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Editoriaal
Beestenhandel

“Voetbal is toch een beestenhandel geworden”. Het zijn niet mijn woorden, maar deze van Patrick 
Lefevere, de ploegmanager van wielerploeg Quick Step Floors. Lefevere is gekend voor zijn cassan-
te uitspraken. Maar ik kan hem geen ongelijk geven.
De afgelopen transferperiode was op zijn minst waanzinnig te noemen. In onze Jupiler Pro League 
waren er precies 157 transfers sinds de start van de competitie: 88 out en 69 in. De geloofwaardig-
heid van de competitie is dan ver te zoeken. In wezen is het een vervalsing van het kampioenschap. 
Denken we maar aan Zinho Gano. Met Beveren-Waas twee doelpunten tegen KV Oostende en een 
week later loopt hij in het shirt van de kustploeg. Wie wordt daar beter van? De makelaars?
Tot 1 september transfers kunnen doen leidt vaak tot paniekreacties. Een paar mindere matchen 
in het begin van het seizoen. En hop, daar rollen weer wat nieuwe spelers binnen. Maar zelfs Ant-
werp dat prima startte, haalde nog liefst 11 nieuwe spelers binnen voor het sluiten van de transfer-
periode. Voor de supporters is deze va-et-vient geen cadeau. Steeds maar nieuwe spelers. En als 
je dan al hun namen kent …. zijn ze alweer weg.
En welke spelers worden dan aangetrokken? Van de 69 nieuwe zijn er zo maar eventjes 45 bui-
tenlanders. Daarmee komen we in de Jupiler Pro League in totaal op bijna 60 % buitenlandse 
voetballers. Nog maar eens een stijging tegen vorig seizoen. Koploper is KAS Eupen met 74 % 
buitenlanders in de A-kern. Is onze jeugd dan zo slecht dat ze niet mee kunnen? En het fabeltje 
dat onze betere jeugdspelers al in het buitenland zitten, gaat m.i. maar gedeeltelijk op. Al worden 
jonge spelers vaak het hoofd op hol gebracht door managers die zwaaien met erg verleidelijke 
contracten. Om daar dan amper speelkansen te krijgen. Ik ken weinig Belgische jeugdspelers die 
in buitenlandse clubs doorbreken.
Internationaal is het helemaal te gek. 220 miljoen voor een voetballer? Wie haalt het in zijn hoofd. 
Zelfs al gaat het om voetbalwonder Neymar. Zijn er nog periodes in het seizoen dat spelers niet 
aan transfers denken?
En als we op ons niveau gaan kijken. Vorig seizoen verloren we in de wintermercato twee spelers: 
Nathan Rodez en Noë Bokila. In niet geringe mate mede de oorzaak dat we dit seizoen “een toontje 
lager moeten zingen”. 
Gelukkig is er wat aan het bewegen De Engelse Premier League heeft de knoop doorgehakt. Vol-
gend seizoen kunnen er na de start van de competitie geen inkomende transfers meer gedaan 
worden. Al zou dit niet gelden voor de lagere reeksen: vreemd. Duitsland denkt eraan dit voorbeeld 
te volgen. En België? De Pro League buigt zich hierover. Maar de deadlines in alle landen op één lijn 
brengen, lijkt me nog wel een uitdaging. Belgische clubs versjacheren graag nog wat spelers om 
de kas te spijzen. Als andere markten vroeger sluiten wordt een lucratieve piste gesloten. 
Alvast een stap in de goede richting. En doek alvast ook maar de wintermercato op. Want die is 
toch enkel voor ploegen die hun huiswerk niet goed gemaakt hebben. Laat ten minste de ama-
teurclubs met rust in de wintermercato.
Wat de buitenlanders in 1A betreft werd een werkgroep samengesteld om voorstellen uit te werken. 
Een idee is om regels op te leggen wie manager kan worden. En om voor jeugdspelers niet met 
managers te werken. Verder behoort een nieuwe jeugdcompetitie die de lat wat hoger legt tot 
de mogelijkheden. De stap naar een eerste ploeg blijkt vaak niet zo eenvoudig te zijn. Al hebben 
de eersteklasseclubs meestal ook weinig geduld met hun jonge spelers. En verder is er vanaf het 
seizoen 2018-2019 sowieso een verstrenging. Er moeten dan immers niet langer 6, maar 8 voet-
bal-Belgen in de wedstrijdkern van 18 zitten. De clubs uit 1A zullen dus alleszins meer Belgen nodig 
hebben. Nadeel is dan weer dat de topclubs Belgen gaan shoppen bij de “kleintjes”. Ook bij de 
amateurclubs dus.
Tot slot is er het fenomeen van de ‘huurlingen’. Dit seizoen reeds 50 in de Jupiler Pro League tegen-
over 35 een jaar geleden. Een oplossing op korte termijn. Op lange termijn worden de problemen 
dan vooruit geschoven. Want die spelers kunnen het volgende seizoen alweer elders voetballen. 
Huren met aankoopoptie komt eigenlijk neer op een ‘proefperiode’ en kan wel gunstig zijn voor 
ploegen die weinig met scouting bezig zijn. Eigenlijk hebben grote Europese clubs steeds meer 
spelers op “overschot” die ze ergens moeten stallen. Liever een Belgische eersteklasser dan een 
een ploeg uit een lagere reeks in eigen land. Mede een verklaring voor het toegenomen aantal 
buitenlanders in de JPL.
Het positieve is dat men zich meer en meer bewust wordt van problemen aangaande transferpe-
riode, de buitenlandse voetballers en de ‘huurlingen’.
Nu nog er wat aan doen!

