




DE KAMPIOENSBEKER 1946 
TWEEDE PROVINCIALE 
SK STEENBRUGGE 
=========~ 3 



En SK, SK laat je vlag maar waaien 
We zijn niet bang van weze wie het wil 
Het is een lust ons elftal te zien draaien 
Onder de kleuren leve rood en wit 
Zie onze achterhoede nu marcheren 
En onze halfs die lopen heen en weren 
En de voorlijn schiet gepast 
En de doelman is verrast 
SK, SK leve rood en wit ! 

(supporterslied uit de jaren vijftig) 

ontwerp logo kaft: Daphne Daeninck 



Ergens op de grens tussen Brugge en Oostkamp ligt Steenbrugge 
met haar abdij der Benedictijnen 

met het oorlogsmonument voor Gaston Roelandts 
maar ook met haar voetbalploeg SK Steenbrugge 

KONINKLIJKE 
SPORTKRING 

STEEN BRUGGE 

Fotografisch overzicht 1944-1994 
Toelichting met teksten 
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VOORWOORD 
Met groot genoegen neem ik de pen om het 
voorwoord te schrijven van het boek uitgege 
ven ter herinnering van de 50ste verjaardag 
van SK Steenbrugge. 

Sinds de club voor een halve eeuw van start 
ging is er veel gebeurd ... 

Dankzij de strijdlustigheid en een foutloze toe 
wijding van het bestuur dat mekaar opvolgde 
is stamnummer 4153 vandaag op provinciaal 
gebied een club met een rijk verleden en staat 
zij helemaal open voor de toekomst. 

Met zijn 191 leden, zijn 7 ploegen en zijn talrij 
ke vrijwilligers is SK Steenbrugge in strijd voor 
het kampioenschap van de Vierde Provinciale, 
maar wat mij het meestflezier bezorgt is vast 
te stellen dat de club vij jeugdploegen telt. 

Welnu, iedereen weet hoeveel belang ik aan de jeugd hecht. Heb ik mijn 
mandaat bij de bond sinds mijn benoeming niet steeds onder het teken 
van de jeugd geplaatst? Want zij/en zij alléén, bepaalt de toekomst van 
onze sport en onze clubs. 

Ik wil van dit feest gebruik maken om het bestuur van de club van harte 
te feliciteren voor de sociale en educatieve rol die het speelt tegenover 
de lokale jeugd. 

Te weinig mensen realiseren zich hoe belangrijk deze in onze aktuele 
maatschappij is, want bestaat er een betere levensschool dan het 
voetbal? 

Natuurlijk leren we er samen winnen, maar we kampen er ook met ver 
lies, we leren er het gezag van de scheidsrechter erkennen, kortom, we 
leren leven ... 

Raoul Lambert en zijn vier broers speelden allen bij SK Steenbrugge, en 
al wie me ook maar een beetje kent weet hoeveel bewondering ik voor 
Raoul opbreng, niet alleen voor zijn bijzondere loopbaan op ciubniveau, 
maar ook als internationaal speler. 

Voor mij is en blijft hij een voorbeeld voor groot en klein en het is dus 
met onverdeelde vreugde dat ik het jubileum van SK Steenbrugge toe 
juich! 

Met vriendschap, 

Dr Michel D'HOOGHE 
Bondsvoorzitter 

7 



PROFICIAT EN 
DANK-JE-WEL SK I 

• 

Een halve eeuw SK Steenbrugge is 
vijftig jaar wel en wee, toewijding, 
sportgenot, sportvertoon, vreugde, 
ontgoocheling, opvoeding ... zin 
volle vrijetijdsbesteding. 
Voor duizenden mensen was of is 
SK een mooie herinnering, een 
begrip, een weldaad, een uitstra 
ling, een ontmoetingsplaats. Niet 
alleen een gemeenschap van belan 
gen maar ook en vooral een 
vriendschappelijk samenhorig 
heidsgevoel zijn er een bron van 
inzet en energie. 

