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KSC Grimbergen
HO Wolvertem Merchtem 

Matchbal geschonken door Alain Roosens,  Voorzitter KSC-jeugd
Opgelet: deze wedstrijd vindt wegens de kerstmarkt

plaats op Ter Wilgen 

Zondag 10 december 2017 om 14.30 u. 
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Datum Uur Locatie Activiteit

Zondag 12 november 14.30 u. Prinsenbos KSCG – RFC Wetteren

Vrijdag 17 november 18.00 – 22.00 u. Prinsenbos Groot Mosselfeest 

Zaterdag 18 november 11.30 – 22.00 u. Prinsenbos Groot Mosselfeest 

Zondag 19 november 09.00 – 11.00 u. Ter Wilgen Talentacademie (voor U8 tot U13)

Zondag 19 november 15.00 u. Wingene 
KVC Wingene –KSCG
Supportersbus vertrekt om 13.00 u. 
aan het Sportlokaal

Zondag 26 november 14.30 u. Prinsenbos KSCG – SC Dikkelvenne 

Zondag 3 december 15.00 u. Menen 
SC Toekomst Menen – KSCG
Supportersbus vertrekt om 13.00 u. 
aan het Sportlokaal

Woensdag 6 december Ter Wilgen Sinterklaasfeest 

Zaterdag 9 december Grimbergen Kerstmarkt met stand van KSC-jeugd

Zondag 10 december Grimbergen Kerstmarkt met stand van KSC-jeugd

Zondag 10 december 14.30 u. Ter Wilgen
KSCG – Hoger Op
             Wolvertem Merchtem  
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Editoriaal
Van God naar god

Toen we samen in het Vilvoordse college zaten, bleek al dat Hugo Broos behoorlijk tegen 
een balletje kon trappen. De schooldirectie was daar echter minder van overtuigd. Na zijn 
overstap van FC Humbeek naar RSC Anderlecht, kreeg hij geen toelating om internationale 
matchen te spelen. Dat heeft Hugo evenwel niet belet om een schitterende voetbalcarrière 
uit te bouwen. Eerst als robuuste verdediger en nadien als coach. Ik ga zijn voetballeven 
hier niet uitgebreid uit de doeken doen. Daarvoor kunt u terecht in zijn pas verschenen 
boek ‘Altijd weer winnen’. De opbrengst van dat boek gaat trouwens integraal naar Casa 
Hogar, het initiatief ter ondersteuning van Mexicaanse straatkinderen dat werd opgericht 
na het WK van 1986. Broos is ambassadeur van dat project. 

Graag vermeld ik de highlights uit zijn voetballoopbaan die zich vooral bij RSC Anderlecht 
en Club Brugge afspeelde.

Vier maal kampioen van België; vijf keer Beker van België; drie keer winnaar Europacup; 
twee keer winnaar Europese supercup en het onvergetelijke WK van 1986 in Mexico. En 
dan hebben we het alleen nog maar over zijn spelerscarrière.

Als trainer werd hij drie keer Belgisch kampioen, twee keer bekerwinnaar en zo maar 
eventjes vier keer trainer van het jaar. Zijn grootste succes als trainer is ongetwijfeld dit 
jaar de Africa Cup winnen met Kameroen. Toch heeft Hugo ook moeilijke jaren als trainer 
achter de rug. Zijn adelbrieven volstonden voor Belgische clubs op een bepaald moment 
niet meer. Geen sant in eigen land blijkbaar. Hij zat een tijdje zonder werk en was daar-
door ook bij diverse buitenlandse ploegen actief. De Africa Cup winnen was de kers op de 
taart. Maar er lag al heel veel fruit op Hugo’s taart.
Ik denk dat er in het voetbal weinigen zijn die zo’n indrukwekkend palmares kunnen voor-
leggen. Hugo is niet naast zijn schoenen gaan lopen. Een “dikke nek” heeft hij nooit gekre-
gen. Omdat hij wist wat hij kon en wat hij niet kon. Steeds bescheiden, maar wel bewust 
van zijn kunnen. Hij is altijd een minzaam gentleman gebleven. 

Na Jabbeke (zijn woonplaats) en Molenbeek (waar hij trainer was) was op 29 september 
Grimbergen aan de beurt om Hugo ereburger te maken. En dat was niets te vroeg. Hugo 
is de eerste Grimbergse ereburger uit de sportwereld. U vindt een paar impressies van 
deze viering in dit nummer. 
Dit jaar werd Kameroen uitgeschakeld voor het WK van volgend jaar in Rusland. Hugo 
ging er in een interview met een kwinkslag mee om: “Toen we de Africa Cup wonnen, was 
ik in Kameroen God. Ondanks de uitschakeling ben ik er nu nog steeds god”.

Voor ons hoeft Hugo geen god te zijn. Hij is het beste Humbeekse ‘exportproduct’ die 
steeds de band met zijn geboortedorp behouden heeft, denken we o.a. aan de zaalvoet-
balclub Broos Boys en de Broos Cup voor jeugdploegen.

