
 Oud-leerlingenbond Klein Seminarie 
Roeselare vzw 

Nieuwsbrief n° 9  - september 2017    oudleerlingenksr@skynet.be   

Geachte,   
beste, 
Hier is de nieuwsbrief van september.  Wij kregen tal van vragen i.v.m. 
het lidmaatschap van onze vereniging. Voor alle duidelijkheid : volgens 
onze statuten kan iedereen die minstens één volledig jaar secundair 
onderwijs heeft gevolgd, lid worden.  Wie afstudeerde aan het college 
is sowieso lid. Er wordt geen lidgeld gevraagd, maar elke steun is van 
harte welkom. Wij kunnen maar overleven dank zij de sponsoring van 
menig oud-leerling.   
Veel leesplezier,  
 
Wim Goderis, uw voorzitter   
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1. Oud-leerlingenbond 50 jaar 
jong                                                                                        

Onze vereniging werd in 1968 officieel opgericht als vzw en bestaat volgend 
jaar 50 jaar.  Dat wordt gevierd met o.m. een uitgave van een boek over 50 
jaar geschiedenis. Een redactieraad werd in maart opgericht, ons archief werd 
gedigitaliseerd en een belangrijk aantal foto's werden ingescand.  Ook ons 
voormalig tijdschrift 'Eertijds' kan u nu al digitaal raadplegen via onze 
website.  Alle nummers van 'Contact' (het tijdschrift voor de ouders) werden 
ingescand.  Zo kon de redactieraad aan de slag voor wat een boek moet 
worden vol archiefmateriaal, leuke anekdotes en natuurlijk de nodige 
ondersteunende foto's.  

Het boek zal in september volgend jaar verschijnen met als unieke bijlage een 
gratis DVD met alle beschikbare klasfoto's vanaf het jaar 1909 tot 2017 en 
foto's van de terugkomdagen.  Heeft u thuis nog exclusieve foto's liggen, of 
heeft u ander erfgoedmateriaal van uw tijd in het college ?  De redactieraad 
zal u eeuwig dankbaar zijn om dit materiaal te mogen 
gebruiken.  Uiteraard krijgt u de originelen terug.  

                                                         

2. Onze terugkomdagen van dit 
jaar                                                                                      
 
Onze terugkomdagen blijven een vast item en blijken een succesvolle 
formule te zijn.  Dit jaar zal de terugkomavond (voor oud-leerlingen 
die het college de laatste negen jaar hebben verlaten) plaatsvinden op 
zaterdag 18 november 2017.   Voor de ietwat ouderen is 11 
november weer de datum van afspraak (uitgangsjaren eindigend op 

2 of 7).  NU digitaal inschrijven via onze website.  
                        

klik hier                          

Het is dit jaar xx jaar geleden dat u het college hebt verlaten...  
 

 

 

 

 

                                                         



3. Enkele korte 
berichten                                                                                          
               

 

  

Econoom Freddy Thermote gaat met pensioen   Voor het eerst 
in 210 jaar gaat een econoom van het Klein Seminarie met 
pensioen. Zijn negentien voorgangers waren immers allemaal 
priesters die na verloop van tijd elders werden benoemd. In 1977 
begon hij zijn carrière als econoom, eerst samen met econoom 
André Deweerdt, later als eerste leek-econoom.  Veertig jaar lang 
beheerde hij de gebouwen en de financiën van de school.  Alle 
bouwwerken sinds 1977 heeft hij nauwgezet opgevolgd, alle 
begrotingen opgesteld, financiële dossiers beheerd, schaderapporten 
opgesteld en onverwachte gebeurtenissen opgevolgd.  Ook onze 
vereniging kon rekenen op zijn expertise.  Maar rusten zal Freddy 
niet doen.  Hij is nog penningmeester van de scholengroep 
Moorsledegem, is bestuurslid van de kerkfabriek van Ledegem en 
van het PCLT en is ook nog fiere vader en grootvader.  Misschien zal 
hij wat meer tijd hebben voor het tennis en als jurylid bij de 
eindwerken van de koksschool in Brugge. De nieuwe econoom is 
Pedro Nolf.    

Muziekleraar Wim Berteloot wordt vanaf september 
stadsbeiaardier in Brugge.  Wim was al stadsbeiaardier in Menen en 
was ook als koster verbonden aan de Roeselaarse Sint-Michielskerk, 
een taak die hij niet langer zal uitvoeren.  Hij blijft wel deeltijds 
lesgeven in het college. 