SK Steenbrugge was zo dikwijls - 
letterlijk en figuurlijk - een grens 
geval. Periodes van glorie, kam 
pioenenparades, nokvolle stadions 
werden voorafgegaan of gevolgd 
door hard overleg, strijd, inzet 
voor het behoud en/ of, zoals nu ... 
voor een noodzakelijke modernise 
ring van de infrastructuur. 
Maar de door SK bereikte spelre 
sultaten verschaffen ons en zoveel mensen uit de Brugse regio nu nog 
steeds levensblijdschap, kontentement. Zij voeden onze hoop op een mooie 
toekomst. Zij doen ons steeds reikhalzen naar volgende spelprestaties. 
Ik ben blij en fier te mogen wijzen op de degelijke staf medewerkers in de 
schoot van de feestvierende club, die zich met de lichamelijke opvoeding 
van de jongeren bezighoudt in funktie van de bevordering van de algemene 
menselijke cultuur. 
Dit gouden jubileum is voor SK een nieuwe topprestatie. Een keur van 
jeugdige sportbeoefenaars hebben hierin het leeuwenaandeel. Maar vooral 
de toegewijde schare van leidsmensen, oefenmeesters, promotors, sponsors, 
medewerkers en supporters deed hiertoe haar duit in het zakje! In dit 
opzicht mogen ook de ouders SK als een opvoedende leerschool voor hun 
kinderen aanzien. 
We mogen ons heel die periode verheugen in en bogen op een bloeiende 
vereniging die een ware publiciteit was en is, ook voor onze gemeente. 

Ik dank, huldig en feliciteer oprecht en van harte. 
Ik wens je allen heel veel geluk. 

Namens het sportieve Oostkamp 
WardDEMUYT 
Burgemeester-Volksvertegenwoordiger 
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WOORD VOORAF 
Wat moet men zich voorstellen bij de viering 
van 50 jaar SK Steenbrugge ? Een terugblik naar 
het verleden en een vooruitzicht naar de toe 
komst. 
Toen ik jaren geleden gevraagd werd erevoorzit 
ter te worden van deze ploeg dacht ik aan SK 
Steenbrugge als de ploeg van de Lamberts, maar 
ook als de volksclub bij uitstek, de derde oudste 
ploeg van Brugge na Club en Cercle. 
Zo heb ik ook SK leren kennen. Een ploeg van 
mensen met inzet in het bestuur en bij de spe 
lers, bij de ouders van de jeugdspelers en bij de 
supporters. Hier heerst een mentaliteit van "wij 
weten wat we waard zijn, in alle bescheiden 
heid, maar dat hoeft niet van de daken 
geschreeuwd te worden." 
Deze mentaliteit zet de toon bij rood-wit. 
Bescheiden, te bescheiden soms. Te weinig aan 
dacht voor publiciteit maar des te meer aan 
dacht voor kwaliteit, vooral van jeugdopleiding. 
Door dit gebrek aan branie een beetje weggezakt 
in de belangstelling van het Brugse voetbalmin 
nend publiek. Inderdaad, waar vroeger het plein 
in Oostkamp soms honderden bezoekers mocht ontvangen, is dit thans 
slechts zelden het geval. 
Maar met de typische vechtersmentaliteit Steenbruggenaars eigen, zoals die 
ook tot uiting komt in het voetbal dat afgeleverd wordt, is er de laatste jaren 
hard gewerkt aan de heropstanding. 

Zo is het dat de viering van 50 jaar SK Steenbrugge een nieuwe start bete 
kent. De herinnering aan het glorieus verleden van derde club van Brugge 
wordt opgepoetst. De schoonheidsvlekjes verdwijnen. Aan de toekomst 
wordt opnieuw hard gewerkt. Er is bedrijvigheid. Er is hoop om de verlo 
ren status opnieuw op te nemen. 