Proficiat Hugo met deze mooie erkenning! Het ga je goed in je laatste jaren als trainer en 
natuurlijk ook in je verdere leven.

Julien Van de Steen
hoofdredacteur
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Interview met
Joris De Vleeschouwer

Joris De Vleeschouwer is al een paar jaren trainer van onze KSC-
jeugd. Dit seizoen traint hij de U16 interprovinciaal en staat hij ook 
in voor de prepostformatie. Al vrij snel had hij door dat trainer zijn 
meer iets voor hem was dan speler zijn.

Om te starten: hoe ben je geïnteresseerd geraakt in 
voetbal Joris?
Ik heb in de jeugdreeksen van Bornem, Sint-Niklaas en 
Racing Mechelen gespeeld. Mijn vader is ook jeugdtrai-
ner en -coördinator geweest. Hij was o.a. bij KV Meche-
len en Lokeren aan de slag. Als jonge gast ging ik dikwijls 
mee met zijn ploegen, ook met de bus. Daar heb ik de 
smaak van trainer zijn te pakken gekregen.
Ik heb tot mijn 21° bij de reserven van Kontich gespeeld 
dat toen in bevordering aantrad. Ik heb een bescheiden 
loopbaan als voetballer gehad, o.a. in tweede en derde 
provinciale bij Ramsdonk. Ik had vlug door dat ik het als 
trainer verder kon schoppen dan als speler. Als speler 
was ik meer en meer het verlengstuk van de trainer op 
het veld.

Hoe ben je bij KSC terecht gekomen?
Als 18-19-jarige ben ik mijn trainerscarrière begonnen bij 
de U9 regionaal van Rupel Boom. Dat is belangrijk ge-
weest. Ik kon er veel leren. Daarna kwamen de U11 van 
Diegem en nadien Tienen. Geert Chrispeels heeft me dan 
gecontacteerd. Zijn zoon had in mijn ploeg gespeeld in 
Diegem. Ik kon dichter bij huis aan het werk, ik woon nl. 
in Mechelen. In Grimbergen heb ik de U14 en U15 ge-
traind en nu de U16 interprovinciaal.

Hoe ziet je ‘trainingsweek’ er zoal uit? 
Normaal zijn dat 3 groepstrainingen en een wedstrijd. Ik 
doe ook de prepostformatie.

Wat is dat de prepostformatie?
Bij de U13, U14 en U15 maken we een selectie van spe-
lers waarvan we denken dat ze mogelijk kans maken om 
door te stromen naar de beloftenkern. De weg is lang 
en het is weinigen gegeven om door te groeien. Door 
de prepostformatie willen we toch trachten zoveel mo-
gelijk uit deze leeftijdsgroep te halen. We proberen één 
keer per maand te trainen en ongeveer om de zes weken 
een oefenwedstrijd te spelen, bv. tegen Sint-Niklaas of te-
gen de U15 van een andere ploeg. In de prepostformatie 
wordt de lat wat hoger gelegd, zeker wat tempo betreft. 
De U13 leren dan ook met 11 tegen 11 te spelen, wat bij de 
U13 nog niet het geval is. Het is een wederzijdse bevruch-
ting. De spelers leren veel van elkaar. De meeste ploe-
gen hebben een postformatie die de U16, U17 en U19 bij 
mekaar brengt. Wij willen ons onderscheiden door ook 
een prepostformatie aan te bieden. Weinig ploegen in 
de buurt hebben dit. Spelers en ouders weten aldus dat 
Grimbergen echt werk wil maken van de doorstroming. 
Al is dat natuurlijk makkelijker in vierde provinciale dan in 
het nationale voetbal.
We moeten nagaan bij het aantrekken van spelers voor 
de eerste ploeg of deze wel beter zijn dan onze eigen 
jeugd. Bij onze U15, U16, U17 hebben we goede ploegen. 
In de ploeg die ik train zit zeker goed materiaal. Dat de 
meesten in Grimbergen wonen, is mooi meegenomen. 
Door de prepostformatie en de postformatie trachten we 
spelers en ouders aan de club te binden. Geduld is daar-
bij een mooie deugd. Niet iedereen is zomaar klaar om 
op 18 jaar in de eerste ploeg te staan. Ik pleit er voor dat 
men geduldig is. Afzakken naar een lagere ploeg kan 
later nog steeds. Maar probeer eerst in Grimbergen om 
het niveau van de eerste ploeg te halen.

Je hebt al een paar keren het internationale tornooi 
van Top Oss gewonnen. Kun je daar wat meer over 
vertellen?
Top Oss speelt in de tweede hoogste reeks in Nederland 
en organiseert al jaren een internationaal jeugdvoetbal-
tornooi. We hebben al verschillende keren deelgenomen. 
De laatste twee edities hebben we inderdaad de finale 
gewonnen, waaronder een keer tegen Top Oss zelf. Ze 
zien ons daar graag komen. Kwalitatief is het Belgische 
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voetbal heel wat beter geworden de laatste jaren. Belgi-
sche jeugdspelers hebben veel meer discipline dan de 
Franse en de Nederlandse. 
Dit seizoen nemen we deel aan een tornooi dat in Maas-
tricht door clubs uit de buurt georganiseerd wordt.  