Een ongewoon boek van een oud-leerling...Jean-Pierre 
Terryn, uitgangsjaar 1972 Economische, studeerde aan de 
universiteit van Gent voor licentiaat Pers- en 
Communicatiewetenschappen.  Hij kon meteen aan de slag bij 



Roularta-Roeselare, aanvankelijk bij de Weekbode, later de Krant 
van West-Vlaanderen.   

De laatste tien jaar was hij actief als 
gerechtsverslaggever.  Inmiddels vond hij dat na 40 dienstjaren het 
tijd was om het wat kalmer aan te doen en kon hij op 62-jarige 
leeftijd het bedrijf in april dit jaar verlaten om te genieten van een 
welverdiend rustpensioen. Als sluitstuk van zijn loopbaan schreef hij 
een boek over de 'kasteelmoord' van Wingene.  Het is een zaak die 
hij vanaf het begin heeft gevolgd, zegge en schrijve 31 januari 
2012, toen twee onbekenden Stijn Saelens na een korte 
schermutseling neerschoten.   

De zaak was en is nog steeds groot nieuws.  De kasteelmoord 
spreekt tot de verbeelding.  Meer dan vijf jaar later volgt op de 
eerste procesdag in Brugge een plotwending. Sleutelfiguur dokter 
André Gyselbrecht bekent dat hij de moord op zijn schoonzoon heeft 
besteld.  Jean-Pierre maakt in dit boek een glasheldere reconstructie 
van wat er zich voor, tijdens en na die koude januaridag in 2012 
heeft afgespeeld.   

Het boek is nu te koop in de Standaardboekhandels en de betere 
boekenwinkels.  

   
 



    

Klasfoto's zijn al vanaf 1800 een traditie in het college.  Maar de laatste jaren 
worden er ook 'ludieke' foto's genomen van de laatstejaars.  Naast de klassieke 
klasfoto's wordt een 'alternatieve' foto genomen, in alle mogelijke posities, in 
verrassende omstandigheden en... de klastitularis doet mee.  Van het uitgangsjaar 
2017 vond de redactie deze foto echt de moeite waard om te publiceren.  "Het 
laatste avondmaal" met de leerlingen van het zesde GLA-LMT en klastitularis Peter 
Bentein.                                                       
 

4. Oud-leerlingen in de kijker: Scheutisten 
missionarissen                                                 
Het Klein Seminarie was jarenlang een kweekvijver voor paters 
Scheutisten. In de loop van onze rijke geschiedenis werden velen 
geroepen om missionaris te worden. Tot op vandaag zijn nog een 
aantal oud-leerlingen actief in het buitenland.  De oudste Scheutist, 
Karel Denys (uitgangsjaar 1938) en broer van Willem (Peegie) verblijft 
samen met pater Raymond Debeuckelaere (uitgangsjaar 1951) en 
pater Jules Van Moerckercke (uitgangsjaar 1939) in het 
scheutistenhuis van Torhout. Pater Daniël Lodrioor (uitgangsjaar 
1954) verblijft in het huis van Scheut in Kortrijk, samen met pater 

Willy Vanhaelewijn (uitgangsjaar 1958).       
 



 

Jean Hostens, uitgangsjaar 1967 WEA, geboren te Gits, is al sinds 
1975 missionaris in Haïti. Op vraag van de Oud-leerlingenbond vertelt 
hij over zijn levenswerk.  Na vele jaren parochiewerk in het binnenland 
woont hij nu in Port-au-Prince waar hij aalmoezenier is van 'De Ark', 
een kleinschalig project voor mentaal of fysiek gehandicapten. Elke 
week verblijf ik vijf dagen in deze gemeenschap van de Ark. Wij, dat 
zijn de vier assistenten, een kokkin en de verantwoordelijke van het 
centrum.  Onze vrienden zijn van alle leeftijden, de jongste is 11 jaar en 
de ouderdomsdeken is 62, nu al 38 jaar in onze gemeenschap. Eén zit 
in een rolstoel, een ander verplaatst zich met een walker, twee zijn 
blind, een vrouwtje is doof en een ander heeft suikerziekte.  Het vraagt 
heel wat tijd om al die mensen naar het toilet te doen gaan 's morgens 
om 5.30 uur, te douchen, aan te kleden. Na het brevier is er het ontbijt. 
Kwart na acht vertrekt ons busje met vijf vrienden naar het schooltje 
voor bijzonder onderwijs. De anderen gaan naar het werkatelier.  Om 
13.00 uur komen ze allemaal samen voor het middagmaal. Daarna is 
het platte rust ofwel wordt naar wat muziek geluisterd. Als Barcelona of 
Real Madrid speelt zijn er wel een paar liefhebbers om naar de match te 
kijken, ik ben daar ook graag bij. In de namiddag is er nog eens een 