Julien Van de Steen

Julien Van de Steen
hoofdredacteur
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Interview met Christophe Socquet,
Voorzitter van KSC Grimbergen

Dit is het eerste interview van het nieuwe seizoen. Met wie konden we dat 
beter hebben dan met kersvers voorzitter van KSC :  Christophe Socquet. 
Met zijn 33 jaar is hij veruit de jongste voorzitter ooit van KSC. Wellicht is 
hij ook één van de jongste in het nationale voetbal.
Na een belabberd seizoen waarin we afscheid moesten nemen van 
tweede klasse amateurs, is hij van plan opnieuw schwung te brengen 
in Grimbergen.

Vanwaar de interesse voor voetbal Christophe?
Ik ben beginnen voetballen toen ik 4,5 jaar was. Voetbal is 
altijd mijn sport geweest. Ik heb bij verschillende ploegen ge-
speeld: Anderlecht, RWDM, Strombeek, Merchtem. Bij Ander-
lecht lag het niveau hoog. Er moest toen ook al vier keren per 
week getraind worden. Dat was te veel. Ik ben ook een paar 
keren lang out geweest met blessures. 
Ik heb tot mijn 18° gespeeld. Na mijn middelbaar ben ik vol-
tijds gaan werken in de zaak van mijn vader. Vroeger stak ik 
daar in juli en augustus wel een handje toe. De combinatie 
met voetbal werd echter moeilijk. Regelmatig verhuizingen 
naar het buitenland en ook weekendwerk lieten niet meer toe 
in het voetbal nog echt niveau te halen. Ik ben dan gestopt 
met voetballen. Maar ik ben het voetbal blijven volgen. Ik ging 
regelmatig kijken naar mijn vroegere ploegen. Ik hield ook 
contact met mijn vrienden spelers. Nu nog altijd ten andere. 

Hoe ben je supporter van KSC geworden?
Tien jaar geleden hebben we in Grimbergen op de Verbran-
de Brug een opslagruimte gekocht en een deel van de ver-
huisactiviteit naar daar overgebracht. We hebben toen beslo-
ten om het Grimbergs Verhuisbedrijf op te richten. Er moest 
hier één en ander aangepast worden en tijdens de werken 
is Gaby hier eens binnen gestapt met de vraag om KSC te 
sponsoren. Ik heb daar ja op gezegd. Nadien heb ik ook de 
jeugd gesponsord. 
Sindsdien ben ik naar Grimbergen komen kijken. En …. ben ik 
meer en meer naar KSC gekomen. Je leert dan mensen ken-
nen, supporters, handelaars enz. En ik was verkocht.

Wat spreekt je aan bij KSC?
Het familiale karakter van de club. Niet zo vanzelfsprekend 
voor een ploeg in nationale. Bij de supporters is er een goede 
sfeer. Het is niet de grootste groep, maar ze hangt wel goed 
aan mekaar. 

Met de firma doen we elk jaar het vervoer voor de zeestage. 
De sportzakken, de voeding enz. Het is leuk als je dan de 
lachende gezichten van de kleinsten ziet.  

Vorig seizoen ben je voorzitter van de Challenge Club ge-
worden en vanaf dit seizoen ben je voorzitter van KSC. Het 
is snel gegaan.
Twee seizoenen geleden is haast het volledige bestuur op-
gestapt. François De Doncker is dan interim-voorzitter ge-
worden. Op zijn vraag ben ik in opvolging van Stef Vanroy 
voorzitter van de Challenge club geworden. Hij zag in mij de 
geknipte persoon om de Challenge Club verder te zetten en 
nieuw leven in te blazen. En dat is ook gebeurd. Het aantal 
leden is naar omhoog gegaan en er worden opnieuw diverse 
activiteiten georganiseerd.
François heeft dan besloten niet verder te gaan als voorzitter 
van de club. Ik vond het belangrijk dat iemand het in handen 
nam die het reilen en zeilen van de club kent. Niet zoals een 
jaar voordien zonder voorzitter en haast geen bestuur. Ik vond 
continuïteit belangrijk, ook om paniek te vermijden. Ander-
zijds waren er ook niet veel kandidaten. Het is een uitdaging 
om na de degradatie te proberen standvastigheid in de club 
te krijgen na de voorbije woelige jaren. 
Voorzitter zijn vergt veel tijd. Zeker bij de voorbereiding van 
een nieuw seizoen. Voorzitter van de Challenge Club en van 
KSC combineren is wat van het goede te veel. Vorig jaar heb 
ik in de Challenge Club veel steun gehad van Guy Vreven en 
Johan Van Stichel. Guy is nu officieel voorzitter, maar eigenlijk 
is het teamwork. Het is beter met drie personen. Er zijn dan 
meer ideeën en meer contacten. Het is makkelijker om een 
goed programma uit te werken. Het is alleszins de bedoeling 
er wat jongere mensen bij te betrekken. 

