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Nieuwe start in 3° klasse amateurs

KSC Grimbergen
KSK Vlamertinge

Matchbal geschonken door
Supportersclub Blauw-Wit

KSC Grimbergen
KVK Ninove

Matchbal geschonken door
Chris Selleslagh - Eerste Schepen

Zondag 10 september 2017 om 15 u. Zondag 24 september 2017 om 15 u.
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Zondag 10 september 15.00 u. Prinsenbos KSCG – KSK Vlamertinge

Zaterdag 16 september 20.00 u. Lebbeke FC Lebbeke – KSCG

Zondag 24 september 12.00 u. Prinsenbos Footlunch - Paëlla
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Zondag 1 oktober 15.00 u. Mariekerke FC Mariekerke – KSCG

Zondag 8 oktober 14.30 u. Stekene Avanti Stekene - KSCG
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Editoriaal
NIEUW

Het zevende seizoen in tweede klasse amateurs (vroeger derde nationale) is ons fataal ge-
worden. Na een paar seizoenen door het oog van de naald te zijn gekropen, trokken we op 
de slotdag in een rechtstreeks duel met KVK Tienen aan het kortste eind. Enkel in de eindstand 
van de competitie kwamen we op een degradatieplaats terecht. Spijtig want de barragisten 
bleven allebei in tweede amateurs.
Hoe is het zover kunnen komen? Daar kan ik wel een hele bladzijde mee vullen. Maar levert 
dat iets op? We moeten lessen trekken en naar de toekomst kijken, niet naar het verleden. 

De titel van dit editoriaal vat het goed samen.
We staan met KSC voor een heel nieuw hoofdstuk.
Vooreerst hebben we een nieuwe voorzitter: Christophe Socquet. Hij neemt de fakkel over van 
François De Doncker die KSC een jaar terug in moeilijke omstandigheden ad interim “over-
nam”. François stelde Christophe voor tijdens de ploegvoorstelling midden augustus. We dan-
ken François hartelijk voor zijn voorzitterschap. Hij blijft actief binnen de club, ook als lid van 
de raad van bestuur. In dit nummer vindt u een terugblik en een vooruitblik van hem. Met 
Christophe krijgt KSC een zeer jonge voorzitter aan het roer. Christophe is 33. Hij volgt KSC al 
meerdere jaren. Hij is de bedrijfsleider van het Grimbergs Verhuisbedrijf. In het volgend num-
mer laten we hem uitgebreid aan het woord.
We hebben ook een nieuwe trainer. Na jarenlang met Stef Van Winckel te zijn scheep gegaan, 
komt er sportief iemand anders aan het roer: Vito Simone. Hij trainde vorig seizoen eerste-
provincialer Bierbeek en was eerder ook trainer van Wolvertem. Verder in dit nummer vindt u 
meer informatie over zijn trainerscarrière.
Onze eerste ploeg heeft ook een nieuwe look: liefst 13 nieuwkomers. Samen met de 8 ‘blijvers’ 
en 3 jeugdspelers vormen ze een 24-koppige A-kern.
We komen ook in een nieuwe reeks terecht: 3° klasse amateurs A. Met liefst 11 ploegen 
waartegen we in competitie nog nooit speelden. De samenstelling van de reeksen verliep 
moeizaam. Daar er in 3° klasse amateurs sinds vorig seizoen slechts twee Vlaamse reeksen 
meer zijn, zitten we als Vlaams-Brabanders tussen wal en schip. We werden verdeeld: 3 in de 
A-reeks en 6 in de B-reeks. Jammer dat we derby’s missen tegen Diegem, Woluwe-Zaventem, 
Kampenhout, Sterrebeek en Hoeilaart. Anderzijds zijn het niet alleen de derby’s die bepalen of 
er volk naar het Prinsenbos komt. Een 20-tal jaren geleden speelden we in de Waalse vierde 
klasse D-reeks. Naast Strombeek, Diegem, Lembeek en Tubize speelden we allemaal tegen 
Waalse ploegen zoals Arlon en Bastogne. Toch kwam er veel volk naar de thuismatchen. Om-
dat we in het begin van het seizoen er een paar met 5-0 en 5-1 wonnen. Matchen winnen is 
volgens mij nog steeds één van de belangrijkste redenen om volk te trekken. En ja, we gaan 
dus geen achtste keer op rij spelen tegen Bocholt VV of de vijfde keer tegen FC Cappellen. We 
zullen nu andere ploegen in het Prinsenbos aan het werk zien. 
Tot slot is er ook vernieuwing wat dit eigenste Sportmagazine betreft. Na zovele jaren bij Du-
press te Vilvoorde, gebeurt de lay-out en de druk vanaf dit seizoen bij drukkerij Leleu uit Brus-
segem dat ook ’t Cursiefje uitgeeft.

