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VIERDE PROVINCIALE D
FLORIS FAGOO - SK ELVERDINGE

«In de slotfase was het 
nog alle hens aan dek»
Op de openingsspeeldag ontving SK Elverdinge
een andere titelkandidaat VK Dadizele B. De top-
per voldeed aan de hoge verwachtingen.
«Het werd een match met wisselend doelgevaar
op het scherp van de snee», aldus Floris Fagoo die
snel de score opende. «Ik ontving de bal in de zes-
tienmeter en trapte die met links overhoeks bin-
nen. Lang konden we niet genieten van de voor-
sprong. En het had nog erger gekund, maar geluk-
kig miste Dadizele een strafschop. Dankzij een af-
standsschot van Yiki Vanhee gingen we toch met
een verdiende 2-1-voorsprong de rust in. Terwijl wij
sterker waren in de eerste helft, was Dadizele na
de pauze dominant. Toch dreven wij de score op
toen hun doelman in botsing kwam met zijn verde-
diger en Tavernier de 3-1 scoorde. We sloegen op
een ideaal moment toe. In de slotfase was het na
de 3-2 nog alle hens aan dek», gaat Fagoo voort.
«Bij die laatste club scoorde ik zestien doelpunten.
Ik wil dit seizoen bij Elverdinge, bij wie ik beter om-
ringd ben, minstens even goed doen. Nog belang-
rijker dan persoonlijk succes is dat onze ploeg
wint.» (BPW)

DERDE PROVINCIALE A
WESLEY DEWILDE - BRIELEN SPORT

«Kunnen niet beter starten»
Net als die andere promovendus FC Passendale,
won ook Brielen Sport zijn eerste competitie-
match van het seizoen. Met dank aan Wesley
Dewilde die twee doelpunten scoorde in het met
0-3 gewonnen duel in Zarren.
«Na een aftastend wedstrijdbegin opende ik de
score, toen de doelman zich verkeek op een vrij-
schop van Nordin Gouwy en ik de bal over de lijn
in doel verlengde», aldus Dewilde. «Ondanks
weinig doelgevaar gingen we met een verdiende
0-1-bonus de rust in. De trainer benadrukte aan
de rust dat we onze organisatie en de nul moes-
ten houden. Zarren probeerde na de pauze wat
druk te zetten, maar tot meer dan wat corners
kwam het niet. Halverwege de tweede periode
verdubbelde ik de cijfers, toen een plaatselijke
verdediger aan de eerste paal onder een corner-
bal doorging en ik de bal met de schouder in doel
verlengde. Die 0-2 gaf onze tegenstander een
mentale tik waarvan ze niet meer herstelden.
Tofan legde nog de 0-3 eindcijfers vast. Op ver-
plaatsing zelf driemaal scoren en de nul houden,
beter kun je de competitie niet starten. Wij am-
biëren het behoud.» (BPW)

ARNO BOUSSY (SK GELUWE) OVER WINNINGGOAL

«Ik ging er voluit voor
en twijfelde niet»
Vreugde alom in het Stadion Damien Feys na-
dat SK Geluwe het zaterdagavond nipt met 2-1
haalde tegen een meer dan verdienstelijk Zon-
nebeke. 

Arno Boussy is met zijn 18 lentes de benjamin
van SK Geluwe. De linksback kopte centraal
voor doel krachtig het winnende doelpunt bin-
nen. Stadionomroeper Hans Oplinus deed de
naam van Arno Boussy driemaal op rij weer-
klinken. «Ik ging er vol voor en twijfelde niet»,
vertelt de matchwinnaar. «De voorzet op rechts
van Simon Ghekiere was prachtig.»
Het jeugdproduct van Geluwe miste tien dagen
van de voorbereiding. Als leider van de plaat-
selijke Chiro Speratoker trok Boussy tien dagen
mee op kamp naar Wuustwezel. «Het was mijn
allerlaatste kamp, want ik stop», zegt Boussy.
«Natuurlijk ga ik de Chiro op zondagnamiddag
missen. Mijn collegaleiders ga ik wel nog veel
zien. Het is een goede bende. Over enkele we-
ken start ik aan de UGent campus Kortrijk het
eerste jaar voor industrieel ingenieur. Omwille
van de trainingen en de afstand kies ik voor
Kortrijk en niet de campus Gent.»
SK Geluwe wil, waar mogelijk, kansen geven
aan de eigen jeugd. «Het doet plezier dat we die
eerste wedstrijd wonnen, want die openings-
match is altijd geladen», aldus Boussy. «Vorig
seizoen mocht ik eind maart op Tielt voor de