douche en na 17.00 uur vieren we een eenvoudige eucharistievering, 
gewoon aan tafel. Na het avondeten kijken we wat TV. 
De aardbeving heeft de vroegere gebouwen onbewoonbaar gemaakt 
zodat de drie gemeenschappen van toen nu bijeenwonen in een nieuw, 
voorlopig huis. Dit is een huis met een metalen structuur en gebouwd 
door het Canadese leger. Het werkatelier, op dezelfde plaats, 
produceert pindakaas. Dit is niet elke dag, maar als er vraag is naar 
pindakaas worden er toch een paar emmers gemaakt.  Een paar 
supermarkten verkopen onze producten maar er zijn ook eigen klanten. 
Viermaal per jaar wordt ook honing geoogst. De andere dagen is er wat 
bezigheidstherapie.  
 

 

Jan Couvreur, uitgangsjaar 1964 Economische, geboren te Roeselare 
op 16 september 1945, trad na zijn collegejaren binnen in Scheut en 
werd priester gewijd in februari 1971.  Daarop vertrok hij naar de 
Filipijnen waar hij nog altijd leeft en werkt.  Naast het gewone 
parochiewerk lag de focus de eerste jaren vooral op roepingsapostolaat 
in een streek waar er nog geen enkele inlandse priester of seminarist 
was.  Tegenwoordig zijn alle priesters in zijn bisdom Filipinos.    
Het oprichten van coöperaties voor landbouwers, opkomen voor 
rechtvaardigheid en vrede en tegen de uitbuiting van de gewone man, 
het verlenen van studiebeurzen aan arme studenten en vooral de strijd 
tegen illegale houtkap zijn de rode draad in zijn apostolaat.  Daarnaast 



is het vormen van de jeugd, met de klemtoon op een bewuste inzet 
voor de natuurbescherming, deel van zijn vele werk.  Als eerste en 
enige buitenlander ontving hij in 2008 de "Satur Neri Award for 
Environmental Heroism".  
Sinds oktober 2016 is hij diocesaan verantwoordelijke voor het 
ziekenhuis en de gevangenis in de provincie Isabela.  Klasgenoten in 
het college waren Bernard Masson, Scheutist en werkzaam in Brazilië 
en Joos Marichal, parochiepriester op rust in Roeselare.    

In het Scheutnieuws van september 2016 zei Jan o.m. het volgende : 
"Ik kan de voorbije 44 jaar van mijn verblijf op de Filipijnen 
onderverdelen in drie fasen : de eerste periode was mijn pastoraal werk 
vooral gericht op rechtvaardigheid en vrede. In een tweede periode was 
ik vooral betrokken bij de natuurbescherming en in de derde zocht ik 
naar interreligieuze contacten met niet-katholieke gemeenschappen in 
onze parochie. Nu begint de vierde periode, wat men vroeger de 
'lichamelijke werken van barmhartigheid noemde."  

 
   



Dany Desmet, uitgangsjaar 1961, zet voor het eerst zijn 
levenservaringen als missionaris op een rijtje op vraag van de Oud-
leerlingenbond.  

In september 1968 werd ik van de ene dag op de andere in de 
brousse van Kameroen gedropt: geen water, geen elektriciteit, geen 
radio, geen TV, zonder de inlandse taal te kennen: een 
cultuurschok…. maar die gunstig mijn verdere levenswijze zal 
beïnvloeden. Ik begon dus als “para mongo” (de pater die nog een 
kind is), wat betekent “te jong”, ik was 25. 