Ik leid een bedrijf, maar ik werk daar mee als het moet. Ik doe 
dat ook bij KSC. Ik voel mij daar even goed bij. Aldus heb je 
met iedereen een goed contact. En je hebt ook zicht op wat er 
gebeurt. Als ik iets doe, wil ik me daar 100 % voor inzetten. Je 
moet erin geloven. Ik wil iets bereiken als ik iets doe.
In een club hebben we veel mensen nodig die samen voor 
een doel gaan.
Dit seizoen bv. doen we een paar footlunches. Zonder de vrij-
willigers die dat voortreffelijk doen, zou dat niet mogelijk zijn. 
Als voorzitter alleen lukt het niet. 
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Zijn je spelers van KSC bijgebleven Christophe?
Ik kom nog niet zo lang kijken. Maar we hebben regelmatig 
goede spelers in onze rangen gehad die het bij hun nieuwe 
ploegen goed doen. Ik denk hierbij aan Koen Verhaeghe, die 
ons met Ninove pijn deed; Olivier Romero Gomez, die nu het 
goede weer maakt bij SK Deinze; Jeff Mbuba, nu aan het ka-
non bij RWDM; Olivier Claessens, ondertussen ook makelaar 
en Maurice Weynants die ik een goede voetballer vond. 

Hoe zie je de toekomst van KSC en welke zijn de doelstel-
lingen van de club?
Vorig seizoen was zeer ontgoochelend. Dit seizoen spelen we 
een reeks lager. Het is een nieuwe start. Als bestuur hebben 
we niet stil gezeten. We hebben keihard gewerkt om KSC op-
nieuw op de rails te krijgen. Wij willen dit jaar bewijzen wat 
KSC Grimbergen waard is in het nationale voetbal. 
We hebben vele nieuwe gezichten bij de trainers en bij de 
spelers. We hebben ook drie jeugdspelers toegevoegd aan 
de A-kern. We hebben in de eerste ploeg een mix van ervaren 
spelers en jongere spelers. Ik gaf als voorzitter aan de kern 
duidelijk mee dat ze buiten hun voetbalkwaliteiten, ze steeds 
de goede mentaliteit, inzet en spirit moeten tonen, zowel op 
als naast het veld. Ze zijn immers het uitstalraam van KSC 
Grimbergen. Enkel als een hecht team kunnen ze de beste 
resultaten behalen.
Ik vind het belangrijk dat er een goed evenwicht tussen het 
sportieve en het financiële kan blijven. De raad van bestuur 
zal er alles aan doen om de club financieel gezond te houden.
Met het bestuur, de vrijwilligers en de supporters moeten we 
samen werken om de naam van KSC Grimbergen in nationa-
le hoog te houden. 
Onze ambitie is om dit jaar tussen plaats 3 en 6 te eindigen. 
Een eindronde-ticket zou mooi meegenomen zijn. 
Wat de eerste ploeg betreft moeten we trachten op termijn 
een goed draaiende middenmotor in tweede klasse ama-
teurs te worden. 
Bij de jeugd moeten we zorgen dat er een sterke jeugd is met 
een goede omkadering en dat met regionale, provinciale en 
interprovinciale ploegen. 

In mijn job merk ik dat de administratieve verplichtingen 
steeds maar toenemen. Ook in het voetbal blijkt dat zo te zijn. 
De lat wordt steeds hoger gelegd. Zo vergt de audit bij de 
jeugd enorm veel werk. Energie die verloren gaat voor nutti-
ger zaken.
Op termijn hoop ik samen met het gemeentebestuur van 
Grimbergen ons jeugdcentrum Ter Wilgen, waar tevens onze 
eerste ploeg haar trainingen afwerkt, verder te kunnen uit-
bouwen.

Hoe zit het met de jeugdwerking van KSC?
Onze club is natuurlijk meer dan de eerste ploeg. De KSC-
jeugd draait onder leiding van Alain Roosens goed. We heb-
ben een 300-tal jeugdspelers en een 25-tal ploegen en trai-
ners. Er zijn heel veel mensen die zich quasi dagelijks inzetten 
om alle jeugdspelers uit het Grimbergse hun favoriete sport 
te kunnen laten doen: jeugdtrainers, afgevaardigden, coör-
dinatoren, vrijwilligers, enz. Dat is belangrijk voor het sociale 
contact tussen de spelers en de mensen van Grimbergen. 
Op het eerste gezicht lijkt het lidgeld van 350 à 420 euro voor 
een jaar veel. We hebben berekend wat een jeugdspeler bij 
KSC kost. En dan komen we uit op zo’n 750 EUR. De club legt 
dus heel wat bij. Toch vind ik dat voetbal een vrij betaalbare 
sport is in vergelijking met andere sporten.
Nieuw dit jaar bij de jeugd is dat we een kinesist en revalida-
tietrainer ter beschikking hebben die elke dinsdagavond van 
18u tot 20u aanwezig is op Ter Wilgen wat ik een meerwaarde 
vind.
Ook wil ik aanhalen dat we de huidige samenwerking tussen 
de jeugdbesturen van KSC en FC Beigem op termijn zullen 
uitbouwen om de groeiende vraag van kinderen uit het Grim-
bergse te kunnen opvangen. 
Het is moeilijk om goede jeugd bij KSC te houden. Dat hangt 
af van de ouders en van de spelers. Ik zou toch een raad 
willen geven: denk niet te snel om naar een club te gaan die 
hoger speelt. Niet iedereen is Messi of Ronaldo. Beter in een 
goed omkaderde club als KSC dan na een tijdje weg te deem-
steren in een club met naam.