In Vlaanderen bestaat er nog steeds geen opleidings-
vergoeding. Als een ploeg een jeugdspeler weghaalt, 
moet het geen vergoeding betalen aan de club die 
zorgde voor de jeugdopleiding.
Waarom bestaat dit nog steeds niet in Vlaanderen? 
Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Dat speelt dub-
bel, want wij halen soms ook spelers elders waarvoor we 
dan zouden moeten betalen. Met onze interprovinciale 
spelers moeten we verder kijken dan Grimbergen. Om 
die ploegen te stofferen, lukt het niet enkel met Grimber-
genaars. We moeten durven kijken tot Mechelen om spe-
lers aan te trekken. Met o.a. Zaventem, Diegem, Londer-
zeel en Eppegem is er grote concurrentie in onze regio. 

Hoe staat het momenteel met de kwaliteit van de 
jeugdopleiding bij KSC? Hoe kan die nog verbeterd 
worden?
Ik vind dat we wel wat talent bij onze jeugdploegen heb-
ben, ondanks dat weinigen dat geloven. We mogen onze 
werking gerust vergelijken met andere ploegen. We mo-
gen trotser zijn op het shirt van KSC. De jeugdwerking 
loopt stilaan goed. Er zijn een paar goede lichtingen op 
komst. Sacha en Hicham zitten nu in de A-kern van de 
eerste ploeg en hebben al wat kunnen proeven. Al moet 

het qua doorstroming beter kunnen. Dat levert ten ande-
re veel punten op voor de audit van de jeugd. 
De audit stelt hoge eisen en vergt heel veel werk. Maar 
als we interprovinciaal willen blijven voetballen is dat 
zonder meer noodzakelijk.  

Wat zijn nog je persoonlijke ambities Joris? 
Zolang er uitdagingen zijn bij KSC zit ik hier goed. Inter-
provinciaal blijven voetballen is daarbij een must. Ik zie 
niets liever dan dat spelers uit mijn ploeg doorstromen 
naar de eerste ploeg. Giacomo Caira zit in de A-kern en 
heb ik nog getraind. Dat is fijn. Maar het zouden er wel 
wat meer mogen zijn.

Wil je zelf nog iets aan bod brengen?
Elk seizoen trachten we met de ploeg met de supporters-
bus mee te gaan op verplaatsing met de eerste ploeg. 
Dat is best een zaterdagavondmatch. Vorig seizoen was 
dat Hoogstraten, dit seizoen Wervik. Een ideale ploegac-
tiviteit of teambuilding als je wil. 
Tot slot nog dit: het gras is elders niet altijd groener. Hier 
weggaan om in een andere ploeg niet aan de bak te 
komen, lijkt me geen goede zaak. Ik herhaal het: heb ge-
duld en werk om op een zo hoog mogelijk niveau naar 
een eerste ploeg te gaan.

Bedankt Joris voor deze babbel en succes zowel met je 
ploeg als met de prepostformatie.

Tekst en foto’s: Julien Van de Steen

Trainerscarrousel 
Dat KSC op het vlak van trainers een turbulent jaar be-
leeft, is wel het minste wat je kan zeggen.
Na de thuismatch tegen Londerzeel werd eind maart 
Stef Van Winckel aan de kant geschoven. Andy Koc-
kelbergh nam over, doch hij kon de degradatie niet ver-
mijden. Andy verkoos om niet te blijven voor het volgen-
de seizoen.
Dit seizoen werd gestart met Vito Simone. Na 6 wed-
strijden bleek dat hij de motor niet aan de praat kreeg. 
T2 Kris Das dan maar aan het roer voor twee wedstrij-
den.
Met Christian Rits zijn we toe aan onze vijfde trainer in 
zeven maanden. Wellicht een record in de nationale 
reeksen. Rits is 53 en debuteerde in 2002 als coach bij 
Lombeek, nadat hij er jarenlang had gespeeld. Na de 
fusie met Ternat bracht hij de club naar derde nationale. 
Nadien was hij actief bij FC Brussels, Crossing Schaar-
beek, Asse-Zellik en RWDM. 
We duimen ervoor dat hij KSC opnieuw op de rails krijgt 
na jarenlang degradatievoetbal.

Julien Van de Steen

Op verplaatsing
Zondag 19 november om 15.00 u. KVC Wingene
(supportersbus vertrekt om 13.00 u. aan het Sportlokaal)  

Zondag 3 december om 15.00 u. SC Toekomst Menen
(supportersbus vertrekt om 13.00 u. aan het Sportlokaal) 

“Ik heb het al eerder gezegd:
trainers zijn eenzaten”.

Jan Ceulemans

“Ik heb nog nooit een zak geld
een goal zien maken”.