Dit boek is een illustratie van het grote verleden van rood-wit. Het toont het 
potentieel dat in de club aanwezig is en schetst niet zonder enige nostalgie 
hoe vroeger voetbal werd beleefd en meegeleefd met anecdotes, spannende 
verhalen, prachtige foto's, klasseringen, onuitgegeven reportages en oude 
krantenknipsels die bij de lezer, hij weze nu op de hoogte van de historie 
van SK of niet, spanning en interesse zullen wekken. Iedereen die meeleeft 
met de club, supporters, bestuurslid of speler is enthousiast om deze tijd te 
doen terugkeren en nieuwe toekomstige hoofdstukken te schrijven in het 
vervolgverhaal van SK STEENBRUGGE opdat het een successtory zou wor 
den. 
LEVESKSTEENBRUGGE! 

Pierre CHEVALIER 
Volksvertegenwoordiger 
Ere-voorzitter SK STEENBRUGGE 



EEN WOORD 
VAN DE VOORZITTER 
Eigenlijk is SK Steenbrugge gesticht in 1942. 
De aansluiting bij de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond gebeurde echter pas op 5 maart 1944. 
Daarom hebben we die datum gekozen als officiële 
stichtingsdatum en vieren we dit jaar ons 50-jarig 
bestaan. 
Jubileren is terugdenken aan die mensen, de pio 
nier-stichters uit de eerste dagen die in die moeilij 
ke oorlogsjaren en met zo weinig middelen er toch 
in geslaagd zijn in Steenbrugge de voetbalsport 
zijn weg te laten vinden. 

! Naar hen gaan vandaag onze dankvolle gedach- 
ten. Zowel mijn vader als mijn oom behoorden tot 
de pioniers van SK Steenbrugge, waardoor onze familie meer dan verbon 
den is met de voetbalsport in het algemeen en met die op onze wijk in het 
bijzonder. 

Het verleden van SK Steenbrugge is doorspekt met winst en verlies, vallen 
en opstaan, begeestering en ontgoocheling, kortom met vreugde en ver 
driet. Maar door gezamenlijke inspanningen en met sportieve moed werd 
alles toch altijd terug in goede banen geleid. Steeds bleken er mensen 
bereid een verantwoordelijke functie op te nemen in het bestuur, soms voor 
korte soms voor langere tijd, om het schip varende tehouden. Mijn dank 
gaat dan ook naar hen die hun kostbare tijd en energie veil hebben gehad 
en nog hebben voor de geestelijke en lichamelijke ontplooiing van ons volk. 
Met de hulp van ons bestuur, met onze supporterskring en met de steun 
van ons publiek kunnen we de toekomst gerust tegemoet zien. 

Onze heil en dank ook voor onze Koning die het nederige Steenbrugge ver 
eremer kt heeft met de titel van een "Koninklijke Vereniging". 
Dat deze feestviering niet alleen een mijlpaal mag zijn voor Steenbrugge, 
maar tevens een uitdaging om samen het nog beter te doen. Ik denk hierbij 
aan de uitbouw van onze sportaccommodaties en in het bijzonder aan een 
promotie naar een hogere reeks. 

Daarom mijn dank aan iedereen die in het verleden zijn deel heeft bijgedra 
gen om van SK Steenbrugge te maken wat het is en nog zou kunnen wor 
den. 
Hierbij rekenen we toch bijzonder op onze jeugd, dat zij hun kracht en 
moed samen met ons gebruiken om hun geliefkoosde sport te beoefenen 
ten bate van de club en het publiek. 
Mogen we allen genieten van deze mooie dag voor Steenbrugge en allen 
eendrachtig verder werken naar de toekomst waar nog zoveel mooie spor 
tieve momenten ons wachten. 

SK STEENBRUGGE - ROOD EN WIT - LAAT JE VLAG MAAR WAAIEN ! 
Ronny HAEZEBROUCK 
Voorzitter 
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OVERZICHT VAN DE AFDELINGEN, 
VOORZITTERS, SECRETARISSEN EN 
OEFENMEESTERS 

,,, '<' 