Na 3 jaar vroeg men me “schone kunsten” te studeren in Brussel. Ik 
had vroeger al enkele muren vuil gemaakt in het klooster met mijn 
tekeningen. Doel: het opstarten van een mediacentrum waar 
didactisch materiaal kon worden gemaakt voor de ontwikkeling van 
de dorpen, vooral voor gezondheidszorg, maar ook het starten van 
een bank aangepast aan de brousse, “les caisses populaires 
d’épargne et de crédit”. Zonder elektriciteit konden we enkel reeksen 
van affiches (boîtes à images) gebruiken om toestanden te 
bespreken in de dorpen en ze te verbeteren door de inspanning van 
de mensen zelf. Na een jaar terug in Kameroen leidde ik Kameroense 
tekenaars op en maakte ter plaatse het materiaal om grote affiches 
te drukken in linogravure en zeefdruk. Zeer vlug werd dit didactisch 
materiaal door internationale instanties geapprecieerd en de bisschop 
vroeg me te verhuizen naar de hoofdstad Yaoundé in de gebouwen 
van de bisschoppenconferentie. Het werd een successtory en via 
Unicef, USAID en ambassades werden ze verspreid over 
verschillende Afrikaanse landen. Ik was ook consultant voor Unicef 
en gaf sessies over Afrika heen. 
In 1987 mocht ik de studiedagen van de bisschoppen leiden over de 
media en werd ik er nationaal verantwoordelijke voor de kerkmedia 
met als opdracht: het heropstarten van “ l’Effort Camerounais ”, het 
katholieke maandblad dat al jaren dood was. Ik werd financieel 
verantwoordelijke van het blad. Het waren ook de jaren van de 
Russische perestrojka en ook wij hunkerden naar meer democratie 
dan alleen de politieke eenheidspartij. Maar de druk van de staat was 
groot. Bij mijn eerste karikatuur werd het blad reeds gecensureerd 
door de Staat. Een jaar later kreeg de hoofdredacteur ook een kogel 
door het hoofd… Maar er kwam toch meer vrijheid van uitdrukking… 
In 1990 startten we ook een televisieproductie waar we 



documentaires realiseerden die de staatstelevisie overnam en die we 
verkochten aan TV5-Afrique. 

Steeds was ik ook bezig met begeleiden en steunen van jongeren die 
sinds jaren bij me inwoonden en in 1987 stichtte ik met een 
kameroense zuster het weeshuis “Foyer St Augustin” voor verlaten 
kinderen in nood. Als uitbreiding konden we in 1994, met Europese 
en Belgische steun, een vormingscentrum beginnen voor familiale 
landbouw en veeteelt “CEFAR” waar verloren lopende jongeren van 
de stad een opleiding kregen en zich vestigden in hun dorp met een 
concreet project. Tot…. men in 1999 in België de dioxinecrisis 
uitvond en de niet te verkopen kippen naar Afrika stuurde waar ze 
voor de helft van onze productieprijs als ingevroren kip werden 
verkocht. Onze financiële overlevingskans was teniet en het centrum 
moest sluiten.  
In 1996 werd het initiatief voor het stichten van een religieuze 
gemeenschap door zuster Amélie en mezelf, aanvaard door Mgr. Van 
Heygen in Bertoua: “Maranatha au Coeur du Monde”. 

Na het sluiten van “CEFAR”, bood ik dan ook mijn diensten aan in het 
aartsbisdom Bertoua, waar de bisschop me benoemde tot spiritualis 
van het grootseminarie en tot financieel verantwoordelijke van het 
aartsbisdom. Na vier jaar was de stress er me te groot en ben ik naar 
België moeten terugkomen omwille van gezondheidsredenen. Hier 
vroeg men me in vier verschillende rust- en ziekenhuizen 
aalmoezenier te worden… waarmee ik mijn oude dag nu inga. 

 
 

Het Lievens-Vynckefonds steunt jaarlijks onze oud-leerlingen-missionarissen en 
ontwikkelingshelpers met zo'n 5 000 à 6 000 euro per jaar.  Onze Oud-
leerlingenbond draagt zijn steentje bij dankzij de wijnactie in november die vijf 
schoolprojecten steunt in het kader van de tweejaarlijkse inleefreis van het 
college.  Ook het jaarlijkse 'Fiesta Filipina' steunt o.m. projecten in de Filipijnen.  
 

Steun onze Missionarissen door een gift te storten op de 
rekening van het Lievens-Vynckefonds vzw.  Iban : BE18 4675 
02545 165 (Zuidstraat, 27 Roeselare).  Voor giften vanaf 40€ 
krijgt u een attest voor uw belastingen.   
Het fonds is erkend door het Ministerie van 
Financiën.                                                        

 



5. Een klas in de kijker : Wetenschappelijke A - 
1968                                                          
Met deze nieuwe rubriek proberen wij telkens een "speciale" klas van 
het college in de spotlights te zetten.  Sommige klassen komen nog 
regelmatig samen, dankzij een gedreven 
klasverantwoordelijke.  Andere klassen houden zelden of nooit een 
klasvergadering of hebben geen contact meer met hun collega's van 
toen.  Organiseert uw klas ook nog een reünie, laat het ons 
weten...  Dit keer gaat onze aandacht naar het uitgangsjaar 1968 
Wetenschappelijke A. Volgend jaar hoopt de klas op 11 november 
masaal aanwezig te zijn na 50 jaar.  Nu al is de klas zich aan het 

voorbereiden.   