Johan Cruijff
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Voorstelling van de bezoekers 
RFC Wetteren
Stamboeknummer: 95
Clubkleuren: geel-groen-rood
Webstek: rfcwetteren.be
Resultaat seizoen 2016-2017:
2° in derde klasse amateurs A met 62 punten. We spelen in 
competitieverband voor het eerst tegen deze club.

RFC Wetteren is het resultaat van twee fusies. Eerst Racing 
Wetteren en FC Kwatrecht (2003). Nadien werd samengesmolten 
met Standaard Wetteren dat jarenlang in derde nationale 
speelde (2014).
Onze bezoekers hadden vorig seizoen lang uitzicht op de 
promotie naar tweede klasse amateurs. In de laatste rechte 
lijn bleek Ingelmunster echter te sterk. In de eindronde was 
de fut er blijkbaar uit want er werd verloren van City Pirates en 
Dikkelvenne zodat de promotie in rook opging.
Wetteren was niet bijster actief op de transfermarkt. Buiten 
Copers (FC Lebbeke) vertrok niemand naar nationaal spelende 
ploegen. Wel werden een aantal spelers aangetrokken. Lievens 
en Godart komen van Eendracht Aalst. Van Peteghem, vorig 
seizoen goed voor 15 goals, werd gehaald bij FC Lebbeke. 
Verder werd geshopt bij SC Lokeren (Engelbinck en Ringoet) en 
Cercle Brugge (N. Janssens).
De gedoodverfde favoriet is moeilijk uit de startblokken gekomen 
met al een paar pijnlijke thuisnederlagen. Alteron Balaj, vorig 
seizoen met 30 treffers topscorer in derde klasse amateurs A, 
heeft nog weinig aan het kanon gestaan. Stilaan geraakt de 
ploeg echter onder stoom en rukken ze op in het klassement. 
Ik blijf erbij dat de Oost-Vlamingen gaan meedoen voor de titel. 
De ploeg bleef haast volledig samen. De automatismen kunnen 
niet zomaar verdwenen zijn. Verder zijn er zoals vermeld een 
paar versterkingen die vroeg of laat moeten lonen.

SC Dikkelvenne
Stamboeknummer: 7074
Clubkleuren: geel-blauw
Webstek: www.scdikkelvenne.be
Resultaat seizoen 2016-2017:
5° in derde klasse amateurs A met 47 punten. Het is de eerste 
keer dat we tegen deze club spelen.

Deze relatief jonge club, opgericht in 1967, speelde steeds in 
de provinciale reeksen tot ze in 2014-2015 kampioen werd in 
Oost-Vlaanderen. Dit is dus hun derde seizoen in het nationale 
voetbal. En de resultaten mogen er zijn met een 4° en 5° plaats. 
Vorig seizoen speelden ze zelfs de eindronde voor promotie 
naar tweede klasse amateurs. Ze misten nipt de promotie door 
met 3-2 te verliezen tegen Pepingen.
Eén van hun belangrijkste transfers is Junior Van Damme, 
vorig seizoen goed voor 20 doelpunten bij KVK Ninove. In 
een oefenmatch tegen Mandel United liep hij echter een 
schouderkwetsuur op en moest hij geopereerd worden. 
Twijfelachtig of hij in het Prinsenbos zal spelen. Dikkelvenne ging 
verder vooral spelers zoeken bij de buren van KSV Oudenaarde: 

Jelle Belmans, Frederic De Graeve en Maarten Vanwymeersch. 
Kevin Kesteloot van Zele en Enzo Neve van FC Lebbeke werden 
aangetrokken en staan altijd in de basis. Bouchaala (Mandel 
United) en Kissi (Wingene) zijn de enige vertrekkers naar 
nationale ploegen. Van Spundel, vorig seizoen goed voor 15 
goals, trok naar het Nederlandse Hoek.
Ook deze club kwam dit seizoen moeilijk op gang. Na een 13 op 
15 staan ze  al terug ‘bij de mensen’.

Hoger Op Wolvertem Merchtem
Stamboeknummer: 3155
Clubkleuren: rood-blauw
Webstek: www.wolvertem-merchtem.be
Resultaat seizoen 2016-2017:
8° in derde klasse amateurs A met 39 punten.
Vorige uitslagen:
1999-2000     2-2
2000-2001     1-1

Oude bekenden:
Keepertrainer bij de fusieclub is Bart De Valck. Bart kwam 20 
jaar geleden naar Grimbergen en verdedigde vier seizoenen 
ons doel. Hij maakte wel en wee mee: een degradatie en een 
promotie. 
In de zomer van 2008 kwam middenvelder Kevin Jennart 
van HO Bierbeek naar Grimbergen. Het seizoen nadien 
promoveerde Kevin met KSC naar derde nationale. Kevin ging 
evenwel niet mee naar derde klasse. Hij trok naar Woluwe-
Zaventem en nadien naar Wolvertem.
Wilfried Wielandts was anderhalf seizoen trainer bij KSC. In 
2012-2013 behaalden we onder zijn trainerschap het beste 
resultaat ooit: zesde plaats in derde nationale B. Het seizoen 
nadien liep het heel wat minder vlot. Net voor Kerstmis stonden 
we voorlaatste en werden hij ontslagen.