Buiten het ene seizoen dat we vijfde eindigden, hebben we in 2° amateurs (3° nationale) 
steeds moeten knokken voor het behoud. Ik hoop van harte dat we dit seizoen eindelijk nog 
eens in de linkerkolom kunnen postvatten. En ook dat we thuis erin slagen de supporters te 
verwennen. Want die zaten de laatste jaren toch vaak op hun honger in het Prinsenbos.
We wensen alle nieuwe gezichten en ook de anciens natuurlijk het allerbeste toe om in ons 
eerste seizoen in 3° klasse amateurs opnieuw schwung te brengen in KSC Grimbergen. 

Forza Azzurri!

Julien Van de Steen
hoofdredacteur
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Uitstap Blauw-wit opnieuw succes
Met een volle bus trokken we richting Kapellen 
om er de laatste uitmatch van het seizoen bij 
te wonen. De wedstrijd zelf leverde ons slechts 
één punt op waardoor we de week nadien 
vooralsnog een reeks moesten zakken.

Maar de uitstap zelf was opnieuw een 
voltreffer. Het werd een actieve voormiddag. 
Allez voor sommigen toch …….
We gingen spoorfietsen door het Kempens 
landschap van Kapellen naar Brasschaat en 
terug. Dat wil zeggen een aantal leden namen 
gezellig plaats op het rijtuig en anderen 
trapten.

Franky Verbesselt zorgde voor de briefing
en had heel het gezelschap ook mooi verdeeld over de rijtuigen.

Of rustig genieten

En fietsen maar!

Tekst: Julien Van de Steen
Foto’s: Patrick Hoedemaekers en Julien Van de Steen
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’s Middags genoten we van een heerlijke lunch in 
brasserie De Hoge Boom te Kapellen.

Het treinstel moest ook al eens gekeerd worden.

Halfweg een verdiend drankje voor de trappers …..
en de anderen
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Speler van het seizoen

Al voor de 14° keer bekroonde supportersclub Blauw-Wit
de Speler van het Seizoen van KSC Grimbergen. 

Winnaar werd, net als vorig seizoen, Rodrigue Williot.
Onze rechtsachter, die vorig seizoen ook vaak in het middenveld speelde, haalde het voor doelman Chris Espeso Nunez en 

aanvaller Roddy Kambala. Rodrigue is de derde speler die erin slaagt de Gouden Schoen twee keer te winnen.

Tekst en foto’s: Julien Van de Steen

Rodrigue Williot wint opnieuw de GOUDEN SCHOEN

Erelijst Speler van het Seizoen

2003-2004: Bart De Valck
2004-2005: Joe Ben R’Haiem
2005-2006: Bart De Valck
2006-2007: Koen Baudet
2007-2008: Geert Lievens
2008-2009: Bart Roelands
2009-2010: Rody De Sadeleer
2010-2011: Amin Kabir
2011-2012: Ahmet Ozturk
2012-2013: Kristof Sulmon
2013-2014: Kristof Sulmon
2014-2015: Thomas Vande Velde
2015-2016: Rodrigue Williot 
2016-2017: Rodrigue Williot 

Toch wel opvallend is dat op 14 jaren slechts 
één aanvaller de Gouden Schoen won: Amin 
Kabir. Hij maakt al jaren het goede weer bij 
KSV Temse.

Supporter van het jaar
werd een koppel:
Stefaan en Dominiek.