SEIZ. AFD. VOORZITTER SECRETARIS OEFENMEESTER 

44-45 n1° gew Maurice Claerhout Maurice De Meulenaere 
45-46 n1° gew Maurice Vandenbussche Maurice De Meulenaere 
46-50 n° gew Maurice Vandenbussche Pierre De Busschere 
50-53 n° gew Daniel Van Tomme Pierre De Busschere 
53-54 1° prov Daniel Van Tomme Pierre De Busschere 
54-55 n° prov Marcel Lambrecht Pierre De Busschere Staf Ricquier 
55-56 1° prov MarcelLambrecht Pierre De Busschere Staf Ricquier 
56-58 1° prov MarcelLa1nbrecht Jean Raefelgem Paul Goethals 
58-60 1° prov MarcelLambrecht Jean Raefelgem Georges Jacobus 
60-61 1° prov Marcel Lambrecht Brinkman Laurent Legon 
61-64 1° prov Marcel Lambrecht Albert Strubbe Staf Ricquier 
64-65 1° prov Marcel Lambrecht Albert Strubbe Daniel Pottelberghe 
65-66 1° prov Marcel Lambrecht André De Roost Daniel Pottelberghe 
66-67 1° prov Jean Standaert Pierre De Busschere Daniel Pottelberghe 
67-68 1° prov Jean Standaert Pierre De Busschere Ghislain Somers 
68-69 n° prov Jean Standaert Pierre De Busschere Urbain Lambert 
69-70 n° prov Jean Standaert Willy Fermaut Urbain Lambert 
70-71 n° prov Jean Standaert Willy Fermaut Albert Cherlet 
71-72 n1° prov Jean Standaert Willy Fermaut Jerome Peuteman 
72-73 n1° prov Jean Standaert Willy Fermaut Eddy Vandenbroele 
73-75 n1° prov Julien Duynslaeger Willy Fermaut Dirk Mostaerd 
75-76 n1° prov Julien Duynslaeger Willy Fermaut Willy Lievens 
76-78 n1° prov Jean Ricquier Willy Sinnaeve Ronny Haezebrouck 
78-79 n1° prov Erik Oorlynck Willy Sinnaeve Ronny Haezebrouck 
79-80 n1° prov Erik Oorlynck Willy Sinnaeve Ronny Haezebrouck 
80-82 n1° prov Erik Oorlynck Ronny Haezebrouck Eric Lambert 
82-84 n1° prov Eric Lambert Ronny Haezebrouck Roger Callebaut 
84-86 IV0 prov Eric Lambert Luc Callemeyn Georges Decrop 
86-87 IV0 prov Eric Lambert Luc Callemeyn Fernand Vandenberghe 
87-89 IV0 prov Eric Lambert Luc Callemeyn Marc Morel 
89-90 IV0 prov Ronny Haezebrouck Luc Callemeyn Luc Debrabander 
90-94 IV0 prov Ronny Haezebrouck Luc Callemeyn William Vancappel 

1 1 



DE BANGE OORLOGSJAREN 
VAN 1940-1944: 
HOOP DOET LEVEN ... 

"DE PREHISTORIE VAN 
SK STEENBRUGGE" 
-~----------,- __ w•- ==========~==== 
1942, EEN TIJDSBEELD 
- Oorlog met bezetting door de Duitse legers 

Jongens van 18 jaar af: in algemene regel verplicht tewerkgesteld in 
Duitsland 

- Jongens minder dan 18 jaar: schoolgaand 
Van 22 uur tot 05 uur : uitgaansverbod, tenzij met "passierschein" van 
de bezetter 

- Zeer weinig vermakelijkheden en "fluitjesbier" ! 

OPRICHTING VAN SK STEENBRUGGE 
- Kereltjes tot 18 jaar en schoolgaand 

Eerste samenkomst in de Heidelbergstraat bij Maurice Beirlandt, schepen 
van St.-Michiels en beroepsmilitair, op zondagvoormiddag. 
Een samenraapsel zonder bestuur met als stichtende leden : 
- Theofiel en Julien Beirlandt - Maurice Goethals 
- Jozef Ryckebusch - Willy Lambert 

André Heyns Charles Knockaert 
Romain Lambert - Henri Floré 

- Gerard Bonte - Raf Decraemer 
- Roger Dewulf - Edward Decuypere 
- André Vandenbussche - Louis Maertens 
- Gilbert Volcke 

Slechts één functie werd ingevuld, namelijk die van "kapitein" ; de eer viel 
te beurt aan Jozef Ryckebusch, de oudste en de langste. 