In de zomer van 2016 sloegen Wolvertem en Mechtem na 
jarenlang concurrenten te zijn geweest, de handen in elkaar en 
ontstond de fusieclub Hoger Op Wolvertem Merchtem. 
Twee aanvallers verlieten de fusieclub: Melvin Bouwmeester 
(7 goals) trok naar provincialer Leest en Yassin Badi (6 goals) 
naar Pepingen. Andy Braems en Davy Claessens trokken naar 
reeksgenoot FC Mariekerke.
Aanvaller Conor Laerenbergh deed het omgekeerde en kwam 
van FC Mariekerke. Werden verder aangetrokken: Riveras (KVK 
Ninove), Lepage (KRC Gent), Berodes (Ganshoren), Gengezo 
(Diegem Sport) en Balinas (Anderlecht). Er werden ook een viertal 
jeugdspelers in de A-kern opgenomen. Daardoor is de ploeg 
zowat de jongste in onze reeks met 40 % eigen jeugdspelers 
in het team.
In augustus was het de ambitie van voorzitter Jan Lathouwers 
om de eindronde te halen. Dat is nog steeds mogelijk. Maar 
de start met 5 op 27 kan net als onze start met 8 op 27 niet 
denderend genoemd worden.
Deze wedstrijd wordt wegens de kerstmarkt gespeeld op het 
synthetisch veld van Ter Wilgen

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
FC Mariekerke - KSC Grimbergen   3 - 4

De wedstrijd begon veelbelovend. Ekamba snelde na een 
één-twee met Verhoeven voorbij de thuisverdediging. De 
afwerking had beter gekund. Mariekerke reageerde wel 
snel. De Weerde mikte een vrije kopkans op hoekschop 
over. We hadden Claessens even niet in het oog toen die 
diep ging. Jatta schoot zijn teruglegger over. Dan was het 
weer aan Grimbergen. Ekamba ving de afvallende bal op 
na een hoekschop van Carrez, ging buitenom en leverde 
een goede voorzet af. De vrijstaande Verhoeven kopte de 
0-1 in doel. Halfweg de eerste periode zaten we al op rozen. 
Goede voorzet vanop rechts van Verhoeven, Onwuekelu 
kopte de 0-2 voorbij Mardulier. Alles verliep dus naar wens 
voor een efficiënt Grimbergen, al maakten we het onszelf 
in het tweede deel van de eerste helft al wat moeilijk. 
Zo ontsnapte Jatta aan onze aandacht op een diepe 
bal. Garcia kon het leer nog net voor de lijn wegtikken. 
Balverlies op de eigen helft aan onze rechterkant kwam 
ons bijna duur te staan. Jatta gleed de voorzet over doel. 
Een nieuwe kopbal van De Weerde op hoekschop ging niet 
zover naast.

Wedstrijd gespeeld dacht iedereen die erbij was in 
Mariekerke.

Mardulier ging plat op een licht afgeweken schot van 
Carrez. Toen Claessens uit de draai kon schieten, was 
Espeso Nunez bij de pinken. Verhoeven was hierna dicht 
bij de 0-3. Die zou hij even later toch maken. De vinnige 
Cino pakte uit met een heerlijke slalom voorbij de beperkte 
thuisverdedigers en bediende Verhoeven die aan de tweede 
paal kon binnentikken. Wedstrijd gespeeld dacht iedereen 
die erbij was in Mariekerke. Een botsend afstandsschot 
van Ernst verdween in de rechterbenedenhoek. Wat 
slechts een doelpunt voor de statistieken had mogen zijn, 
duwde de match toch weer in een andere richting. Plots 
sloop de twijfel in onze ploeg. Doordat de thuisploeg na 
rust met Abbou een extra grote jongen vooraan posteerde 
en powerplay ging spelen, kwamen we gestalte tekort. 
We kregen nu vele hoekschoppen tegen en die waren 
meermaals gevaarlijk. Jatta mocht de hoekschop van 

Claessens aan de eerste paal makkelijk binnenkoppen. 
Ernst had vrije baan op links. Via Espeso Nunez ging zijn 
schot in corner. Op die hoekschop moest Hermans de 
bal van de lijn halen. Twaalf minuten voor tijd opnieuw 
corner. Jatta werkte opnieuw aan de eerste zone binnen 
en het onmogelijk geachte was gebeurd. Ei zo na werd het 
nog erger. Het afgeweken schot van Abbou viel op onze 
dwarslat. Ook Grimbergen zocht in de slotfase nog naar 
de winnende treffer. Carrez toonde nog eens zijn patent 
om beslissend te zijn wanneer het erop aan komt. In de 
draai joeg hij de bal heerlijk in de winkelhaak: 3-4 en de 
drie punten mee naar Grimbergen.