Christophe, wil je zelf nog iets kwijt? 
Ik ben tevreden dat mijn mede-bestuursleden, de supporters 
en de medewerkers mij aanvaard hebben als jonge voorzit-
ter. Iedereen binnen de club is nodig om er het beste van te 
maken. Het is de bedoeling samen het verhaal verder te zet-
ten. En een familiale club te blijven. 
Ik wil dan ook iedereen hartelijk danken die op één of an-
dere manier zijn steentje bijdraagt voor het welslagen van 
onze club, ook de sponsors die broodnodig zijn. Zonder al die 
mensen zou er gewoon geen club zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat wij samen met KSC Grimbergen de 
volgende jaren meer successen dan nederlagen zullen beha-
len en dat we verder kunnen bouwen aan de toekomst van 
onze club.
Het bestuur zal zich verder ontwikkelen en ontplooien. Onze 
bedoeling is om duidelijk en open te communiceren naar ie-
dereen. Indien u vragen of ideeën heeft. Of u wil ons helpen 
of steunen. Laat het ons weten en dan zoeken we samen een 
gepaste oplossing om KSC verder te laten groeien.
Blijf steeds je club steunen, zowel in goede als iets mindere 
tijden. Maak plezier en drink af en toe eens een goed pintje 
bier. 

Bedankt Christophe voor deze fijne babbel en tevens voor 
deze laatste goede raad.

Tekst en foto’s: Julien Van de Steen

Christophe voor het seizoen een dagje in de weer om 
de zitjes in het Prinsenbos proper te maken
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Voorstelling van de bezoekers 

KVK Svelta Melsele
Stamboeknummer: 3541
Clubkleuren:  blauw-wit
Webstek:  kvksveltamelsele.be
Resultaat seizoen 2016-2017:
kampioen in eerste provinciale
Oost-Vlaanderen met 68 punten.
We spelen voor het eerst tegen deze club.

Melsele is een deelgemeente van Beveren. De afgelopen 
jaren speelde de ploeg meerdere keren de eindronde voor 
promotie naar de nationale reeksen. Pas vorig seizoen werd 
de poort opengebeukt. En hoe. Kampioen met liefst 15 punten 
voorsprong. Vooral Didi stond met 23 treffers aan het kanon. 
Verder waren hun doelpunten verdeeld over meerdere 
spelers.
De namen van de spelers die gingen en kwamen zeggen ons 
waarschijnlijk weinig. Uitgaand was er enkel Kevin Thuy die 
naar reeksgenoot Avanti Stekene trok. Andere spelers gingen 
naar provinciale. Inkomend zijn Da Cunha en Van Osselaer 
van KSK Sint-Niklaas de gekendste namen.  Belangrijker lijkt 
me dat de kampioenenploeg haast volledig behouden werd 
en dat de automatismen er dus al zijn.
Ook dit seizoen zijn de Waaslanders goed uit de startblokken 
gekomen met o.a. een 1-3 zege bij onze Wolvertemse buren.
Svelta heeft ook een damesploeg die vorig seizoen eveneens 
kampioen speelde en die voor het eerst in eerste nationale 
aantreedt.

Op verplaatsing
Zaterdag 21 oktober om 20.00 u. K Eendracht Wervik
(supportersbus vertrekt om 18.00 u. aan het Sportlokaal) 

Zondag 5 november om 14.30 u. KVC Jong Lede
(supportersbus vertrekt om 13.30 u. aan het Sportlokaal) 

KFC Eppegem 
Stamboeknummer: 4759
Clubkleuren: rood-groen
Webstek: www.kfceppegem.be
Resultaat seizoen 2016-2017:
8° met 43 punten in derde klasse amateurs B.
Vorige uitslagen: Het is al zeer lang geleden dat we 
tegen deze club in provinciale speelden.

Oude bekenden:
Vorige zomer trokken een paar Grimbergenaars naar de 
buren uit Eppegem. Middenvelder Fabio Caira speelde in het 
seizoen 2014-2015 een paar wedstrijden in het eerste efltal 
van KSC. De vorige twee seizoenen kwam hij amper aan 
de bak en koos hij voor de rood-groenen. Robbe Olbrechts 
stak vorig seizoen een paar keren de neus aan het venster in 
ons fanionelftal, doch hij kon geen vaste stek verwerven. Ten 
slotte is er Yoran Verdeyen die bij Grimbergen vorig seizoen 
derde doelman was. Rudy Van Hemelrijck is T2 en was in 
een vroeger leven trainer bij de jeugd van KSC.

In 2014-2015 werden onze buren kampioen in eerste 
provinciale waardoor ze voor het eerst aantraden in de 
nationale reeksen. En ze deden dat prima. In de Antwerps/
Limburgs getinte B-reeks finishten ze in hun eerste seizoen 
in derde klasse amateurs als 8°. Uitgroeien tot een stabiele 
nationaler is de doelstelling. Dit seizoen wordt op een rustige 
jaargang gemikt. Daarbij staat het snel verwerven van 
mathematische zekerheid omtrent het behoud centraal. De 
rest van de competitie zonder druk en met vrijuit voetballen 
rond maken is het doel. De start met 12 op 15 is zonder meer 
schitterend. 
De ploeg van vorig seizoen werd grotendeels samen 
gehouden, met de broers Max en Glenn Breugelmans als 
bekendste namen. Wel trok Gajanovic, goed voor 13 treffers, 
naar Diegem Sport. Vertrokken verder naar ploegen die 
nationaal spelen: Bodart (Lebbeke) en Zeroual (RJ Waver).
Doelman Leemans werd gehaald bij Zele. Verdediger 
Vercammen komt van Schriek en Yilmaz van City Pirates. 
Cornelissens was vorig seizoen actief bij Rupel-Boom.