De allereerste 
ploeg van SI< 
Steenbrugge in 
1942: 
Maurice Goethals, 
André 
Vandenbussche, 
Jozef Ryckebusch, 
Theofiel Beirlandt, 
Gilbert Volcke, 
Louis Maertens, 
Theofiel 
Verplancke, Henri 
Floré, André 
Heyns, Gerard 
Bonte, Edward 
Decuypere, Roger 
Dewulf, Romain 
Lambert. 



DE KAS 
Werd gespijsd door de leden zelf ; bijdrage per week 

tot 16 jaar = 1 fr. 
meer dan 16 jaar = 2 fr. 

Zeker niet welvarend en van een verzekering was geen sprake. 

UITRUSTING 
- Truitjes : overgeërfd van het vroegere "Sparta Steenbrugge", 

een sportgroep welke voor 1940 bestond. 
- Schoenen, kousen en beenbeschermers (toen nog scheenlap 

pen genoemd) : ieder voor zich. 
Pikant detail : een paar spelers moesten voor elke match 
schoenen lenen van één of andere schoolkameraad. 

- Ballen : bij Cercle Brugge werd af en toe een oude afgedankte 
matchbal gekocht; uitzonderlijk kon men op dezelfde dag 
meer dan 1 bal tonen. 

PLEIN 
- Start op de "Tente", het huidige stadion maar dan de mini 

versie ervan. Dit weiland was eigendom van Baron Powis de 
ten Bossche en werd, reeds voor de oorlog, gebruikt door een 
plaatselijke schuttersgilde voor wedstrijden op staande wip. 

- Later werd verhuisd naar "Surmont", een weide langs de 
Heidelbergstraat, waar nu de woonwijk Stokvelde gelegen is. 
Daar konden de 2 bunkers, souvenirs van 14-18, als kleedka 
mer dienen. 
De oversteek van de vaart gebeurde met een bootje daar het 
Belgisch leger bij haar aftocht de brug had opgeblazen. 

- Daarna keerde men terug naar de "Ten te". 

LOKALEN 
- 1942 : "'t Weglopertje" (nu gesloopt) langs de meulestee, bij 

Cyriel "Lotte" Lambert en Marie. De bakermat van een gene 
ratie eminente voetballers (Urbain, Eric, Raoul, Georges, 
Grégoire). 

- 1943: Café "De Sportwereld", bij Maurice Bonte (nu fietsen 
handel Bonte, van zijn jongste zoon). 
1944 : terug naar "'t Weglopertje". 

EERSTE WEDSTRIJDEN 
- 1942-43: Bekertornooi "De Bergen-Ruddervoorde" onder 

bescherming van Brouwerij De Gomme. 
Zeven ploegen streden voor de beker : Bergen 
Ruddervoorde, Daring Ruddervoorde, Zwevezele, 
Wijnendale, Excelsior Zedelgem, Flandria Zedelgem en SK 
Steenbrugge. 
De beker werd gewonnen door SK Steenbrugge. 
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André 
Vandenbussche, 
Gilbert Volcke, 
Theofiel Beirlandt, 
Julien Allaert, Jozef 
Ryckebusch, Theofiel 
Verplancke, Julien 
Beirlandt, Maurice 
De Meulenaere, 
Gerard Bonte, Roger 
Dewulf, Edward 
Decuypere, Maurice 
Claerhoui, André 
Heyns, Roma in 
Lambert. Bestuur en 
spelers in 1943. 
Winnaars 
Bekertornooi "De 
Bergen 
Ruddervoorde". 

SUPPORTERS 
- Een supportersclub werd in de jaren , 43 opgericht onder 

impuls van Marcel D'Haveloose en onder het voorzitterschap 
van Max Janssens geplaatst (nu houthandel Ramant). 
Uit die supportersclub groeide de volksdansgroep "De 
Steenbrugse Zwervers", groep die de kampioenenviering in 
1946 opfleurde. 