Het was een speciaal jaar.  Met 19 waren ze in de klas 
Wetenschappelijke A met als titularis priester André Vermeulen. 
Eigenlijk hadden ze er met 23 moeten zitten, maar enkele leerlingen 
verlieten het college na de derdes Wetenschappelijke A : Hugo 
Depestel, Antoon Seynaeve, Antoon Vanthuyne en Willem Vinckier. Gino 
Deprez verliet het college tijdens de tweedes voor een carrière in het 
leger en zou later zelfs majoor worden. Wolfcarius Gilbert uit Wakken 
kwam er pas in het uitgangsjaar bij. 

 

 



Op deze foto van de tweedes zien we van links naar rechts vooraan: 
Gino Deprez uit Moorslede, Joseph Cloet, Ludo Ghyselen uit 
Poelkapelle, Willy Degrendel, Luc Vanhoorne uit Hooglede, Antoon 
Soens uit Zwevezele, Rik Deryckere, titularis Hans Decroos, middenrij: 
André Vanholle, Willy Delanoy, Marc Sobry, Marc Maddens, Johan 
Thoen, Azair Lafaut uit Zwevezele, laatste rij: Walter Schuurmans, 
Willem Mandeville, Roland Verfaillie, Marc Lesage, Arnold Wydooghe 
uit Gits, Johan Bouckenooghe, allen uit Roeselare tenzij anders 
vermeld. 

De meeste zijn inmiddels met  pensioen.  Zonder namen te noemen 
vinden we onder deze oud-leerlingen o.m. een bekend café-uitbater uit 
Zwevegem, drie licentiaten Toegepaste Economische Wetenschappen, 
een licentiaat Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, een 
kunstenaar, een doctor in de scheikunde, een regent wiskunde, een 
technisch ingenieur, een regent Nederlands-Engels, een burgerlijk 
ingenieur, een binnenhuisarchitect, een veearts en een zaakvoerder 
van een fruitbedrijf.  Twee oud-leerlingen hebben gewerkt bij de Bank 
van Roeselare, later de KBC.  Eén klasmakker was leraar in ons 
college. Slechts vijf klasgenoten wonen nog in Roeselare.  De anderen 
wonen in Zwevegem, Berlare, Drongen, Laarne, Antwerpen, 
Koolskamp, Hooglede, Waardamme en Wakken.  

Helaas zijn vijf klasgenoten voortijdig overleden : Willy Degrendel 
(†2005),  Gino Deprez († 2011), Rik Deryckere († 2016), Ludo Ghyselen 
( †2008) en Antoon Vanthuyne ( †2012). 

 



 
In 1993 waren enkele klasgenoten van het uitgangsjaar 1968 aanwezig 
op de terugkomdag van 11 november. Voor sommigen was dit een 
eerste weerzien na 25 jaar.  We herkennen op de foto : Jozef Billiet, 
Paul Depondt, José Vandecapelle, Jean-Pierre Demuynck, Marc 
Maddens, Hugo Maes, Johan Prinsie en Marc Lesage.  Verder zien we 
Pascal Vandaele, Paul Debevere, Michel Espeel, Eric Verriest, Johan 
Crevits, Roland Watteyne, André Vanholle, Willem Mandeville en Martin 
Vanhaverbeke.  
En hieronder de vele oud-leerlingen van het uitgangsjaar 1968 op 11 
november 2008.  Volgend jaar 50 jaar ... 

 



 

 

Johan Bouckenooghe werd  in 1968 primus van het Wetenschappelijke 
A. Alleen voor Duits haalde hij niet de top vijf.  Klastitularis was toen 
priester André Vermeulen, overleden te Staden op 28 november 
2000.  De andere uitslagen publiceren wij graag hiernaast zonder 
vermelding van de namen, om geen frustraties op te wekken.   