Tekst: Julien Van de Steen
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Hoge Buizen 45 • 1980 Eppegem
Tel. 02 252 41 51 • Fax 02 252 53 00
danny.briessinck@telenet.be

open ma tot vrij van 7 tot 18 uur • zaterdag gesloten
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Wedstrijdverslag
KFC Merelbeke - KSC Grimbergen   0 - 0

Een minuutje voetballen en Schelstraete schoot al 
op de knieën van Espeso Nunez. Het had de aanzet 
kunnen zijn van een spetterende voetbalavond, 
maar dat was het niet. Lange tijd was er weinig 
te beleven, want de goede combinaties bleven 
langs beide kanten achterwege. De twee teams 
probeerden het dus met lange ballen waar weinig 
van kwam. Wij gingen ook te slordig om met onze 
hoekschoppen. Wel waren er mogelijkheden om 
aan te leggen vanuit de tweede lijn. Onwuekelu 
legde af met de borstkas, Verhoeven miste zijn 
schot. Espeso Nunez haalde een afstandsschot van 
Ongenae uit zijn rechterbenedenhoek. Merelbeke 
was iets vaker aan ons dole dan omgekeerd, 
zonder voorts gevaarlijk te zijn. Voor rust was er 
bij ons al een wissel doorgevoerd, want de zieke 
Hermans ruimde plaats voor Salvi.

Het uitblijven van ook maar één uitgespeelde 
kans daarentegen is op zijn minst pover.

De wedstrijd kabbelde rustig voort, tot Merelbeke 
na twintig minuten in de tweede helft toch steeds 
dichter bij een doelpunt kroop. De Oost-Vlamingen 
staken iets meer diepgang en infiltraties in hun 
spel waardoor ze plots wel meerdere malen op 
voorsprong konden komen. Na een doorsteekpass 
stuitte Smolders op Espeso Nunez. Schelstraete 
was alleen door op een lange bal. Espeso Nunez 
lag opnieuw in de weg. Meteen hierna volgde 
een schot net voorlangs ons doel. Op een lage 
voorzet van Saidy kon Ongenae besluiten. Onze 
doelman ging goed plat. In de voorlaatste minuut 
was er nog een vrije kopkans op vrije trap voor de 
thuisploeg. Chris stelde met een geweldige safe de 
puntendeling veilig.

Ons eerste punt is binnen met dank aan een sterk 
keepende Espeso Nunez.

Ons eerste punt is binnen met dank aan een sterk 
keepende Espeso Nunez en het is altijd goed dat 
al op de eerste speeldag te verwezenlijken. Het 
uitblijven van ook maar één echt uitgespeelde kans 
daarentegen is op zijn minst pover. Het creëren van 
kansen is het grote werkpunt en voorts moeten we 
de voetballende kwaliteiten uit deze ploeg naar 
boven laten komen.

FC MERELBEKE: De Volder; Seynaeve, Dewulf, 
De Smet, Van der Cruyssen; Bultheel, Ongenae, 
Smolders, Schelstraete(81’ De Weirdt), Monday(71’ 
Saidy); Zwart.

KSCG: Espeso Nunez; Joly, Vanhamel, Oztürk, 
Williot; Hermans(29’ Salvi), Garcia, Verhoeven(86’ 
Larrocha Lopez); Weydisch(72’ Ekamba), Dahman, 
Onwuekelu.

DOELPUNTEN: geen.

GEEL: 26’ Onwuekelu, 31’ Weydisch.

Kevin Van Buggenhout

Espeso Nunez pakt eerste punt voor KSC

Onze terugkeer op het niveau van derde amateur is een feit na een bezoek aan Merelbeke. In een moeilijke 
openingsmatch zwoegde KSC zich met een sterke doelman tussen de palen naar een brilscore.
In vergelijking met de laatste bekermatch namen Joly en Oztürk hun plek in de verdediging weer in. 
Verhoeven speelde iets meer teruggetrokken en op rechts was er plaats voor Dahman. Op de bank de nieuw 
aangeworven doelman Özcelik Ramazan in plaats van de gekwetste Du Pont. Daar moest ook Ekamba 
plaatsnemen. 



16 Sportmagazine Grimbergen

Wedstrijdverslag
KSC Grimbergen – KSK Vlamertinge   4 - 1

De start was zeer goed. Grimbergen was 
vastberaden er het beste van te maken. Nog in 
de openingsminuut mikte Onwuekelu een vrije 
kopkans naast. Vlak hierna moest de bezoekende 
doelman uitpakken met een prima parade en op 
de hoekschop die volgde, kopte Verhoeven de 1-0 
binnen. De volgende Grimbergse dreiging kwam 
er weer snel aan: de lob van Onwuekelu belandde 
naast doel. Vier kansen in de eerste vijf minuten: dit 
was een heel andere en positieve indruk die onze 
ploeg maakte. Nadien ging het Grimbergse offensief 
even liggen en door enkele onnodige balverliezen 
kon ook Vlamertinge de neus aan het venster 
steken. De vrijgespeelde Hacène Cherifi mikte naar 
de korte hoek waar Espeso Nunez met zijn voet 
redding bracht. Nadien forceerde Grimbergen toch 
weer enkele kansen op een dubbele voorsprong. 
Onwuekelu ging knap twee man voorbij, maar 
stuitte vervolgens op Vanbrabandt. Ook Dahman 
vond de doelman van Vlamertinge op zijn weg. 
Die van ons kreeg zowaar een assist achter zijn 
naam. Op een verre uittrap van Espeso Nunez was 
Onwuekelu alleen door. De Nigeriaan maakte er op 
slag van rust 2-0 van.

Vier kansen in de eerste vijf minuten: dit was een 
heel andere en positieve indruk die onze ploeg 
maakte.