Alles werd dit keer in goede 
banen geleid door Michel 
Wittesaele die ook Gunther Van 
Ruysevelt, de uitbater van het 
Sportlokaal, van harte dankte 
voor het ter beschikking stellen 
van het supporterslokaal en …. 
voor het geven van een vat bier 
natuurlijk.
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Industrieterrein Hoge Buizen 45 • 1981 Oppem - Zemst
02 252 41 51

danny.briessinck@telenet.be
open ma tot vrij van 7 tot 18 uur • zaterdag gesloten
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KSC aan de start in 3° klasse amateurs
De Trainers
Met Vito Simone (50 j.) krijgen we een nieuwe T1 aan het roer bij 
KSC. Vorig seizoen liep hij met Hoger Op Bierbeek nipt de promotie 
naar 3° klasse amateurs mis, maar won hij wel de Beker van Brabant. 
Voordien was hij o.a. trainer van onze buren uit Wolvertem.
T2 is Kris Das (37 j.) Kris woont in Strombeek en heeft het 
trainersdiploma UEFA B. Hij is geen onbekende want hij is vroeger 
trainer geweest bij de KSC-bovenbouw.
Jurgen Everts is T3 en zal de beloften coachen. Hij beschikt over een 
UEFA B diploma en heeft voornamelijk ervaring met eerste ploegen 
dames. Zo trainde hij het voorbije seizoen de dames van Miecroob 
Veltem, met wie hij de finale van de beker van Brabant haalde.
Keepertrainer blijft Stephan Van Goethem, die ook vorig seizoen in 
Grimbergen was.

De vertrekkers
Doelman Pierre Marie Huntz trok naar 1° amateursclub Berchem 
Sport waar zijn schoonbroer Thomas Vande Velde kampioen speelde.
Verdediger Yannick Vander Voorde trok naar eerste provincialer VK 
Liedekerke. 
Na vijf seizoenen hield Amaury Mabika eraan om in 2° amateurs te 
blijven spelen. Hij tekende bij RWDM. Ook aanvaller Roddy Kambala 
blijft in 2° amateurs en speelt dit seizoen bij FC Duffel. 
Adil Naamane en Nabil Toufik vertrokken naar Franstalige clubs. 
Fabio Tonini zocht het overzee bij CD San Isidro op Tenerife (vierde 
voetbalklasse in Spanje). 
Jeugdspeler Rob Dekleermaeker probeert bij eersteprovincialer 
Racing Mechelen een plaats in het eerste elftal te bemachtigen. Er 
zochten nog een aantal jeugdspelers andere oorden op: Fabio Caira, 
Robbe Olbrechts en Yoran Verdeyen kozen voor FC Eppegem. Witse 
Olbrechts ging naar buur FC Beigem.

De blijvers
Doelman Chris Espeso Nunez.
Onze kapitein Ahmet ‘Ozzy’ Oztürk start zijn achtste seizoen bij KSC!
Ook Rodrigue Williot is een superancien. Hij begint zijn zesde 
seizoen. Robby Vanhamel is een andere vertrouwde naam in onze 
verdediging.

Middenvelders Corentin Gabrielli, Jean Musasa en Adil Zénoun zijn 
ook weer van de partij. Voor Corentin zal het nog wel wat duren voor 
we hem op het veld zien. Hij herstelt van een operatie.
Tot slot is er aanvaller Nick Carrez.

De nieuwkomers
Doelman Pieter-Jan Du Pont speelde vorig seizoen bij AC Betekom 
dat naar provinciale tuimelde. Voordien was hij aan de slag in vierde 
nationale bij Katelijne.
Ook verdediger Maarten Vanhaesendonck komt van AC Betekom. In 
de defensie wordt eveneens gerekend op Timothy Salvi (3° amateurs 
FC Lebbeke) en flankverdediger Alexi Joly (beloften AA Gent).
Voor het middenveld werden Nicolas Garcia Fernandez (1B Tubize) 
en David Cino (3° amateurs Waterloo en voordien reserven Westerlo) 
aangetrokken. Axel Hermans is eveneens een middenvelder en komt 
van 2° amateurs KSV Bornem.
Het aanvallend compartiment wordt versterkt met Thomas Weydisch 
(3° amateurs RWDM). Hij is een aanvallende middenvelder die ook 
op de flanken kan spelen. Hij voetbalde jarenlang in de nationale 
reeksen. Tarik Dahman (3° amateurs Racing Mechelen) en Anasse El 
Yousfi (3° amateurs Ganshoren) zijn flankaanvallers.
De Nigeriaan Onyeka Onwuekelu is een diepe spits. Hij was vorig 
seizoen aangesloten bij reeksgenoot KSK Londerzeel. Zijn vroegere 
clubs waren o.a. RWDM, Geel, Temse en FC Brussels. Ook Issey 
Ekamba is een aanvaller die overkomt van Woluwe-Zaventem (vorig 
seizoen 2° en nu 3° amateurs). 
Vincenzo Verhoeven tot slot is een 30-jarige centrumspits die tien 
jaar geleden met Germinal Beerschot in eerste klasse speelde. 
Nadien voetbalde hij o.a. bij Vigor Hamme, Bornem, Berchem, Visé 
en Beerschot-Wilrijk waarmee hij kampioen speelde. Vorig seizoen 
speelde hij bij de Antwerpse eersteprovincialer KFC Lille waar hij 16 
doelpunten maakte.
Van de jeugd worden Hicham Bouchaib, Giacomo Caira en Sacha 
Larrocha opgenomen in de A-kern.