Tot op heden worden de examenuitslagen gepubliceerd in 
boekvorm.  U kan zelf uw bulletins gaan inzien in het secretariaat van 
het college (vanaf het jaar 1940) Vroegere bulletins bevinden zich in het 
archief en kunnen maar geraadpleegd worden op verzoek.  (zie onze 
website)   Archivaris :  Johan Strobbe 

6. Terug in de tijd: Voetbal en de 
kardinaalsbeker                                                                

Deze keer gingen we zoeken in het archief van het 
college naar herinneringen aan 'het voetbal'... Sport 
was en is voor het Klein Seminarie altijd een vaste 
waarde in het onderwijslandschap.  Er was voor 
iedereen wat. Volleybal, basketbal, zelfs 
boogschieten waren ingeburgerd. Maar ook voetbal 



was al altijd een veel gesmaakte sport. En zonder 
competitie is sport geen uitdaging.   In het archief 
vonden we heel wat over de 'Kardinaalsbeker'. 
Schoolsport was vroeger een veredelde vorm van voetbalcompetitie 
tussen een aantal katholieke scholen: de "Kardinaalsbeker". Na de 
Tweede Wereldoorlog ondernam prof. Dr. P. De Nayer, stichter en 
voorzitter van het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Sport 
aan de KUL, acties om de sportinitiatieven die overal in het land 
ontstonden tot een gestructureerd geheel te coördineren.  In 1949 werd 
voor het secundair onderwijs het Nationaal Sportverbond Vrij Katholiek 
Onderwijs gesticht. Bij de aanvang beperkten de nationale activiteiten 
zich tot voetbal en atletiek. Stilaan groeide ook de belangstelling voor 
andere sporttakken als basketbal, volleybal, schermen, zwemmen, 
tafeltennis, judo en handbal.  In 1966 werd een Sportsecretariaat van 
het Rijksonderwijs opgericht en in 1972 werd de schoolsportfederatie 
ROOS opgestart, met de steun van Bloso, nu Sport Vlaanderen. Op 4 
april 1984 tenslotte werd besloten tot een overkoepelende structuur, 
met name de 'Stichting Vlaamse Schoolsport', het SVS.  
In het Klein Seminarie was al heel vroeg een voetbalploeg bij de 
miniemen (jongens), de oudste foto's dateren van 1939. Vandaag heeft 
het volleybal meer aandacht maar het voetbal is er nog steeds.  Ook 
voor het volleybal is er een zeer begeerde Kardinaalsbeker.   

 



In 1973 konden onze kadetten de Kardinaalsbeker naar Roeselare 
meebrengen.  Onze ploeg begon met een gelijk spel tegen St.-Barbara 
Gent (2-2). Dank zij het beter omzetten van een reeks strafschoppen 
mocht de ploeg verder bekeren en op het terrein van Wetteren wonnen 
onze jongens met 1-0 van St.-Niklaas Anderlecht. Zo bereikten onze 
kadetten voor het eerst in de geschiedenis van het Klein Seminarie de 
finale van de Kardinaalsbeker voor kadetten. Deze beslissende 
wedstrijd werd gespeeld tegen de ploeg van Malonne op 23 mei 1973. 
Verschillende bussen met enthousiaste supporters vergezelden onze 
spelers naar Mechelen, waar op het plein van F.C. Mechelen de stand 
eindigde met een 1-1 na een reglementaire speeltijd van 60 minuten. 
Strafschoppen moesten dus de overwinnaar aanduiden. En onze ploeg 
haalde het spannend met 4-3. Dit was ongetwijfeld de kroon op een 
meer dan voortreffelijk voetbaljaar. Dank zij de inzet van vele spelers, 
leraars en directie welke met veel sympathie en daadwerkelijke steun 
dit opvoedingsaspect behartigd hebben. De kampioenenploeg was 
samengesteld uit volgende spelers  Jaak Decoene, Stefaan Vanloocke, 
Rudi Olivier, Luc Vanderhaeghe, Stefaan Waters, Ludo Vercaigne, Frank 
Sclabi, Patrick Commeyne, Willy Vandecasteele (trainer), Filip Bucket, 
Bart Degheldere, Rudi Bonte, Paul Aeck, Luc Moyaert, Filip Blancke, Luc 
Espeel, Steven Ameye, Paul Verbrugghe, Adelbert Verstraete en Jean-
Pierre Vyncke (fyscial-trainer).(Bron : Contact 1973 - Klein Seminarie 
Roeselare) 

 