- Een tweede supportersclub werd opgericht in 1944 en was 
gevestigd in Café "'t Molentje" bij Edgard Meire ; de leden 
waren niet meer van de jongste maar "echte". 

Kampioenvierin~ in 1946. 
Volksdansgroep 'De Steenbrugse Zwervers". 
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BESTUUR 
De leden van SK Steenbrugge (schoolgaande jongens) hadden geen tijd 
voor administratie. Om die reden sprongen enkele ouderen in de bres en 
vormden zo het eerste bestuur in 1943: 

eerste voorzitter: Adolf Maertens 
met leden: Marcel en Achiel (secretaris) Vanhauwaert en 
Maurice Claerhout . 

In 1944 deed zich een kleine wijziging voor: Maurice Claerhout verving 
Adolf Maertens als voorzitter. Samen met Maurice De Meulenaere regelde 
hij de officiële aansluiting bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond op 5 
maart 1944 (zie stichtingsakte). Als kleuren koos men rood-witte strepen en 
men kreeg het stamnummer 4153 mee. 

ENKELE ANEKDOTES 
1) Bal gesprongen: bekertornooi, match Steenbrugge 

Wijnendale 1943. 
In de tweede helft blaast de matchbal zijn laatste adem uit. 
Een reservebal is niet voorhanden. 
Materiaalspecialist Achiel Vanhauwaert, meester met "rus 
tientjes" en pikdraad, herstelt de bal in 20 minuten. Het 
ondankbare en ongeduldige Wijnendale stapt toch van het 
terrein. 

2) Partijdige arbiter: bekertornooi, match Wijnendale 
Steenbrugge 1943. 
Stand aan de rust : 0-2. 
De tweede helft: de gelegenheidsscheidsrechter (een 
Wijnendalenaar in hart en nieren), vindt het gepast via 2 fla 
grant partijdige beslissingen (waaronder een denkbeeldig 
geval van strafschop) de stand op 2-2 te brengen. Onze kapi 
tein krijgt het op de heupen, verzamelt zijn troepen en we 
trappen het af. Een rel vanjewelste! Gevolg: de spelers krij 
gen geen tijd zich te wassen en moeten zich op weg (te voet) 
naar het station van Torhout aankleden. 

3) Een heus avontuur: bekertornooi, match Zwevezele 
Steenbrugge 1943. 
- Verplaatsing met het "Kamieltje", de mazouttram. 

Afstappen aan de Hille maar daar weet niemand het plein 
liggen, ook de inwoners niet. 

- Uiteindelijk blijkt het plein in Zwevezele-dorp te liggen. 
Om tijdig de match aan te vatten moesten de spelers de 
afstand al lopende afleggen en ondertussen pogen de voet 
baluitrusting aan te trekken. 

- De gelegenheidsarbiter, Leon Jacob, dirigeert de match in 
gala-uniform, namelijk op klompen. 

- Wedstrijd gedaan en opnieuw naar De Hille en wachten op 
"Kamieltje". Die vertikt het af te komen ingevolge lucht 
alarm. Uiteindelijk arriveren we op Steenbrugge om 0.30 
uur (en dit zonder passierschein !). 

4) Spel in het kippenhok : bekerwedstrijd Excelsior Zedelgem 
Steenbrugge 1943. 
De kleedkamer was een heus kiekenkot ! 

(verteld door Gilbert Volcke, 7 januari 1994) 
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NA DE 
OORLOGSJAREN 
In 1944 werd gestart in III0 gewestelijke en in 1946 konden ze de titel van 
kampioen wegkapen. Ondertussen had men beroep kunnen doen op spe 
lers als André Haezebrouck (vader van de huidige voorzitter en van Yvan 
Haezebrouck) en Georges Roose die terug waren van deportatie door de 
Nazi's naar Duitsland. Ook het bestuur werd uitgebreid met Pierre De 
Busschere, Jerome Vandenbussche en Daniël Van Tomme. 
Het terrein werd aangekocht door de heer Leon D'Hoedt die het aan de 
club verhuurde. Het terrein volledig speelvaardig krijgen was een hele kar 
wei : nivelleren van de grond, dempen van de loopgrachten, vellen van de 
bomen, ... Eerst verkleedde men zich in het lokaal een paar honderd meter 
verder. Later werd gestart met de bouw van 3 kleedkamertjes op de plaats 

------~--------~------------ .. waar nu de overdek- 
te zittribune staat. 