Daarmee komen we aan 24 spelers voor de A-kern.

Tekst: Julien Van de Steen

Terugblik en vooruitblik
Mijn jaar als interim voorzitter zit erop en een succes op sportief 
vlak kan het niet genoemd worden, maar ja dat was het de 
laatste jaren ook al niet meer!
Wat is er allemaal fout gegaan ?
Om te beginnen hebben we moeten voortdoen met de spelers 
waarvan de contracten al vastgelegd waren door het uittredend 
bestuur. Deze werden aangevuld met 2 spelers, die zeker goed 
waren, want ze werden weggeplukt tijdens de “wintermercato”: 
Nathan Rodez door Sporting Charleroi en Noé
Bokila door SW Rehden in Duitsland.
Daar we tijdens deze “wintermercato” geen bijkomende uitgaven 
wilden doen, ons budget indachtig, bleven we achter met quasi 
dezelfde ploeg die zich met veel geluk gered had, dus het stond in 
de sterren geschreven dat een reeks zakken er zat aan te komen.
Is dit een slechte zaak ?
Persoonlijk denk ik van niet. Alle enthousiasme was al lang uit het 
Prinsenbos verdwenen, wat natuurlijk normaal is als je de laatste 
jaren per seizoen maar een viertal keer thuis wint.

Daarom denk ik dat een reeks zakken geen ramp is en een 
nieuw elan aan KSC kan geven. Met een nieuwe trainer en een 
vernieuwde spelersgroep kan er terug een objectief gesteld 
worden, wat in de 2e amateurklasse voor KSC niet meer mogelijk 
was. 
Als doelstelling zou er minstens moeten gemikt worden op een 
plaats in de top vijf en een eindronde, maar dat laat ik aan mijn 
opvolger Christophe Socquet over.
Ik houd eraan iedereen te bedanken die me gesteund heeft in 
moeilijke omstandigheden. Daarin betrek ik het bestuur van KSC, 
de supportersclub Blauw-Wit, de sponsors en onze supporters.
Laat ons een nieuwe start nemen en het nieuwe voetbalseizoen 
met volle moed aanvatten.

LEVE KSC !

François De Doncker, 
lid van de raad van bestuur van KSC Grimbergen
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Lijst spelers A-kern 2017-2018
Nr Naam Voornaam Geboortedatum Positie