Dat voelde al wat geruststellender aan, al kwam 
Vlamertinge wel iets scherper uit de kleedkamers. 
Hacène Charifi trapte over. De hoop op een 
aansluitingstreffer bij de bezoekers werd kort voor 
het uur ontnomen. Verhoeven scoorde op voorzet 
van Weydisch zijn tweede van de namiddag. KSC 
zette weer even door. Onwuekelu legde af voor 
Weydisch wiens schot rakelings naast doel zoefde. 
Een horizontale pass over de grond van Dahman 
belandde bij Verhoeven. Het been van Vanbrabandt 
hield hem van zijn hattrick. Bij momenten zagen 

we steeds meer de combinaties die we van onze 
ploeg willen zien. Zo ook toen Weydisch vlot 
voorbij zijn man ging en voorzette. Het hakje van 
Onwuekelu ging naast. Met nog een kwartier te 
gaan kon de pas ingevallen Abderahim Cherifi 
de 3-1 aantekenen. Vreemd genoeg gingen beide 
ploegen plots voetballen alsof het al 3-2 stond. Tot 
die score kwam het niet dankzij een prima redding 
van Espeso Nunez. Het laatste doelpunt viel aan de 
andere kant. Weydisch lukte aan de tweede paal 
de 4-1.

Het succes in de eerste thuismatch in de 
competitie kunnen we enkel toejuichen.

Het succes in de eerste thuismatch in de competitie 
kunnen we enkel toejuichen. Bovendien zagen we 
al meer het voetbal dat we willen zien. Weliswaar 
tegen een bleke tegenstrever en met nog teveel 
periodes waarin het plots even wegvalt. Maar het 
potentieel is zichtbaar en de eerste overwinning is 
alvast binnen. 

KSCG: Espeso Nunez; Joly, Vanhamel, Oztürk, 
Williot; Hermans(83’ Salvi), Garcia, Verhoeven(80’ 
Larrocha Lopez); Weydisch, Dahman(74’ Ekamba), 
Onwuekelu. 

SK VLAMERTINGE: Vanbrabandt; Verstraete(65’ 
Cappoen), Boeve, Pecqueux, Vanelslander; Nuytten, 
Winnock, H. Cherifi(71’ Ternest), Neve(75’ A. Cherifi), 
Deman; Wittesaele. 

DOELPUNTEN: 3’ Verhoeven 1-0, 45’+1’ Onwuekelu 
2-0, 59’ Verhoeven 3-0, 76’ A. Cherifi 3-1, 83’ 
Weydisch 4-1. 

GEEL: 40’ Dahman, 50’ Oztürk, 60’ Boeve.

Kevin Van Buggenhout

Vlotte zege in eerste thuiswedstrijd

Grimbergen heeft zijn nieuwe thuiscampagne alvast in stijl geopend. Met een vlotte en ruime zege voetbalde 
KSC zich richting 4 op 6.
Trainer Simone behield het vertrouwen in dezelfde elf die in Merelbeke aan de aftrap stonden. 
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Wedstrijdverslag
FC Lebbeke - KSC Grimbergen   3 – 0 

Nochtans dreigde KSC in het begin meteen via 
enkele stilstaande fases. Een afvallende bal na een 
vrije trap werd naast gemikt en ook onze volgende 
schietkans belandde niet in het kader. Tussendoor 
had Lebbeke wel al gescoord. Espeso Nunez 
had eerst een verraderlijk schot van Van Damme 
in hoekschop gebokst. Op die corner kopte de 
inlopende De Wannemaeker raak. Na een kwartier 
spelen stuikte het bij ons toch enigszins in mekaar. 
Ünver kon makkelijk door het centrum snijden en 
plaatste de 2-0 vervolgens mooi in doel. Nadien 
maakte Grimbergen een aangeslagen indruk. Er zat 
weinig beweging in de ploeg. Bovendien grossierde 
KSC in te zachte en onzuivere passing. Dan ging 
de bal bij Lebbeke beter rond. Het toonde zich ook 
dodelijk efficiënt. Bijna elke keer als de thuisploeg 
aan ons doel kwam, was het prijs. De knal van een 
sterke Bogemans in de rechterbenedenhoek zorgde 
voor 3-0. Bij de rust was het tijd voor bezinning.

Bovendien grossierde KSC in te zachte en 
onzuivere passing.

De tweede helft opende met een opportunistische 
poging naast doel van Bossekota. Even later 
kwam Lebbeke wel tot een uitgesponnen aanval. 
Van der Jeugt besloot naast. De goede intenties 
van Grimbergen waren iets meer zichtbaar. Toch 
lukte het niet om echt een vuist te maken. In het 
overbodige laatste deel van de wedstrijd bleef het 
doelgevaar beperkt. Espeso Nunez kreeg een bal 
van kortbij op zich gemikt. Aan de overzijde was 
er dan toch ook eens een noemenswaardige actie 
en doelpoging. De actie van Larrocha Lopez aan 
de achterlijn mocht best gezien worden. Vanuit een 
scherpe hoek besloot hij op Van der Taelen. Onze 
enige bal tussen de palen na meer dan zeventig 
minuten. Ook in de slotfase veranderde er niets 
meer aan de score.

Zowel inzake balcirculatie als inzake efficiëntie 
hebben we nog heel wat werk om ons met de 
betere ploegen uit de reeks te kunnen meten.

Het was een heel andere match dan op speeldag 
twee met ook een heel andere tegenstrever. Zowel 
inzake balcirculatie als inzake efficiëntie hebben we 
nog heel wat werk om ons met de betere ploegen 
uit de reeks te kunnen meten.

