SPORTIEF BISSEGEM

   Seizoen 1936-1937

KRC Bissegem
Met uitzicht op het nieuwe voetbalseizoen willen we het even hebben over
KRC Bissegem.

Aangezien de Bissegemse kerels het
vorige seizoen in mineur hebben afgesloten, met een jammerlijke degradatie
tot gevolg, zullen we het maar hebben
over vroeger.
Bij het klasseren van wat oude documenten, vond ik het kalenderboekje terug van
het seizoen 1936-1937. Vermoedelijk
behoorde het boekje ooit toe aan een
van de toenmalige spelers. We mogen
hem dankbaar zijn want hij heeft er heel
wat interessante gegevens minutieus in
genoteerd. KRC Bissegem sloot zich aan
bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond
op 27/6/1945 en kreeg als stamnummer
4250.
Na een vriendenwedstrijd tegen de
Engelsen, militairen die toen op het vliegveld verbleven, had men de smaak te
pakken. Bissegem met de gebroeders
Ameye in zijn rangen, won de wedstrijd
met 6-4 en er zouden wel 1500 toeschouwers zijn geweest. Dit zorgde voor een
recette van maar liefst 2800fr. Er was meteen een startkapitaal om een nieuwe club
te stichten. Eerste voorzitter werd Gilbert
Coolsaet. Enkele maanden later vervoegde ook Dr. Declercq de rangen. Een
Breughel met kaarting in De Neerbeek en
een Fancy Fair in de Neerbeekmeersen
bracht nog wat geld in het bakje en de
eerste transfers konden worden gedaan.
Voor 5000fr. kwamen Gilbert Dewilde,
André Devloo en Marcel Dekyvere over
van Wevelgem. De trein was vertrokken.
En met succes, want in hun eerste seizoen
1945-1946 speelden zij al kampioen.

Maar vóór WOII werd er ook al gevoetbald in Bissegem. Veel hebben wij hierover tot op heden niet kunnen terugvinden. Wel ben ik in het bezit van een oude
foto met jaartal 1919 en de namen van
enkele jongeren waarvan we mogen aannemen dat zij de pioniers zijn van de
Bissegemse voetbalsport. Er werd toen
gespeeld op de weide achter de fabriek
van de gebroeders Ameye (Oliemolenstraat). Men kleedde zich om in het atelier van schrijnwerker Folens, die toen
ook café "'t Hof van Commerce" uitbaatte in de Meensesteenweg, net over de
Rootputstraat.

Van links naar rechts, bovenaan: Joseph Ameye,
Georges Debusschere, Robert Vermandele, René
Ameye, Oscar Verschaete, Maurice Vereecke,
midden: Daniël Verschaete, Gaston Ameye, André
Ameye, onder: Paul Rosseel, Leon Neyrinck, Maurice
Vermandele

De eigenlijke stichting zou hebben plaats
gehad in 1924 door Maurice Vermandele, André De Backere en André
Ameye. Het eerste officiële voetbalveld
bevond zich achter de herberg 'Belle
Vue', nu de hoek van de Tuinwijklaan op
de grens met Wevelgem. Op de septemberkermis van 1928 staat ook de wedstrijd voor het
Kampioenschap
van West-Vlaanderen in 3de afdeling
tegen Wacken ge-

Foto1. De Kampioenenploeg seizoen 1945-1946
Van links naar rechts, staande: Dr. Declercq - Marcel Dekyvere - Urbain Ameye Albert Verhulst - André Vanmeenen - Gaby Vervisch - Jacques Derijckere - Gerard
Geldhof - Jozef Vandoorne - Roger Hostijn - Berten Messiaen - Gilbert Dewilde Firmain Ameye - Roger Vansteenkiste.
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programmeerd. Bijgaande foto moet van
rond die periode dateren.