1 Dupont Pieter Jan 16 januari 1992 Doelman

2 Musasa Mubakilay 15 februari 1995 Verdediger

3 Salvi Timothy 11 juli 1992 Verdediger

4 Vanhamel Robby 1 juli 1988 Verdediger

5 Ozturk Ahmet 11 februari 1983 Verdediger

6 Zénoun Adil 11 oktober 1996 Middenvelder

9 Carrez Nick 17 juli 1992 Aanvaller

10 Dahman Tarik 24 maart 1994 Middenvelder

11 Weydisch Thomas 4 september 1987 Middenvelder

12 Williot Rodrigue 7 juni 1988 Verdediger

13 Bouchaid Hicham 4 september 1996 Middenvelder

14 Onwuekelu Onyeka 15 maart 1988 Aanvaller

15 Ekamba Issey 8 februari 1996 Middenvelder

16 Cino David 23 februari 1995 Aanvaller

17 El Yousfi Anasse 23 juli 1990 Aanvaller

18 Joly Alexi 2 maart 1999 Verdediger

19 Garcia Fernandez Nicolas 27 maart 1997 Middenvelder

20 Espeso Nunez Chris 11 augustus 1994 Doelman

21 Caira Giacomo 19 mei 1999 Verdediger

22 Hermans Axel 28 april 1992 Middenvelder

23 Vanhaesendonck Maarten 1 mei 1986 Verdediger

24 Gabrielli Corentin 30 januari 1995 Middenvelder

25 La Rocca Sacha 17 juni 1998 Aanvaller

31 Verhoeven Vincenzo 16 januari 1987 Aanvaller
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De nieuwe spelers dit seizoen

Nr 1  Pieter Jan Dupont

Nr 3  Timothy Salvi Nr 10  Tarik Dahman Nr 11  Thomas Weydisch

Nr 31  Vincenzo Verhoeven

Nr 14  Onyeka Onwuekelu

Nr 15  Issey Ekamba Nr 16  David Cino Nr 17  Anasse El Yousfi Nr 18  Alexi Joly

Nr 19 
Nicolas Garcia Fernandez

Nr 22  Axel Hermans Nr 23 
Maarten Vanhaesendonck
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Voorstelling van de bezoekers 

KSK Vlamertinge
Stamboeknummer: 1955.
Clubkleuren:  rood-wit.
Webstek:  https://kskvlamertinge.be
Resultaat seizoen 2016-2017:
13° in 3° amateurs A met 31 punten.
Gered door winst in barragematch tegen FC Diest.
We spelen voor het eerst tegen deze club. 

De West-Vlamingen krijgen voor hun eerste uitmatch al 
direct één van hun verste verplaatsingen voorgeschoteld. 
Vlamertinge ligt immers tussen Ieper en Poperinge.
In 2012 speelden ze nog in derde provinciale. En kwam de 
blitzopgang naar de nationale reeksen. Dit is hun tweede 
seizoen in 3° amateurs.
In januari 2017 wisselden ze van trainer en volgde Yves Logie 
Fanny Schamp op als T1. Logie bracht eerder KVK Westhoek 
naar 2° klasse amateurs
Vorig seizoen waren ze barragist en wonnen ze de (overbodige) 
barrage tegen FC Diest. Beide ploegen bleven immers in 3° 
amateurs. Met 31 punten deden ze het amper beter dan 
wij. Ze wonnen slechts twee matchen op verplaatsing. Tom 
Deman was hun topschutter met 8 treffers. 
Deze zomer gingen ze vooral shoppen bij 2° amateursclub 
KVK Westhoek (fusie Ieper-Poperinge) waar vijf spelers 
werden gehaald. Daaronder Dieter Wittesaele, familie van? 
Van eersteprovincialer Boezinge komen drie spelers. Verder 
waren alle inkomende en uitgaande transfers van en naar 
provinciale ploegen.
In de Croky Cup werden ze in de eerste ronde met 0-3 
uitgeschakeld door eersteprovincialer White Star Lauwe.
Een grote onbekende dus voor de eerste competitiematch in 
het Prinsenbos. Laten we hopen dat hun slechte uitresultaten 
van vorig seizoen in Grimbergen overeind blijven.

KVK Ninove 
Stamboeknummer: 2373
Clubkleuren: groen-zwart
Webstek: www.kvkninove.be
Resultaat seizoen 2016-2017:
6° in 3° amateurs A met 44 punten.
Vorige uitslagen:
20 jaar geleden speelden we tegen deze club en 
wonnen thuis met 5-0.

Koen Verhaeghe speelde één seizoen bij KSC in derde 
nationale. In 2013-2014 maakte hij 11 goals. In september 
2013 lukte hij een zuivere hattrick tegen Oosterzonen. Koen 
is zelden meer dan één jaar bij dezelfde club. Vorig seizoen 
speelde hij bij FC Pepingen waar hij er 9 in het mandje legde 
en waarmee hij promoveerde. Hij is nog altijd maar 27 en 
voetbalde o.a. bij Sint-Niklaas, FC Dender en Meldert.