 
(uit het archief van Nicolas Carrette, uitgangsjaar 1992 Economische, 
Izegem) 

In 1988 was het weer prijs ... Turnleraar Raoul Werbrouck was er het 
hart van in. Een 1-4 stond op het scorebord. De basiskern was 
samengesteld uit keeper, Peter Vandorpe, rechts-achter Filip Huyghe, 
links-achter Maarten Vancalbergh, stopper en kapitein Nicolas 
Carrette, voorstoppers Niko Hoornaert en Bernard Stoop, rechts-
midden Steven Dutry, links-midden Jeroen Debruyne, spilspelers 
Frank Samyn en Peter Winne, rechts-voor Sven Dupon, links-voor 
Dominiek Ampe en Frederic Van Tongel en mid-voor Günther Santy.   
 
Van deze fantastische wedstrijd hebben wij, dankzij Nicolas Carrette, 
nog een video gedigitaliseerd.  Spelers van toen kunnen een kopie 
krijgen op eenvoudig verzoek aan onze redactie.  (zonder kosten)   



 

 
De kadetten wonnen in 1985 de Kardinaalsbeker in Mechelen door het 
St.-Jozefscollege uit Kortrijk te verslaan met 1-0.  De spelers van 
toen  waren : Bart Dehoorne, Peter Demuynck, Edward Cool, Lode 
Goethals, Lieven Goethals, Christophe Vansteelandt, Nick Soen, Mario 
Seghers,  Idris Wittouck, Bart Tyvaert, Stefaan Joseph, Koen 
Decuypere, Nick Vansteenkiste, Tom Cauwelier, Bart Verduyn, Peter 
Fieuw en Danny Leyn. 



 
In 1995 wonnen we nog eens de Kardinaalsbeker met volgende ploeg.  
Wij herkennen o.m. Jochen Seys, Frederik Vandenbroucke, Xerxes De 
Belder, Kevin Breyne, Olivier Declercq, Wim Huygheaert, Arne 
Vanhaelewijn, Wim Mouton, Alexander Kesteloot, Sam Wydooghe, 
Kristof Vansteenland, Jeroen Vanslambrouck, Tom Lybeer, Bob 
Neirrynck, Wouter Debrauwer, Dieter Van Damme en Kim 
Vandenbulcke. Wij wonnen de finale van het technisch Instituut St.-
Lodewijk Genk met 0-2. 

In 2016 verloren we nog nipt de halve finale van Torhout. Maar in 2013 
konden we nog eens de finale winnen van KTA Brugge.  Ook in 2012 
wonnen onze miniemen de finale van MS Waregem. Indien wij in 2014 
de finale hadden gehaald, dan hadden wij die Kardinaalsbeker 
voor altijd naar Roeselare kunnen brengen hebben. Helaas, het mocht 
niet zijn.  

 
 

Word ook lid van onze grote Facebookfamilie 

:     blijf op de hoogte van het laatste 
nieuws.                 

onze website   www.oudleerlingenksr.be    

7. In memoriam...zij die ons hebben 
verlaten                                                                        



 

