werd beloond!  
 
Kampioenen en ereplaatsen. De IP U15 en de IP U17 haalden de titel binnen. De IP 
U19 werden de morele kampioenen. Ze strandden wel op de 2de plaats maar konden 
door afgelastingen niet alle wedstrijden afwerken. Ook de IP U16 eindigden op de 2de 
plek. Heel sterk was zeker de prestatie van de IP U13. Op Vlaams niveau wonnen ze 
de finale van de beker (Gold Cup). Nationaal haalden ze ook de finale maar moesten, 
na het nemen van strafschoppen, nipt de duimen leggen.  
 
Voor de volledigheid, nog deze interessante aanvullingen: onze G-werking draait 
verder op volle toeren en sedert kort hebben we ook het aanbod “wandelvoetbal”, een 
competitie waar de KVK Westhoek - legendes kunnen aantreden. 
 
Eindigen doen we met een nieuwe wens: “Hopelijk kunnen we volgend jaar weer 
Covid-vrij aan de slag!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