Spits Koen Verhaeghe werd niet toevallig aangetrokken. Junior 
Van Damme, vorig seizoen goed voor 20 treffers, verkaste 
naar reeksgenoot SC Dikkelvenne. Aanvallers Matthias 
Schamp en Michel Lepage van Pepingen vergezelden Koen 
naar Ninove. Verdediger Kaj Knipping van Olsa Brakel is een 
andere bekende naam die werd binnengehaald. Van Vigor 
Hamme komen doelman Matthias Goossens en verdediger 
Sanjay Aerts. Bij Eendracht Aalst werd aanvaller Mitchell Van 
Den Meersch losgeweekt.
Bram Moyson deed de omgekeerde weg en trok naar fusieclub 
Pepingen-Halle. Jarich Hellinckx maakte de overstap naar 
reeksgenoot Jong Lede. Andere transfers naar clubs uit onze 
reeks zijn: Kevin De Wannemaeker naar FC Lebbeke en Kenzo 
Rivera naar Wolvertem-Merchtem. De andere vertrekkers 
gingen naar provinciale ploegen.
In de derde ronde van de Croky Cup werd met 1-0 verloren bij 
reeksgenoot Eendracht Wervik.
Hun terrein heet “De Kloppers”. Laat ze in het Prinsenbos die 
naam geen eer aan doen.

Tekst: Julien Van de Steen
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Offset & digitaal drukwerk

Mailings

Facturatiebeheer & dataverwerking

Korte deadlines

Perfecte afwerking

    Dorpstraat 85B │ 1785 Brussegem

  Tel +32 2 460 42 93 │ Fax +32 2 460 52 07

 info@leleu.be │ www.leleu.be
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KBC-Verzekeringskantoor

Wilfried Verlooy
Veldkantstraat 52
1850 Grimbergen

02 270 90 49
wilfried.verlooy@verz.kbc.be
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SINCE 1908

www.cyclesemrin.be

Cycles Emrin bvba
Spenaardstraat 35 • 1880 Nieuwenrode

015 71 18 34
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Hoe ziet onze nieuwe reeks 3° klasse
amateurs A eruit?
10 van de 16 ploegen in de reeks traden ook vorig 
seizoen aan in 3° klasse amateurs A.

Vooreerst zijn er 4 West-Vlaamse clubs. Onze verste 
verplaatsing dit seizoen wordt KSK Vlamertinge (tussen 
Ieper en Poperinge). De West-Vlamingen waren vorig 
seizoen barragist en handhaafden zich door winst tegen 
FC Diest (dat door de promotie van Eendracht Aalst toch 
in derde amateurs B blijft, met Stef Van Winckel als T1). 
SC Toekomst Menen werd laatste in tweede klasse 
amateurs A. K Eendracht Wervik finishte 12° in 3A. Tot 
slot is er KVC Wingene, kampioen in eerste provinciale.

De helft van onze nieuwe reeks bestaat uit Oost-
Vlaamse teams. RFC Wetteren had lang uitzicht op 
de titel in derde amateurs A, maar moest uiteindelijk 
de duimen leggen voor Ingelmunster dat ondertussen 
met FC Izegem fusioneerde tot KFC Mandel United. In 
de eindronde was de fut er blijkbaar uit want er werd 
verloren van City Pirates en Dikkelvenne zodat de 
promotie in rook opging.
Ook SC Dikkelvenne (gelegen tussen Gent en 
Oudenaarde) had uitzicht op promotie naar 2° klasse 
amateurs. Eerst werd verloren van Sint-Lenaarts, dan 
gewonnen tegen FC Wetteren om uiteindelijk met 3-2 te 
stranden tegen FC Pepingen. Uit het Gentse komt KFC 
Merelbeke dat 11° werd in 3A. KVC Jong Lede (tussen 
Aalst en Wetteren) werd 10° in 3A terwijl KVK Ninove 6° 
werd doch niet de eindronde speelde.
FC Lebbeke (fusie tussen Rapide en SK) klokte af op de 
9° stek in 3A.
Uit het noorden van de provincie ten slotte komen twee 
elftallen die vorig jaar in eerste provinciale aantraden. 
KVK Smelta Melsele (deelgemeente van Beveren) werd 

kampioen met 15 punten voorsprong. De buren van 
Avanti Stekene (tussen Sint-Niklaas en Hulst) werden 
pas 5° in de eindstand, doch een tweede plaats in hun 
groep van de provinciale eindronde was voldoende 
voor een ticket naar 3A.

