
Beste KVK Westhoekers, 

Nu we al wat bekomen zijn van de laatste speeldag is het even tijd om terug te blikken op het 

voorbije seizoen. 

Na een ongelooflijk bizar voetbalseizoen vorig jaar die stopgezet werd na 4 wedstrijden begonnen we 

met veel goesting reeds in mei met 2 vrijwillige trainingen om het nieuwe seizoen voor te bereiden. 

De oefencampagne verliep met ups-and-downs en we raakten 3 ronden ver in de Cock cup. 

We starten de competitie met een zure nipte nederlaag op Merelbeke waar we de kansen lieten 

liggen maar de week nadien was de eerste thuiszege een feit na een goede pot voetbal en met een 

piepjong middenveld die het uitstekend deed. 

Daarna volgde een puntenloze reeks met als dieptepunt de vernedering op Zwevezele. 

Eind oktober werd met een forfaitscore de levensbelangrijke 6-puntenmatch op Wetteren gewonnen 

en de dubbele winst in de derby’s tegen Menen en Gullegem gaven terug wat hoop. 

De resterende wedstrijden in 2021 leverden geen puntengewin meer op waardoor we de heenronde 

afsloten met 13 schamele punten. 

Blessures, schorsingen, individuele fouten, wat ervaring en vaak vele kansen nodig om te scoren 

brachten ons in slechte papieren en in volle degradatiestrijd. 

Na een evaluatie met bestuur werd geopteerd om ons tijdens de winterbreak en kerstperiode te 

versterken en dit gebeurde met het binnenhalen van Liam als eerste aanwinst.  

Door het wegblijven van doelman Yanks werd ook Maxence als ervaren doelman aangeworven en 

ook Brecht werd binnengehaald om de groep en concurrentie te versterken. 

Het resultaat bleef niet uit en we starten direct met een overtuigende zege op het toch sterke 

Zelzate. Onverdiend puntenverlies tegen het toen nog supergemotiveerde Zwevezele en een 

kansloze nederlaag op Ninove zorgden ervoor dat we onderaan bleven bengelen. 

Zo bleef de druk en kwamen de wedstrijden die gewonnen moesten worden eraan. 

Tegen Dikkelvenne, Wetteren, Menen en Ronse werden de punten thuisgehouden en kregen we wat 

ademruimte.  

Tussendoor speelden we nog enkele goede wedstrijden (Harelbeke, Lokeren, Gullegem, Petegem) 

maar die leverden telkens jammer genoeg geen 3 punten op. 

Op speeldag 27 werd opdracht volbracht en was de redding een feit. 

Bij deze wil ik dan ook de volledige spelersgroep bedanken voor de blijvende inzet en medewerking 

en hen succes wensen het komend seizoen bij KVK of bij hun nieuwe club. 

Daarnaast wil ik ook de voorzitter, de familie Crack en Ingrid bedanken voor de inspanningen die 

tijdens de winterstop gebeurd zijn alsook Geert voor het vele, punctuele werk die hij dagelijks 

verricht voor de club en van onschatbare waarde is voor de club. 

Een dank je wel voor de bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers en trouwe supporters die wat op 

hun honger bleven zitten hebben maar we gaan ervoor zorgen om volgend seizoen dit goed te 

maken. 



 

Tot slot heb ik eigenlijk woorden tekort om mijn 3 TT’s, Trouwvolle Trainers, Dominique, Emilio en 

Frederik te bedanken alsook topkiné Jo, afgevaardigden Lieven en Rik en manusje-van-alles Stefaan. 

We zijn er altijd blijven in geloven, positief gebleven en vooral met zijn allen gewerkt naar dat ene 

doel: Westhoek in 2° amateur houden waar het thuis hoort! 

We did it … en jullie aandeel daarin is van onschatbare waarde en ik had nooit het gevoel dat ik er 

alleen voorstond … we waren 1 team! 

 

Sportieve groeten 

Bruno 

 

 

 

 