Hadden hun aandeel 
in de kampioenstitel 
van 1946: 
Albert Teirlinck, 
Gilbert Volcke, 
Gaston Decuypere, 
Henri Reckelbusch, 
Jozef Decuypere, 
Albert Strubbe, 
Edward Decuypere, 
Georges Roose, 
Christiaan Devrieze, 
Romain Lambert, 
André Mortier, 
André Haezebrouck. 

Met de kampioensbeker 
in 1946 aan de brug van 
S teenbrugge. 

De ploeg van 1946 met voorzitter Maurice De Meulenaere en 
secretaris Pierre De Busschere. 16-====-~=---~_..:::..:....::...==--::====== 



De ploeg in 1946 opgesteld vóór de wedstrijd. 
Albert Teirlinck, Gilbert Volclce, André Haezebrouck, Gaston Decuypere, Henri 
Ryckebusch, Jozef Decuypere, Albert Strubbe, Edward Decuypere, Georges Roose, 
Chris Devrieze, Romain Lambert. 

De spelers van SK Steenbrugge verlaten hun kleedkamers : Betten Teirlinck, 
Gilbert Volcke, Edward Decuypere, Albert Strubbe en Romain Lambert. 
De kleedkamers bevonden zich waar nu de zittribune staat. 
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In IIIe gewestelijke in 1945: de bomen zijn nog niet geveld. 
Schermutseling 
voor het doel van 
SK Steenbrugge; de 
pas gevelde bomen 
dienen als zitplaats 
daar waar nu de 
kleedkamers staan. 
(1946) 

1947: Roger Decraemer, 
Germain Thys, André 
Haezebrouck, Georges 

Teirlinck, Antoon 
Dejaegher, Georges Roose, - 

André Heyns, Albert 
Strubbe, Chris Deorieze, 

Edward Decuypere, 
Romain Lambert. 
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DE VIJFTIGER JAREN: 

DE GLORIEVOLLE 
JAREN VAN SK ... 
Begin de jaren vijftig speelde men in n° provinciale en werd Daniël Van 
Tomme voorzitter. 
Het lokaal werd het nieuw gebouwde Café "De Zwaan" uitgebaat door 
Cyriel Lambert en moeder Marie. 
Het debuut in n° was bemoedigend want SK eindigde op de derde plaats. 
Dit was de voorbode van de vijf opéénvolgende seizoenen waarbij ze tel 
kens werden voorbijgesprongen door FC Torhout, SK Voorwaarts Oostende 
en SV Blankenberge. Het was de tijd waarin de Lamberts furore begonnen 
te maken in de voetbalwereld, vooral Urbain en de jonge Eric. De publieke 
en journalistieke belangstelling groeide elke week. Tijdens het seizoen 52-53 
liet men de kans niet ontglippen en veroverde SK Steenbrugge de kam 
pioenstitel. Volgende spelers hadden hun aandeel hierin : Roger De 
Craemer, Vandesteene, Van Ryckegem, Georges Roose, Christiaan De 
Vrieze, Fernand De Baes, Albert Strubbe, Marcel Roosenboom, Antoon De 
Jaegher, André Heyns, Urbain Lambert, Edward Decuypere, Bilaey, 
Wilfried Haezebrouck, Romain Lambert, Content en Eric Lambert. 
Op de laatste competitiedag, SK Steenbrugge-SV Veurne, debuteerde de 
jonge Eric Lambert in het eerste elftal en kon de eer voor zich opeisen het 
eerste doelpunt te scoren. 
De club bleef maar één jaar in eerste maar behaalde in het seizoen 1954-55 
opnieuw de titel. Het aantal toeschouwers en supporters was in die tijd 
enorm groot. Zo telde men voor de bekerwedstrijd van België, SK 
Steenbrugge-VV Willebroek, een recordaantal van 1455 betalende kijkers. 
( Op 30-10-1955) 