Eén Antwerpse ploeg in onze reeks: FC Mariekerke 
(deelgemeente van Bornem en alom gekend voor 
paling). Zij eindigden 7° in 3A.

Tot slot de Vlaams-Brabanders. Onze buren van Hoger 
Op Wolvertem Merchtem, met onze ex-T1 Wilfried 
Wielandts en oud-speler Kevin Jennart, werden vorig 
seizoen 8° in 3A. De andere buren, KFC Eppegem, 
zaten in 3B en legden eveneens beslag op de 8° stek.

Voorspellingen doen voor het nieuwe seizoen, daar ga ik 
me niet aan wagen. Daarvoor zijn er te veel onbekende 
ploegen in de reeks en is het koffiedik kijken hoe KSC het 
er zal vanaf brengen. 13 nieuwe spelers en een nieuwe 
trainer hebben tijd nodig om een hecht team te vormen.
Persoonlijk tip ik voor de titel op fusieclub RFC Wetteren 
dat vorig seizoen nipt de promotie miste. Lange tijd 
op koers om kampioen te spelen. En dan onderuit in 
de eindronde. De ploeg werd grotendeels behouden 
mèt Alteron Balaj, vorig seizoen topschutter in 3A 
met zo maar eventjes 30 treffers. Met nog een paar 
aanwinsten van Lokeren en Cercle Brugge zijn de Oost-
Vlamingen volgens mij de te duchten kandidaat voor 
het kampioenschap. 

Julien Van de Steen

Geef bloed!
Woensdag 4 oktober 2017 van 17.00 tot 20.00 u.
in de Charleroyhoeve, Lierbaan 16 te Grimbergen

Woensdag 11 oktober 2017 van 17.30 tot 20.00 u.
in het parochiaal centrum,
Meiskensbeekstraat z/n te Humbeek

Dinsdag 24 oktober 2017 van 17.30 tot 20.00 u.
in sportcentrum Singel, Singel 57 te Strombeek
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De nieuwe trainer: 
Vito Simone

Nieuws van Supportersclub Blauw-Wit

Na het tijdperk Stef Van Winckel, hebben we met 
Vito Simone een nieuwe trainer aan het roer bij 
KSC.

Vito was speler-trainer bij vierdeprovincialer Moorsel 
Tervuren. Nadien coachte hij twee seizoenen de 
juniors en beloften van Tempo Overijse.

Vijf jaar was hij trainer van de satellietploeg van OHL 
in tweede en derde provinciale. Nadien volgden 
vier jaren bij onze Wolvertemse buren. Na een 
half seizoen bij Sporting Brussel, was hij tot vorig 
seizoen aan de slag bij Hoger Op Bierbeek in eerste 
provinciale. De promotie werd nipt gemist. Maar hij 
eindigde in schoonheid door de Beker van Brabant 
te winnen.

We wensen hem alle succes toe bij het new look 
KSC Grimbergen

Dit seizoen bekroont Blauw-Wit voor de 15° keer de Speler van het Seizoen. De formule blijft dezelfde. 
Per wedstrijd zijn er zes punten te verdienen voor de drie beste spelers per wedstrijd. 
Voor de thuiswedstrijden worden de formulieren dit seizoen uitgedeeld in de kantine van het Prinsenbos. 
Ze worden daar in een bus gestoken. 
Voor de uitwedstrijden worden de formulieren uitgedeeld in het Sportlokaal.

Lidkaarten kunnen afgehaald worden bij TC Sport, Lage Steenweg 11 (Filip Demessemakers). Nieuwe 
leden kunnen zich melden bij Franky Verbesselt tijdens de matchen of via GSM 0478/829230.

De kalender van KSC kan verkregen worden bij de leden van Blauw-Wit, in het Sportlokaal, de 
Groenpoort en bij TC Sport.

