
‘Winnik is mijn titelfavoriet’ 

Ronald De Bruyne zette met Nederhasselt een stunt neer op Zottegem. ‘Zondag komt Winnik op bezoek dat ik 
vorige week ging scouten. Vooral de kleurling Matarr imponeerde me. Winnik maakte als ploeg een stevige indruk 
en is mijn titelfavoriet. We zullen het moeten rooien zonder doelman Pieter-Jan Oosterlinck die een 
meniscusoperatie onderging. Ik hoop dat we mijn collega Georges Bellemans kunnen verrassen zoals dat op 
Zottegem gebeurde. Daar had ik wel kippevelmomenten toen we de trappen afdaalden naar het veld. Intussen 36 
jaar geleden stond ik als speler van Zottegem in derde klasse tussen de lijnen. Vooraf werd me de Zottegemse ‘hel’ 
beloofd, maar het werd de hemel.’ 

Bron Het Nieuwsblad 07 september 2012-10-31 

 

‘Eindelijk als diepe spits’  

De Winnikse diepe spits Niels Broodcoorens nekte leider Sparta Geraardsbergen met twee treffers. ‘Iedereen lag 

gebrand op een knalprestatie. Voor mezelf kwam het erop aan om me te bewijzen, want eindelijk kreeg ik mijn kans 

als diepe spits. Ik speelde al mijn hele carrière op die positie, maar coach Georges Bellemans posteerde me steeds op 

de flank. Winnik had niet echt een scorende spits en ik ben dolgelukkig dat ik met twee treffers bewees dat ik die rol 

kan invullen. Ik speelde op het randje van buitenspel. Twee keer werd ik afgevlagd, maar toen glipte ik erdoor.’ 

Bron Het Nieuwsblad 17 oktober 2012 

 

‘Eindronde is doelstelling’  

Kris Bogaert effende op VC Ressegem het Winnikse zegepad op weg naar een met Velzeke gedeelde vijfde plaats. 

‘We kwamen snel op voorsprong, maar maakten nadien wat foutjes in de defensie. Gelukkig verzetten we de bakens. 

Jamal Matarr is een schitterende spits die ons door iedereen wordt benijd, maar scoren lukte vooralsnog niet tot hij 

zondag in de slotfase de ban brak. Steeds vaker krijgt Jamal twee verdedigers op zich waar we dan als ploeg moeten 

van profiteren. Over de titel praten we niet, maar de eindronde is wel de doelstelling. We vergooiden helaas al een 

handvol punten.’ 

Bron : Nieuwsblad 31/10/2012 

 

‘Met superspits’ 

De Winnikse doelman David Van Den Abeele verwacht een warme namiddag op Steenhout. ‘Denderleeuw kan met 

een zege de periodetitel plukken als leider Bonanza van zijn pluimen laat op Nederhasselt. Tegen Idegem en Deftinge 

gaf Winnik dure punten weg, waardoor we zelf een mogelijke leidersplaats uit handen gaven. Intussen zitten we wel 

aan drie zeges op rij.’  

‘Met Matarr beschikken we over een superspits. Het is wel jammer dat onze kleurling geen echte ‘killer’ is, maar hij 

trekt toch steevast twee verdedigers op zich en zet die dan nog vaak in de wind. Zelf viel ik in de eerste match uit, 

maar nu ben ik terug.’ 

Bron Het Nieuwsblad 02/11/2012 

 



WINNIK  - STAND. DENDERLEEUW   2-3 

Nieuwkomer Standaard Denderleeuw veroverde verrassend de eerste periodetitel nadat het tegen een gul met de 

kansen omspringende Winnik op een diefje met de overwinning aan de haal ging via de onvermijdelijke opportunist 

Stefaan Dumont. Bij 1-2 werd de Winnikse gelijkmaker van Kenny De Smet afgekeurd. 

Bron Het Nieuwsblad 05/11/2012 

Winnik wil haasje over springen 

Op Steenhout haspelen Winnik en Nederhasselt zondag een Ninoofse derbytopper af waarbij de winnaar een goede 
zaak kan doen in het titeldebat.  

Kris Bogaert tekende voor de Winnikse gelijkmaker op bezoek bij SV Ressegem. ‘Ik lag met een balverlies ook aan 

de basis van de tegentreffer. Dat smaakt zuur, want zonder die misser plukten we de volle buit en dan stonden we nu 

mee op kop. Hopelijk loopt de terugronde beter.' 

‘De broers Broquet en Kenneth De Smet speelden voorheen bij Nederhasselt, maar verdedigen nu de 

Winnikse kleuren. Zij vertelden me dat Nederhasselt na Nieuwjaar zal terugvallen. Toch verwacht ik een 

opponent met degelijke capaciteiten. We verloren de heenmatch op Nederhasselt. Dat willen we nu recht 

zetten.' 

‘Afscheid na dertig jaar Winnik' 
De Winnikse aanvoerder Jurgen De Bolle (36) zwaait op het einde van het seizoen af. Zondag bouwde hij nog 
een feestje toen titelrivaal Zottegem werd geklopt. 
‘We boekten een verdiende zege en zorgden voor de aansluiting met de top. We moeten nu enkel nog Idegem 
en Bonanza voor ons dulden. In de slotfase kropen we wel door het oog van de naald. We bleven verstoken van 
een strafschop, waarna de bal snel werd ontzet. Onze doelman David Van Den Abeele redde gelukkig de 
meubelen.'
‘Samen nemen we op het einde van het seizoen afscheid van het actieve voetbal. Als zelfstandige wil ik niet 
langer risico's nemen op blessures. Daags na de wedstrijd wordt het bovendien stilaan een zware opdracht om 
de trap af te klauteren. Ik ben dan jaloers op mijn vrouw, die wel gezwind de treden naar beneden stapt.'
‘Ik neem afscheid na dertig jaar in de Winnikse kleuren. Het zou schitterend zijn om de club te kunnen vaarwel 
wuiven met een promotie naar tweede.'
‘Zondag namen we verdiend de maat van Zottegem. Het enige minpunt was alweer het gebrek aan efficiëntie. 
Als we beter afwerken, stonden we intussen los op kop. We kregen vanwege Zottegem complimentjes als best 
combinerende ploeg van de reeks.'
‘Gelukkig zorgde Jammeh Matarr voor de winnende treffer. Onze zwarte parel ligt ontzettend goed in de groep. 
Hij praat dan ook perfect Nederlands. Matarr is een pijlsnelle en balvaste spits die aan actie kan maken.'

Winnikse carnavalsmatch op zaterdag 
Winnik en Sparta Geraardsbergen kruisen zaterdagnamiddag al de degens om zo het Ninoofse carnaval te 
omzeilen. 
De Winnikse spits Jammeh Matarr kreeg Zottegem klein met de winnende treffer. Zaterdag wil de Gambiaan 
dat graag overdoen. 
‘Vier jaar geleden kwam ik op bezoek bij mijn broer die in België woonde. Ik leerde een Vlaams meisje kennen 
en trouwde hier. Ik voetbalde bij Maarkedal en Eine waar de Winnikse voorzitter Freddy Heymans me 
weghaalde. Ik werk nu bij de president. Ik ben snel en balvast, maar ben geen echte goalgetter. In een ploeg die 
veel kansen afdwingt moet ik wel kunnen scoren. Met Winnik zouden we graag de titel veroveren. Met vier 
punten achterstand op leider Idegem zijn we nog lang niet uitgeteld.' 
‘Zondag was het leuk om de winnende treffer aan te tekenen. De Winnikse supporters zijn heel vriendelijk en 
met de maats kan ik het goed vinden.'