Daarna volgde toch nog de hemel; deze thriller kende 
een happy end.

‘Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel’, zingen de 
mannen van Bazart in hun hit Goud. Dat eerste beleefden 
we zondag alvast toen een 0-3 voorsprong in iets meer 
dan tien minuten verdween als sneeuw voor de zon. 
Daarna volgde toch nog de hemel; deze thriller kende een 
happy end. Dat danken we aan het feit dat ons aanvallend 
compartiment hun achterlinie voor vele problemen stelde. 
Anderzijds moesten we zelf ook veel kansen toestaan. 

FC MARIEKERKE: Mardulier; Coveliers(65’ De Maegd), De 
Wreede(65’ Van Acoleyen), Braems, Laevaert; Audenaert, 
Pieters, Ernst, Claessens, Toufik(46’ Abbou); Jatta. 

KSCG: Espeso Nunez; Joly, Garcia, Salvi, Williot; Hermans, 
Carrez, Verhoeven(76’ Musasa); Ekamba(67’ Dahman), 
Cino(59’ El Yousfi), Onwuekelu. 

DOELPUNTEN: 13’ Verhoeven 0-1, 23’ Onwuekelu 0-2, 56’ 
Verhoeven 0-3, 66’ Ernst 1-3, 69’ Jatta 2-3, 78’ Jatta 3-3, 
89’ Carrez 3-4. 

GEEL: 22’ Coveliers, 89’ Carrez.

Kevin Van Buggenhout

Van hemel naar de hel en weer terug

In een onwaarschijnlijke partij gooide Grimbergen zowaar een 0-3 voorsprong te grabbel. Gelukkig trokken 
we hierna alsnog aan het langste eind zodat er een mooi slotakkoord kwam aan het eind van een knotsgekke 
namiddag.
Trainer Simone liet Vanhamel en Oztürk uit de wedstrijdkern. Garcia en Salvi speelden centraal achterin. Joly 
nam zijn plek weer in waardoor Williot opnieuw naar de rechtsachter verhuisde. Hermans kwam weer in de 
ploeg met voor hem de heropgeviste Carrez en Verhoeven. Hierdoor was er in de spits plek voor Onwuekelu. 
Ekamba verving de gekwetste Weydisch op links. 



16 Sportmagazine Grimbergen

Wedstrijdverslag
Avanti Stekene - KSC Grimbergen   4 – 2

Stekene miste het kader bij zijn eerste pogingen. Thuy 
devieerde een voorzet van De Pau met de rug naar 
doel naast. Toen diezelfde Thuy een betere schietkans 
kreeg, trapte hij ruim naast. Dan was Grimbergen in de 
eerste twintig minuten wel iets doelgerichter. Carrez 
tikte na een knappe actie de bal tot bij Onwuekelu. De 
Nigeriaan maakte er met een strak schot 0-1 van. Vlak 
nadien moest Espeso Nunez wel bij de pinken zijn om 
een laag schot klemvast te pakken. Het tweede deel 
van de eerste helft was vrijwel een maat voor niets. 
Grimbergen legde af en toe wel een goede aanval 
op de mat, waar dan verder niets van kwam. Ook 
met enkele counters hadden we wat meer kunnen 
doen. De thuisploeg moest het vooral hebben van 
ongevaarlijke doelpogingen.

Toch zag het er goed uit toen Grimbergen opnieuw 
de leiding nam.

De Grave moest plat op een schot van Garcia. Even 
later lag wel de gelijkmaker in het mandje. Eerst was 
er nog een goede ingreep van Williot op een diepe 
bal. Seconden later had De Pau dan wel vrije baan 
om de 1-1 voorbij Espeso Nunez te schieten. Toch 
zag het er weer goed uit toen Grimbergen opnieuw 
de leiding nam. Carrez besloot op een verdediger. 
Verhoeven reageerde dan het snelst op de bal en 
duwde zijn zevende van het seizoen tegen de touwen. 
De vreugde was van korte duur, want Stekene klom 
meteen weer langszij. Iddi legde een voorzet met 
het hoofd af voor Franssens die de 2-2 laag in doel 
schoot. Grimbergen had hierna nog wel enkele 
kansen om het laken weer naar zich toe te trekken. 
Verhoeven nam de bal goed mee na een passje van 
Ekamba en besloot op De Grave. Ekamba ging aan 
de buitenkant bij zijn verdediger waardoor hij oog in 
oog kwam met de lokale doelman. Via De Grave ging 
de bal naast. De veelvuldige regenval had intussen 
steeds meer een impact op het terrein. Er was na de 

pauze meer sprake van een veldslag dan van een 
voetbalwedstrijd. Bovendien ging KSC weer ver uit 
mekaar spelen. Stekene maakte goed gebruik van 
die ruimte. Franssens verstuurde een diepe bal in de 
rug van onze verdediging en De Rudder scoorde de 
3-2. Vijf minuten later dook Iddi aan de tweede paal 
de vierde treffer van Avanti in doel. Na een blunder 
van De Pau had het wel nog spannend kunnen 
worden. Aangezien hij de bal van Cino kreeg, stond 
Verhoeven echter buitenspel en ging zijn tweede van 
de namiddag niet door.