eerste keer starten en bleef nadien staan. Ik
krijg het vertrouwen van trainer Moerman en
geniet veel steun van de ploegmaats. Het is mijn
bedoeling om een vaste waarde te worden.»
Boussy speelde als linksback. «Vorig seizoen en
eerder ook al bij de beloften stond ik op die po-
sitie», zegt Boussy, die het shirtnummer 7
draagt. «Als linksback heb ik ruimte voor mij en
zie ik goed het spel. Dat zijn de voordelen op die
positie.»
In de eerste helft was SC Zonnebeke toch wel
iets beter. Bij SK Geluwe was de afstand tussen
de linies toen te groot. «We zijn begonnen in een
4-4-2 en schakelden in de loop van de eerste
helft over naar een 3-5-2», vertelt Boussy.
«Daardoor was er meer aansluiting. Komend
weekend moeten we naar SV De Ruiter en pro-
beren weer de drie punten te pakken. Voor min-
der gaan we niet.» (DBEW)

TWEEDE PROVINCIALE B

Arno Boussy wil een vaste waarde 
worden bij SK Geluwe. Foto VdB

TWEEDE PROVINCIALE B

GWENN MALFAIT - SK NIEUWKERKE

«We moeten vooral rustig 
blijven en niet gaan zweven»
De openingsopdracht van het nieuwe seizoen, een
uitmatch tegen Deerlijk Sport, kondigde zich zwaar
aan voor SK Nieuwkerke. Toch slaagden de jongens
van Patrick Van Hoof er zondag in om met een drie-
punter  naar de Westhoek terug te keren.

«Het geeft een heel goed gevoel om meteen een drie-
punter op verplaatsing te pakken», aldus Gwenn Mal-
fait. «We wisten dat het een loodzware opdracht ging
worden. De trainer had onze eerste competitietegen-
stander een paar keer aan het werk gezien en hij was
blijkbaar onder de indruk. Met de nodige informatie en
opdrachten begonnen we aan onze eerste match. De
eerste tien minuten was het nog wat aftasten. Al die
zaken die vooraf over Deerlijk werden verteld, spook-
ten in het begin van de match nog wat door mijn hoofd.
Maar eens je beter in de match komt en zelf begint te
prikken, vergeet je alles. Feit was dat iedereen mes-
scherp en supergemotiveerd aan de aftrap verscheen.»
«We hadden er dan wel een voorbereiding van ups en
downs opzitten, met goede prestaties tegen hoger ge-
klasseerde teams en mindere prestaties tegen lager
geklasseerde tegenstanders, maar een eerste compe-
titiematch is een ander gegeven. Het feit dat we onze
laatste oefenmatch tegen derdeprovincialer Brielen
hadden verloren deed ons niet twijfelen. De intensiteit
van een oefenmatch valt niet te vergelijken met die van
een competitiematch», gaat Malfait voort. «Deerlijk
rekende eigenlijk de hele match op de lange bal. Ze
sloegen constant het middenveld over. Maar aange-
zien onze defensie enorm gefocust voetbalde, kwa-
men we niet of amper in de problemen. Wij probeerden
in de mate van het mogelijke wel te voetballen en de
opbouw te verzorgen. Dit bracht ons een paar kansen
op. Na een fout op Bryan Verhaeghe opende ik vanaf
de stip, de score. Deerlijk sloeg op het halfuur terug. In
de slotfase van de match trapte nieuwkomer Rokia een
afvallende cornerbal pardoes in de winkelhaak. Met-
een goed voor een driepunter. We moeten nu vooral
rustig blijven en niet gaan zweven. Per slot van reke-
ning tellen we maar drie punten meer dan de laatste in
de stand. Het behoud is de doelstelling. Meer is bonus
en erg welkom.» (BPW)