Van links naar rechts staande: Rosseel 'de witten
Lauw', Gerard Verfailli, Achiel Verledens, Jozef
Gekiere (doelman), Cyriel Vermandele, Maurice
Vermandele, gehurkt: Marcel Degrijse, Firmain
Hugebaert, Gilbert Coolsaet, Renée Ameye, Eugène
Coosaet, zittend: Leon Vandenbulcke, Urbain Ameye,
Firmain Ameye, Leon Bourgeois, André De Backere

Bissegem had toen echt enkele voetbaltalenten in zijn rangen. Robert Vermandele en doelman Daniël Verschaete
trokken al vroeg naar Kortrijk Sport. En
later volgden ook de gebroeders Firmain
en Urbain Ameye. Echte kleppers waren
het. Aan hun transfer naar Kortrijk Sport
is wél een heel ander verhaal verbonden.
Op een bepaald moment diende te worden gestemd voor de uitbating van het
lokaal. Ook Maurce Dekijvere, uitbater
van de Neerbeek, was kandidaat. Maar
het lokaal verhuisde naar "Café des
Sports" bij Sarah Debrabandere tot
ongenoegen van André Ameye, schoonbroer van Maurice. Hij was woedend en
het betekende meteen het failliet van
KRC Bissegem. Gevolg was een totale
uitverkoop aan Kortrijk Sport en sommige
andere talenten 'die niet als beesten
wensten verkocht te worden' om het met
de woorden van Firmain Huyghebaert te
zeggen, hielden het voor bekeken.
Maar enkele jaren later werd er alweer
gevoetbald in Bissegem.
Bewijs hiervan vinden we in het kalender-
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boekje van de Vlaamsche Voetbal-Bond,
seizoen 1936-1937.
Bij die bond waren verschillende competities: 1ste Klasse, de overgangsklasse,
tweede klasse A en B, derde klasse A, B
en C en de Knapen.
Bissegem moest het in tweede klasse B
opnemen tegen: Kortrijk - Anzegem V.V. Moen - Otegem - Kaster - St.- Denijs Waarmaarde - Avelgem - Bossuyt - Anzegem SP. - Tiegem - Ingooigem - Helkijn Elzegem.
Volgende spelers traden aan, met achter
hun naam het aantal gespeelde wedstrijden.
Lucien Kimpe (8) - Achiel Verledens (19)
- Hector Boucké (4) - Georges Accarin
(7) - Eugène Coolsaet (19) - Pol Lagae
(20) - Jerôme Clarysse (18) - Henri
Hellebuyck (20) - Albert Declercq (21) Rudolf Messiaen (16) - Julien Dekyvere
(21) - André Verledens (1) - Aloïs Marechal (16) - Verhelst (8) - Vandenabeele (2)

- Robert Missiaen (6) - Jules Tanghe (6) A. Vandewalle (1) - Verschelde (9) - Rob.
De Backere (1) - Ver..ere. (1) - Vanrobays
(2) - Gil. Coolsaet (2) - Geldhof (1)
(Julien Dekyvere en Albert Declercq die
later de bijnaam de Caoutchouc’nen
kreeg, zouden later voor Kortrijk Sport
spelen. De Caoutchouc’nen werd zelf
eens voor het Nationale elftal opgeroepen.)

wedstrijden hebben wij geen uitslag.
Vermeldenswaardig is de 5-0 en 7-0
winst tegen Kaster. Tegen Kortrijk (niet
Kortrijk Sport want die traden aan in eerste klasse) werd eerst 5-2 verloren maar in
de terugmatch werd met 3-0 gewonnen.
De 11 gewonnen matchen, de 2 gelijke
spelen en de 6 verloren wedstrijden laten
ons vermoeden dat Bissegem dit seizoen
zijn plaats in Tweede klasse B heeft kunnen handhaven. 
P.V.

Alleen van de thuis gemaakte doelpunten
kennen wij de goalgetters. Doelpunten
op verplaatsing vond men toen blijkbaar
niet belangrijk.
Hellebuyck 6x - Verledens 4x - Coolsaet
6x - Verhelst 8x - Dekyvere 10x - Missiaen
7x - Marichal 1x - Clarysse 1x.
Normaal zouden er 28 wedstrijden moeten worden gespeeld, maar we hebben
maar de uitslag van 19 wedstrijden. Eén
match werd geschorst. Van 6 andere
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