Met minstens een punt hadden we toch naar 
Grimbergen moeten terugkeren.

Hoewel enkele zaken zeker beter konden, zat er 
veel meer in voor onze ploeg. Met minstens een 
punt hadden we toch naar Grimbergen moeten 
terugkeren. Voor de vierde wedstrijd op rij incasseren 
we minstens drie doelpunten. Dat maakt het uiteraard 
moeilijk om aan het langste eind te trekken.

AVANTI STEKENE: De Grave; Koppen, Laeremans, 
Mag’Kavula, De Pau(85’ Huyghe); Mennes, Franssens, 
Thuy(60’ De Rudder), De Wilde, Zarzour; Iddi.

KSCG: Espeso Nunez; Joly, Musasa, Salvi, Williot; 
Hermans(81’ Vanhamel), Garcia(79’ Cino), Carrez, 
Ekamba; Verhoeven, Onwuekelu(65’ Dahman).

DOELPUNTEN: 18’ Onwuekelu 0-1, 52’ De Pau 1-1, 58’ 
Verhoeven 1-2, 60’ Franssens 2-2, 76’ De Rudder 3-2, 
81’ Iddi 4-2.

GEEL: 54’ Williot, 65’ De Rudder.

Kevin Van Buggenhout

KSC geeft het weg in laatste half uur

De verplaatsing naar Stekene bracht niet het gewenste resultaat. Ondanks dat er tweemaal een Grimbergse 
voorsprong op het bord stond, moesten we met lege handen huiswaarts keren.
Coach Simone opteerde voor een 4-4-2 met het spitsenduo Verhoeven - Onwuekelu. Garcia links en Ekamba 
rechts bezetten de flanken. Musasa kwam centraal achterin in de ploeg. Voor Vanhamel was er dit keer wel 
een plek op de bank. 
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Wedstrijdverslag
KSC Grimbergen – Svelta Melsele   1 – 4 

Grimbergen tekende voor meerdere verdienstelijke 
doelpogingen in de aanvangsfase. Een knal van Larrocha 
Lopez zoefde over. Tegenslag was dat Garcia al vroeg 
moest afgevoerd worden na een fase waarbij wellicht 
de ligamenten van de enkel geraakt zijn. Beide ploegen 
zochten vrank en vrij naar de overwinning. Het was 
toch vooral Grimbergen dat in het eerste halfuur zijn 
zaakjes goed op orde had en in de buurt kwam van een 
voorsprong. De kopbal van Verhoeven op hoekschop van 
Carrez werd op de lijn gered. Carrez stuurde Ekamba 
helemaal alleen op doel af. Onze flankspeler schoof de bal 
naast. Zo’n kansen mag je niet missen en in de laatste 
tien minuten van de eerste periode nam Melsele enigszins 
over. Bovendien scoorden de bezoekers wel bij hun eerste 
mogelijkheid. De Maeyer devieerde een botsende voorzet 
van Vinck tegen de lat. Da Cunha schoot in de herneming 
binnen. Even later speelde Van Damme breed op Da 
Cunha die rakelings over schoot.

De tweede helft begon met een prachtig Grimbergs 
doelpunt.

De tweede helft begon met een prachtig Grimbergs 
doelpunt. De sterk spelende Williot veroverde de bal op het 
middenveld. Daarna was er ruimte genoeg die Grimbergen 
goed benutte. Williot speelde op rechts bij Verhoeven aan. 
‘Vinnie’ leverde een prima voorzet af en Carrez duwde de 
gelijkmaker tegen de netten. KSC zat goed in de wedstrijd, 
ons eerste uur mocht zeker gezien worden. Wel kunnen er 
vraagtekens gesteld worden bij de fysieke paraatheid van 
sommigen, want het laatste halfuur was weer van mindere 
makelij. Van Osselaer vond met een simpele doorsteekpass 
de ruimte in onze rug en Penneman scoorde de 1-2. Wel 
hadden we een penalty moeten krijgen toen Hos handspel 
beging op de lage voorzet van El Yousfi. Hierna had Carrez 
ook nog een kans op de gelijkmaker uit een scherpe hoek. 
Via het been van Van Den Wildenberg. Dat de beoordeling 
van penaltyfases beter had gekund, bleek nog eens toen 

scheids De Bruyne wel floot voor een vermeende fout van 
Salvi. Van Osselaer maakte vanop de stip 1-3. Jammer 
genoeg volgde daarna ook nog een vierde tegendoelpunt. 
Espeso Nunez moest uitkomen op een diepe bal en deed 
dat goed, maar ontzette hierna ongelukkig in de voeten van 
Vekeman. De invaller, die nog één seizoen deel uitmaakte 
van de Grimbergse kern, profiteerde met een mooie lob.