Er worden voor alle verplaatsingen, behalve Wolvertem-Merchtem en Eppegem bussen ingelegd.
Hierna alvast de bussen voor september en oktober:

zaterdag 16 september Lebbeke. Vertrek Sportlokaal om 19.00 u. 
zondag 1 oktober Mariekerke. Vertrek Sportlokaal om 14.00 u. 
zondag 8 oktober Stekene. Vertrek Sportlokaal om 13.00 u. 
zaterdag 21 oktober Wervik. Vertrek Sportlokaal om 18.00 u. 
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Hoe zou het zijn met …..

Al 35 jaar geleden

Er hebben al heel wat spelers de revue gepasseerd bij KSC. 
Hierna overlopen we een paar ervan omdat ze op één of 
andere manier de aandacht trokken.
In de wintermercato was er het nieuws dat Dylan Lambrecth 
van RFC Liège voor drie seizoenen getransfereerd werd naar 
RSC Anderlecht. Voorwaar een opmerkelijk bericht. Dylan 
werd dan uitgeleend aan KSV Roeselare (1B) waar hij amper 
aan de bak kwam en naar de uitgang werd begeleid. Hij 
hoopt bij Anderlecht in de gunst te komen van trainer Weiler. 
“Als je bij Anderlecht niet slaagt, is het omdat je het niet wil” 
liet Dylan eind juni optekenen. Benieuwd wat hij er in de 
paars-witte shirt zal van bakken. 
Laurent Quentin heeft er met Tubize (1B) weer een goed 
seizoen opzitten. Net niet play-off 2 gehaald.
Heel goed nieuws was er van Jeff Mbuba (Excelsior Virton) 
en Olivier Romero Gomez (Vigor Hamme). Met elk 20 
doelpunten werden ze topschutter in 1° amateurs. Chapeau 
voor deze sterke prestatie. Vermelden we nog dat Olivier 
ook het seizoen ervoor 20 goals maakte en aldus Hamme 
meehielp aan de titel in 2° amateurs. Jeff trok deze zomer 
verrassend naar RWDM in 2° amateurs.
In onze eigen reeks werd Berchem Sport kampioen met drie 

ex-Grimbergenaars die elk twee seizoenen actief waren in 
het Prinsenbos: Boris Kamneng Djoum, Thomas Vande 
Velde en Leandro Zorbo. Proficiat jongens en doe het goed 
in 1° amateurs, want ze blijven dit seizoen alle drie bij de 
geel-zwarten. 
In de 2° amateurs A trof ex-gouden schoen Amin Kabir met 
Temse 11 keer raak. 
Koen Verhaeghe hielp FC Pepingen via de eindronde mee 
aan de promotie naar 2° amateurs. Hij blijft echter in 3° 
amateurs bij KVK Ninove. Koen blijft zelden meer dan één 
seizoen bij dezelfde club.
Christophe Tack die er destijds mee voor zorgde dat 
we naar derde nationale promoveerden, werd in eerste 
provinciale kampioen met SK Kampenhout en speelt dit 
seizoen in 3° amateurs B.
Wim Bokila verzeilde na zijn Portugees avontuur tijdens de 
winterstop opnieuw in Nederland bij Achillis29 Groesbeek in 
de derde divisie Nederland. Hij speelde amper en de ploeg 
degradeerde ook. 

Tekst: Julien Van de Steen

De ouderen onder ons herinneren zich wellicht nog deze historische 
match in Barcelona. We schrijven 13 juni 1982. België speelt de 
openingswedstrijd van het WK voetbal tegen wereldkampioen 
Argentinië, mét wondervoetballer Maradona.
België won met 1-0. Franky Vercauteren zwiepte de bal vanop links 
voor en Erwin Vandenbergh liet zien waarom hij niet toevallig een 
gedroomde afwerker was.
Staar je niet blind op de affiche. Die klopt van geen kanten. 
Vandenbergh staat er zelfs niet op. En de spelling van Czernia …. 
Maar wel een knappe billboard van lang vervlogen tijden.
Toen ontstond de ondertussen wereldberoemde GOOOOOOOOOOAL 
van de onvolprezen Rik De Saedeleer die later een eigen leven zou 
gaan leiden.
Een match om nooit te vergeten, maar ondertussen al 35 jaar geleden.

Tekst: Julien Van de Steen
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