Met spijt hebben wij afscheid genomen van volgende oud-
leerlingen : 
 - Wim Smessaert, uitgangsjaar 1957 Wetenschappelijke A, geboren te 
Roeselare op 31 augustus 1937 en overleden te Gent op 3 maart 2017. Wim 
was technisch ingenieur. 
 - Pieter Staessens, uitgangsjaar 1952 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 18 
juli 1933 en plots overleden te Bulskamp op 11 maart 2017. Pieter was 
diensthoofd bij de technische dienst van de gemeente De Panne.  
 - Jan Gellynck, uitgangsjaar 1954 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare in 1935 
en overleden in de Filipijnen op 13 maart 2017. Jan was een tijdlang Scheutist 
op de Filipijnen.  
 - Antoon Deleu, uitgangsjaar 1950 Latijn-Grieks, geboren te Passendale op 1 
feburari 1932 en overleden te Brasschaat 12 april 2017. Antoon was burgerlijk 
ingenieur werktuigkunde-electronica.  
 - Dominiek Craeye, uitgangsjaar 1982 Latijn-Wetenschappen, geboren te 
Roeselare op 22 oktober 1963 en er overleden op 12 april 2017. Dominiek was 
maatschappelijk assistent en was diensthoofd ledenbeheer bij de CM-Brugge.  
 - Alfons Van Looy, uitgangsjaar 1942 Economische, geboren te Roeselare op 
7 februari 192 en er overleden op 11 april 2017. 
 - Lieven Feys, uitgangsjaar 1976 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 30 
september 1958 en er overleden op vrijdag 21 april 2017. 
 - E.H. Andreas Terryn, uitgangsjaar 1948 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare 
op 27 juni 1929 en in het AZ Delta Roeselare overleden op 21 april 
2017.  Andreas was o.m. pastoor en kerkbouwer van de H. Godelieveparochie 
te Roeselare en later proost van Okra regio Roeselare.  
 - Gerard Paret, uitgangsjaar 1950 Economische, geboren te Roeselare op 23 
januari 1930 en er overleden op 13 mei 2017. Gerard was ingenieur.  
 - E.H. Pedro Nollet, uitgangsjaar 1938 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 
9 oktober 1920 en overleden te Brugge op 18 mei 2017. Pedro was o.m. 
klastitularis van de poësis van 1945 tot 1950.  
 - Gilbert Dejonghe, uitgangsjaar 1957 Latijn-Grieks, geboren in Zonnebeke op 
21 januari 1938 en overleden te Kortrijk op 8 juli 2017. Gilbert was burgerlijk 
ingenieur bij Bekaert.  
 - Eric Byttebier, uitgangsjaar 1949, geboren te Roeselare op 28 augustus 1930 
en thuis overleden in Sint-Amandsberg op 12 juni 2017. Eric was dokter en 
klinisch bioloog. 
 - Maurits Vandendriessche, uitgangsjaar 1941 Latijn-Grieks, geboren te 
Roeselare op 3 februari 1922 en er overleden op 9 juni 2017. Maurits was 
stichter van de firma Petro Deriva.  
 - Herman Sierens, uitgangsjaar 1947 Latijn-Grieks, geboren te Jabbeke op 5 
februari 1927 en overleden te Varsenare op 2 juni 2017. 
 - Walter Pattyn, uitgangsjaar 1957 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 26 



augustus 1938 en overleden in het AZ Turnhout op 22 juli 2017. Walter was 
scheikundig ingenieur bij Agfa-Gevaert - Mortsel. 
 - Luc Markey, uitgangsjaar 1959 Economische, geboren op 9 mei 1941 en 
overleden in Oostnieuwkerke op 8 juli 2017. Luc had zijn eigen schilderbedrijf 
in Oostnieuwkerke.   
 - Ronny Vandewaeter, geboren te Roeselare op 2 november 1953 en er 
onverwacht overleden op vrijdag 30 juni 2017. Ronny was oud-leraar van het 
college. 
 - Willem Dejonckheere, uitgangsjaar 1955 Latijn-Grieks, geboren in 
Oostkamp op 7 mei 1936 en overleden in Ruddervoorde op 7 april 
2017.  Willem was ondernemer en woonde lange tijd in het kasteel der 
Lakebosschen in Ruddervoorde.  Hij was ook een gewaardeerde medewerker 
van onze vereniging o.m. voor onze toneelavonden van weleer.  
 - Filiep Vandekerckhove, uitgangsjaar 1970 Wetenschappelijke B, geboren te 
Roeselare op 30 juli 1951 en overleden te Nieuwpoort op 19 juni 2017. Filiep 
was jarenlang immobiliënmakelaar in de VS.  
 - E.H. Willy Lammers, uitgangsjaar 1959 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare 
op 23 november 1939 en onverwacht overleden te Vannes (Frankrijk) op 
dinsdag 18 juli 2017. Willy was o.m. leraar aan het Instituut Mariawende in 
Sint-Kruis, lector aan de normaalschool te Brugge, provinciaal proost van de 
KSA en proost van de Unizo, Markant en Neos.  
 - Guido Gryspeerdt, uitgangsjaar 1959 Wetenschappelijke A, geboren te 
Roeselare op 26 december 1940 en overleden te Menen op 26 april 2017. 
Guido was autohandelaar.  
 - Walter Wildemauwe, uitgangsjaar 1958 Economische, geboren op 5 januari 
1939 en overleden te Roeselare op 9 augustus 2017. Walter was jarenlang 
bediende in een bekende Roeselaarse garage.  

 

Een overleden oud-leerling vergeten? Stuur ons een mailke aub.  

 
 

Eindredactie : Jos Depondt  
Onze volgende nieuwsbrief in januari.  Heeft u ook een leuk voorstel voor onze 
nieuwsbrief? Aarzel niet en stuur ons een berichtje.                       

 