FC LEBBEKE: Van der Taelen; Podevijn, Gaye, 
De Wannemaeker, Persoons; Bogemans, Van 
Damme(67’ Bodart), Bossekota, Van der Jeugt, 
Ünver(83’ Ringoot); Baras(74’ Van Impe).

KSCG: Espeso Nunez; Joly, Vanhamel, Oztürk(74’ 
Ekamba), Williot); Hermans(46’ Salvi), Garcia, 
Verhoeven(46’ Larrocha Lopez); Weydisch, Dahman, 
Onwuekelu.

DOELPUNTEN: 7’ De Wannemaeker 1-0, 17’ Ünver 
2-0, 28’ Bogemans 3-0.

GEEL: 68’ Van der Jeugt, 74’ Williot, 86’ Bossekota, 
87’ Dahman.

Kevin Van Buggenhout

Ontnuchterende avond in Lebbeke

Door drie Lebbeekse goals binnen het halfuur wist KSC zaterdag al snel dat het voor een lange avond stond. 
De nederlaag was dan ook onafwendbaar.
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Wedstrijdverslag
KSC Grimbergen – KVK Ninove   2 - 3 

In de eerste twintig minuten moest Grimbergen Ninoofs 
veldoverwicht toestaan, zonder dat daar veel gevaar 
van kwam. Ninove kreeg wel enkele vrijschoppen en 
één daarvan werd omgezet in een doelpunt. Verhaeghe 
beroerde met een uitgestrekt been de inswinger van 
Schamp. Dat was voldoende voor de 0-1. Grimbergen 
sloeg meteen terug. Na een hoekschop werd de inzet 
van Verhoeven aan de tweede paal pas achter de 
doellijn gekeerd. De gelijkmaker hielp ons in de wedstrijd 
en het tweede deel van de eerste helft was niet onaardig 
van onze kant. Dahman legde de bal goed achteruit. 
Weydisch en Garcia liepen mekaar enigszins in de weg. 
Het was Weydisch die trapte. Zijn schot was gekraakt. 
Nadien waren er nog een paar halve kansen met 
kopballen van Oztürk en Salvi. Op slag van rust dreigde 
Ninove nog een keer met een bal vanop de flank. De 
vrijstaande Verhaeghe kopte de voorzet van Schamp 
naast.

De gelijkmaker hielp ons in de wedstrijd en het tweede 
deel van de eerste helft was niet onaardig van onze 
kant.

Vlak na de hervatting mikte Schamp de 1-2 in de korte 
hoek. Vanaf dan geraakten de bezoekers vlot aan kansen 
om verder uit te lopen. Al combinerend geraakten ze via 
Martens, Van Gucht en Kazi tot in onze zestien. In eerste 
instantie kon onze verdediging nog afblokken. Verhaeghe 
stond wel al enkele seconden alleen en toen de bal voor 
zijn voeten belandde, aarzelde hij niet. Dat de 1-3 zo snel 
volgde, hielp onze zaak uiteraard niet. KSC ging steeds 
verder uiteen spelen en er vielen enorme gaten. Ninove 
dacht van de ruimte gebruik te maken om nog meer 
doelpunten te maken. Een voorzet van Schamp bereikte 
aan de tweede paal Martens die in één tijd van dichtbij 
op de paal besloot. Een lange bal van Schamp bracht 
Verhaeghe in stelling. De spits viseerde de verste hoek. 
Espeso Nunez haalde dit schot er goed uit. Een splijtende 
pass door onze verdediging zette Verhaeghe weer oog 
in oog met Chris. De aanvaller besloot deze keer op 
de knieën van Espeso Nunez. Halverwege de tweede 

periode kon Grimbergen zich nog eens tonen. Musasa 
ging op rechts zijn man voorbij en leverde een lage 
voorzet af. Onwuekelu tikte nog voor de eerste paal de 
bal naast. Even nadien was er een minder moment voor 
Musasa die na een drieste ingreep op het middenveld 
meteen rood kreeg. Na een counter vroeg Ninove na een 
ingreep van Williot nog tevergeefs om een strafschop. 
Grimbergen toonde wel nog veerkracht, want na Ninoofs 
balverlies legde Weydisch opzij en knalde Verhoeven 
de aansluitingstreffer hoog in doel. Ondanks dat nog 
een paar ballen in de box ons hoop gaven op een 
gelijkmaker dreigde toch vooral onze tegenstander nog 
op de counter. Zo ging een schuiver van Verhaeghe tegen 
de binnenkant van de paal en besloot De Meersman op 
Williot.

Jammer dat het net zoals vorige week in een bepaalde 
periode van de match zo uiteen viel.

Jammer dat het net zoals vorige week in een bepaalde 
periode van de match zo uiteen viel. Zo laten deze twee 
waardemeters toch een duidelijk beeld na. Met een 4 op 
12 is het toch zaak om snel een volgende driepunter te 
pakken.

KSCG: Espeso Nunez; Williot, Vanhamel, Oztürk, Musasa; 
Salvi(82’ Hermans), Garcia, Dahman(57’ Onwuekelu); 
Weydisch, Cino(77’ Larrocha Lopez), Verhoeven. 

NINOVE: Goossens; Ardans, Ketsman, Van Den Branden, 
Bellon; Kazi(69’ De Meersman), De Crick, Schamp(90’+4’ 
Arys), Van Gucht, Martens(80’ Van Den Meersch); 
Verhaeghe.

DOELPUNTEN: 19’ Verhaeghe 0-1, 21’ Verhoeven 1-1, 47’ 
Schamp 1-2, 53’ Verhaeghe 1-3, 88’ Verhoeven 2-3.