"De 
Abdijjongens". 
De abdij 
schenkt 2 
matchballen in 
1953. 
Voorzitter 
Daniël Van 
Tamme, Abt 
Isidoor, Dom 
Willebrordus 
en secretaris 
Pierre De 
Busschere. 
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Het illustere bestuur 1955: 
Omer De Baes, Georges Degrijse, Julien Siandaert, An.toon Ballegeer, ondervoorzitter 
Daniël Van Tamme, erevoorzitter Leon D 'Hoedt, voorzitter Marcel Lambrechi, secretaris 
Pierre De Busschere. 

Tot die honderden supporters en toeschouwers behoorden trouw de paters 
en broeders van de abdij van Steenbrugge. Heel waarschijnlijk kwam het 
van die kant uit dat in 1954 Marcel Lambrecht, wonende in Astene aan de 
Leie, tot voorzitter van SK Steenbrugge werd verkozen. Deze dynamische 
en kundige leider bleef voorzitter tot aan zijn dood in 1966. Hij drukte zijn 
stempel op de geschiedenis van SK Steenbrugge. Het was ook onder zijn 
impuls dat de nieuwe kleedkamers er kwamen. 
Eén van zijn eerste taken nochtans was het aantrekken van een officiële 
oefenmeester, het werd de lang geroemde Staf Ricquier. 

MUZIEK LOKAAL S.K . .STEEHBRUGGE 

Bestuur en spe 
lers in 1955. 
Uiterst links 
zittend : trainer 
Staf Ricquier. 
De militair is 
Eric Lambert. 

20 



Voor de nieuwe kleed 
kamers in 1954. 
Voorzitter Lambrechi, 
Vuylsteke, Fraeuman, 
Roma in Lambert, 
Robert Van Loocke, 
Willy Billaey, Simoens 
(lijnrechter), André 
Heyns, Eric en Urbain 
Lambert, Lucien 
Strubbe, Alberiek 
Decoussema ecker, 
Emiel Willems. 

Fanions 1958. 
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In 1958-59, 
1° Prov. 

Staande : Van 
Mullem, ... , ... , 
Willy Billaey, 

Christiaan 
Devrieze. 
Zittend: 
Grégoire 

Lambert, Louis 
Swimberghe, 

François 
Swimberghe, 

Georges Lambert. 

Men richtte een jeugdcomité op onder leiding van de heren Demol, 
François, Duynslagher, Fraeyman, Ballegeer en Brinckman. Het doel was 
de opkomende jonge talenten (o.a. Louis Swimberghe en François, 
Georges, Grégoire en Raoul Lambert) beter op te leiden. Met zeer veel suc 
ces organiseerden ze een internationaal jeugdtornooi. 

~-----------------~ Door een goed doordachte trans 
ferpolitiek moet de kas goed 
gevuld geweest zijn. 
In 1956 gebeurde de transfer van 
Eric Lambert naar La Gantoise (nu 
AA Gent), in 1958 van Urbain naar 
Club Brugge en een jaar later volg 
de de scholier Raoul zijn broer 
naar hetzelfde Club. 

ANEKDOTE 
Eén van de punten in de overeen 
komst met Club Brugge vermeldt: 
RFC Brugeois gaat de verbintenis 
tegenover SK Steenbrugge aan om 
bij elke thuiswedstrijd publiciteit 
(micro en affiches) te maken voor 
de eerstkomende thuiswedstrijd 
van SK Steenbrugge. 

Ondanks het verlies van goede 
krachten hielden de fanions goed 
stand in eerste provinciale. 

Een atleet in akiie. 
Keeper Gilbert Tamsin plukt mooi het 
schot van Luc Maddens. 
Wedstrijd SK Steenbrugge-SV 
Wevelgem 29 januari 1956 1° Prov. 
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