EERSTE PROVINCIALE

OLIVIER SOHIER - FC POPERINGE A

«Geen voldaan gevoel»
FC Poperinge A trok voor zijn eerste
competitiematch naar Zedelgem. Beide
clubs scoorden tweemaal en deelden de
punten. De nul is voor beide clubs van het
bord.
«Dat is niet onbelangrijk», aldus Olivier
Sohier. «Een punt pakken op verplaat-
sing is op zich geen slecht resultaat,
maar toch had ik achteraf geen voldaan
gevoel. Er zat veel meer in voor ons.
Voetballend vond ik ons in de eerste helft
duidelijk de betere ploeg. Bafcop bracht
ons al snel op voorsprong en daarna le-
ken we gemakkelijk de controle over de
match te kunnen behouden. In de eerste
helft kreeg Zedelgem geen enkele open
kans. Na de pauze kwam de thuisploeg
wel scherp uit de kleedkamer. Ze domi-
neerden 25 minuten en scoorden in die
periode tweemaal. Eén ervan was een
cadeau in geschenkverpakking na een
balverlies bij ons. Gelukkig konden we na
die 2-1 nog een vuist maken en scoorde
Chateau in de rebound na een afgeblok-
te poging van Bafcop, de 2-2. We toon-
den mentale weerbaarheid na een ach-
terstand. Als we zondag winnen tegen
Racing Lauwe is onze start met vier op
zes geslaagd. Aangezien we de linkerko-
lom ambiëren moeten we onze thuis-
matchen kunnen winnen.» (BPW)
MAXIM VANDAMME - EENDRACHT WERVIK

«Intelligentie ontbrak»
Eendracht Wervik verloor zaterdag-
avond op SV Oostkamp nipt met 2-1. Het
winnende doelpunt viel in de extra tijd.
«Blijkbaar was het buitenspel», aldus
trainer Maxim Vandamme. «We speel-
den goed en kwamen op voorsprong. Er
waren een paar situaties waarbij we de
score hadden kunnen verdubbelen en
het dus afmaken. Zo kreeg Vandepitte
een wenkende kans. Had hij die bal aan
Bouchart mee gegeven, dan gingen we
een tweede keer gescoord hebben. De in-
telligentie ontbrak. De inbreng bij de
thuisploeg van Bonny was het keerpunt.
Ik had gedacht dat hij niet zou spelen.
Bonny zorgde voor de assist en scoorde.
Het ging tegen een topploeg uit de reeks.
We kregen vier open kansen.»
Vlieghe kreeg twee keer geel. «De twee-
de keer blijkbaar voor een voorafgaande
fout», aldus de coach. «We hebben een
goede groep. In het tussenseizoen werk-
ten de spelers fysiek goed. We trokken
talentvolle spelers aan. Goede jongens
ook. Sportief manager Marnik Hoflack
deed prima werk», besluit Vandamme.
«Zaterdag thuis tegen Dadizele wacht
ons weer een heel moeilijke partij. Tegen
een heel ervaren en uitgekookte ploeg.»
(DBEW)

LEUKE RENTREE VOOR NILS DEMEULEMEESTER BIJ SK VLAMERTINGE

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE

Wat een rentree voor Nils Demeulemeester in de
hoofdmacht van SK Vlamertinge. De verloren zoon
was niet alleen uitblinker in de thuismatch tegen
Wielsbeke, maar hij scoorde ook nog eens de beslis-
sende treffer in de openingsmatch van de competitie.

PIET BALCAEN

Nils Demeulemeester komt over van RC Lauwe. Foto VdB

«Ik ben opnieuw thuisgekomen»

DERDE PROVINCIALE A
CEDRIC CEENAEME - FC PASSENDALE 

«Teambuilding in Breda lag aan 
basis van derbyzege tegen Beselare»
Cedric Ceenaeme besliste kort
na de pauze met het enige
doelpunt van de match, de der-
by tussen FC Passendale en 
EVC Beselare eerder verras-
send in het voordeel van de
thuisploeg.