GEEL: 49’ Salvi, 64’ Oztürk, 68’ Kazi.

ROOD: 74’ Musasa (G).
Kevin Van Buggenhout

Oude bekende doet ons pijn

Ex-KSC’er Koen Verhaeghe vond bij zijn terugkeer aan het Prinsenbos vlot de weg naar de netten. Samen met Schamp 
vormde hij een gevaarlijk duo nadat KSC wegzakte na rust.
Voor aanvang van de wedstrijd was er een minuut stilte vanwege het overlijden van de peter van Chris Espeso Nunez. 
Onze doelman geraakte net als Vanhamel - beiden waren onzeker voor deze match - speelklaar. Musasa verving de 
gekwetste Joly en stond rechts achterin. Williot ging dus als linksachter spelen. Op het middenveld opteerde trainer 
Simone voor Salvi in plaats van Hermans en was er ook plek voor Dahman. Verhoeven werd immers in de spits gezet 
en Cino kreeg een basisplaats als rechteraanvaller.



Sportmagazine Grimbergen 19

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



20 Sportmagazine Grimbergen

KBC-Verzekeringskantoor

Wilfried Verlooy
Veldkantstraat 52
1850 Grimbergen
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wilfried.verlooy@verz.kbc.be
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KFC Merelbeke – KSCG
Chris Espeso Nunez 3 punten
Rodrigue Williot 2 punten
Timothy Salvi 1 punt

KSCG – KSK Vlamertinge
Vincenzo Verhoeven 3 punten
Thomas Weydisch 2 punten
‘Oni’ Onwuekelu 1 punt

FC Lebbeke – KSCG
Timothy Salvi 3 punten
Chris Espeso Nunez 2 punten
Sacha Larrocha Lopez 1 punt

KSCG – KVK Ninove
Chris Espeso Nunez 3 punten
Vincenzo Verhoeven 2 punten
Rodrigue Williot 1 punt

FC Mariekerke -KSCG
Nick Carrez 3 punten
Vincenzo Verhoeven 2 punten
Rodrigue Williot 1 punt

Stand
Chris Espeso Nunez 8 punten
Vincenzo Verhoeven 7 punten
Timothy Salvi 4 punten
Rodrigue Williot 4 punten

Christian Herssens, Kristof Begyn en Francis Van der Velde zorgden voor een overheerlijke paëlla tijdens de 
footlunch op 24 september.
Op 29 oktober zetten deze koks samen met Michel Begyn opnieuw hun beste beentje voor. Dit keer wordt het 
een wildmenu waarvan alle informatie in dit nummer terug te vinden is.
Hartelijk dank aan deze supporters om hun kookkunsten ten dienste te stellen van KSC.

Speler van het seizoen
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Jeugdploegen KSC Grimbergen

U13 regionaal • Foto: Fikret Aydemir

U13 interprovinciaal • Foto: Fikret Aydemir
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Spelers in de kijker

Naam: Joly.
Voornaam: Alexi.
Nationaliteit: Belg.
Woonplaats (gemeente): Liedekerke.
Burgerlijke staat: Ongehuwd.
Kinderen (zo ja, namen): /.
Beroep: Geen.
Hobby’s: 
Voetbal, met vrienden weggaan.
Favoriete muziekgroep/zanger/zangeres:
Boef, Lil Kleine, Soufiane Eddyani, Franse en Engel-
se rap.
Favoriete film of boek: 
Actiefilms.
Favoriete ploeg: 
Barcelona.
Rugnummer: 
18.
Vorige clubs:
Anderlecht, Club Brugge, Standard, Zulte Waregem 
en Gent.
Positie: 
Linksachter.
Andere gespeelde posities:
Centrale verdediger en linksvoor.
Sterke punten op voetbalgebied:
Uitvoetballen, goede inspeelpas, voorzetten, hoek-
schoppen en vrije trappen, vista.
Waarom voor KSC gekozen:
Familiale ploeg, wou plezier in voetbal terugvinden 
en vooral ervaring opdoen met de grote jongens.
Beste voetbalherinnering:
5x kampioen van België en de Nationale Ploeg.
Gouden tip voor de jeugd:
In jezelf blijven geloven, hard werken en goed naar 
de mensen rondom u luisteren.

Naam: Onwuekelu.
Voornaam: Chukwunonso.
Nationaliteit: Nigeriaan/Belg.
Woonplaats (gemeente): Haaltert.
Burgerlijke staat: Samenwonend.
Kinderen (zo ja, namen): /.
Beroep: Voetbal.
Hobby’s: 
Naar muziek luisteren.
Favoriete muziekgroep/zanger/zangeres:
Olamide (Nigeria).
Favoriete film of boek: 
Shawshank Redemption.
Favoriete ploeg: 
FC Barcelona.
Rugnummer: 
14.
Vorige clubs:
Sporting Lokeren, FC Brussels, KSV Temse, ASV 
Geel, RWDM, SK Londerzeel.
Positie: 
Spits.
Andere gespeelde posities:
Rechtsbuiten.
Sterke punten op voetbalgebied:
Sterk, snel, twee voeten.
Waarom voor KSC gekozen:
Het is een mooie club.
Beste voetbalherinnering:
Speler bij Sporting Lokeren.
Gouden tip voor de jeugd:
Altijd in jezelf geloven. Nederig blijven. Naar je li-
chaam luisteren. Hard trainen.

Tekst: Kevin Van Buggenhout
Foto’s: Julien Van de Steen
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