«Kort na de pauze kopte ik een
perfect aangesneden vrijschop
van Debaes binnen», aldus
Ceenaeme. «Daarvoor creëerde
Beselare in de eerste helft wel
veldoverwicht, maar tot open
kansen kwamen de bezoekers
zelden of niet. Hun dreiging
kwam vooral van schoten uit de
tweede lijn. Daartegenover
kregen wij in die eerste helft
één open kans, maar de alleen
doorgebroken Gunnar Decat
besloot naast. Na de pauze en
de 1-0 voerde Beselare twee
wissels door. In die fase van de
match speculeerden we op de
counter. We kregen vanaf de
stip nog een kans op de 2-0,

maar Deckmyn miste.»

Bescheiden ambities
«Belangrijker dan mijn doel-
punt, is de overwinning voor 
FC Passendale», gaat Ceenaeme
voort. «Een zege boeken in een
derby is niet evident. Beselare
is een gevestigde waarde in
derde provinciale, terwijl wij
nog maar pas komen piepen in
deze reeks. Het gegeven dat de
promovendi van vorig seizoen
één jaar na datum allemaal
weer in vierde provinciale
voetballen, doet ons met be-
scheiden ambities, het behoud
realiseren, het seizoen aanvat-
ten. Beselare had meer ervaring
en voetballend vermogen in
hun ploeg, maar onze organi-
satie, wilskracht en karakter
hebben het verschil gemaakt.
De teambuilding van vorig
weekend in Breda lag aan de
basis van de zege», besluit
Ceenaeme. (BPW)

«Dat kan tellen als rentree, want ik keerde
na één seizoen Racing Lauwe terug naar
de Vlamertingse heimat», aldus Nils De-
meulemeester. «Zonder de interne strub-
belingen tussen het Lauwse bestuur en
trainer Fanny Schamp was ik nu nog spe-
ler bij Lauwe. Maar omdat de voorzitter
van Racing Lauwe ons vorig seizoen liever
geen interprovinciale eindronde zag spe-
len en hij zich, eens we die eindronde via
een West-Vlaamse finalematch tegen
Wielsbeke hadden bereikt, ging bemoei-
en met de selectie, vond Schamp het wel-
letjes. Ik speelde nog wel de thuismat-
chen in die interprovinciale eindronde,
maar had toen al mijn conclusies getrok-
ken. Ik bood me nergens aan en had even
genoeg van het veldvoetbal. Indien nie-
mand zich had aangeboden, ging ik een
jaartje zaalvoetbal gespeeld hebben.
Maar Dylan Verstraete, die na een jaartje
Boezinge ook terugkeerde naar Vlamer-
tinge, trok aan mijn mouw. Toen ook Wim
Debrabandere, die ik regelmatig ont-
moette op het terras van mijn werk op de
markt in Ieper (Demeulemeester werkt

in Petrus Brasserie, red.), en Yannick Plat-
teeuw mij kwamen overtuigen, gaf ik
mijn jawoord. Niet veel later kwam ook
FC Poperinge op de proppen. Ik had mijn
woord al gegeven aan Vlameringe. Een
woord dat ik tegenover een club waar ik
al negen jaar lang kind aan huis was, niet
wou breken. Ik ben weer thuisgekomen.»

Waardering
«Bij Racing Lauwe was ik één van de vele
spelers», stelt Demeulemeester. «Hier
voel ik me veel meer gewaardeerd. Ik voel
me hier belangrijk voor de ploeg. Dat ik
met de winnende treffer meteen al mijn
steentje heb kunnen bijdragen, doet me
heel veel plezier. Na een eerder matige
eerste helft, waarin we al snel op achter-
stand werden geplaatst, kwamen we na
de pauze heel scherp uit de kleedkamer.
We grepen Wielsbeke bij de keel en kre-
gen loon naar werken. Ik scoorde de 2-1,
toen Sietse Jacob mij met een geniale pass
voor doel bracht. Ik hoop nog veel potjes
te kunnen maken dit seizoen voor SK Vla-
mertinge.»