Hoewel de einduitslag zwaar overdreven is, moeten 
we onszelf wel het missen van de 1-0 en weeral het 
weggeven van een aantal doelpunten aanwrijven.

Na de week van de official kunnen we helaas niet anders 
zeggen dan dat er met een correcte arbitrage een 2-2 op 
het scorebord was gekomen. Hoewel de einduitslag zwaar 
overdreven is, moeten we onszelf wel het missen van de 
1-0 en weeral het weggeven van een aantal doelpunten 
aanwrijven. Voorts is er vooral werk op fysiek vlak.

KSCG: Espeso Nunez; Joly(80’ Zénoun), Vanhamel, Salvi, 
Bouchaib; Williot, Garcia(12’ Hermans), Ekamba, Carrez, 
Larrocha Lopez(46’ El Yousfi); Verhoeven.

SVELTA MELSELE: Van Den Wildenberg; Hos(80’ Vekeman), 
J. Cathoir, De Maeyer, Dirickx; Vinck, Van Gysel(87’ Maes), 
Van Damme; Da Cunha, Penneman, Van Osselaer.

DOELPUNTEN: 36’ Da Cunha 0-1, 47’ Carrez 1-1, 62’ 
Penneman 1-2, 85’ Van Osselaer 1-3(pen), 89’ Vekeman 
1-4.

GEEL: 60’ Van Gysel, 73’ Salvi.

Kevin Van Buggenhout

Gemiste kantelmomenten zorgen voor zwaar verlies

Grimbergen bleef tegen Melsele zitten met een zware nederlaag, hoewel de eindscore het verloop van 
de wedstrijd niet weergeeft. De sleutelmomenten draaiden niet uit in ons voordeel. Enerzijds omdat we 
zelf beter hadden kunnen doen, anderzijds waren ook de scheidsrechterlijke beslissingen ons niet gunstig 
gezind.
Na het ontslag van Vito Simone voerden Kris Das en Stephan Van Goethem toch enkele wijzigingen door 
in het elftal. Vanhamel keerde na twee weken terug in de basis en op de rechtsachter kreeg Bouchaib 
een eerste basisplek. Williot speelde op het middenveld waardoor Hermans op de bank startte. Ekamba 
verhuisde naar zijn linkerflank en op rechts kwam Larrocha Lopez in de ploeg. Carrez leunde dicht aan bij 
spits Verhoeven. Onwuekelu ontbrak voorin door een blessure. 
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Wedstrijdverslag
Eendracht Wervik - KSC Grimbergen   1 – 1 

De thuisploeg startte het felst en na 5 minuten diende 
Espeso de doorgebroken Dutoit van een doelpunt 
te houden. Even later stak Grimbergen een eerste 
maal schuchter de neus een aan het venster: Carrez 
schoot echter ver naast. Dit luidde echter wel een 
betere periode voor blauw-wit in. In minuut 13 werd 
Onwuekelu door Verhoeven het straatje ingestuurd. 
Hij omzeilde Descamps maar was te ver uitgeweken 
om de bal in doel te leggen, zijn voorzet bereikte 
geen ploegmaat. Een minuut later was het wel prijs: 
opnieuw speelde Verhoeven Onwuekelu aan, deze 
wrong zich voorbij zijn verdediger en schoot overhoeks 
de 0-1 op het bord. Grimbergen bleef druk zetten en 
Verhoeven schoot op de thuisdoelman nadat hij samen 
met de mee opgerukte Salvi de bal had veroverd. De 
hieruitvolgende 2 hoekschoppen leverden niets op. De 
thuisploeg trachtte met snel en verzorgd samenspel, 
afgewisseld met lange ballen op de snelle Bouchart, 
de bakens te verzetten en slaagden ei zo na hierin. 
Dutoit omspeelde Espeso maar Ozturk redde nog de 
meubelen met een sliding net voor de lijn. Van dan 
af kreeg Grimbergen het moeilijk om nog in de buurt 
van de thuisdoelman te geraken. De hoekschoppen 
volgden elkaar in sneltempo op voor de thuisploeg 
doch ze leverden niets op. Net voor rusten kopte 
Williot een gevaarlijke voorzet nog weg voor de 
aanstormende Bouchart.

Vanaf dan kreeg Grimbergen het moeilijk om nog in 
de buurt van de thuisdoelman te geraken.

De thuisploeg kwam sterk uit de kleedkamer en 
binnen de minuut lag de bal op de penaltystip: Van 
Den Houtten tikte de naar binnen snijdende Bouchart 
tegen de voet en deze ging neer. De scheids twijfelde 
nog even maar zijn grensrechter was resoluut. Van 
Den Bogaerde klaarde de klus en 1-1. Grimbergen 
zag een kwartier lang af en moest zich beperken tot 
verdedigen. Bouchart schoot in deze periode in het 

zijnet en Znagnui schoot van buiten de 16 meter op 
Espeso. Na 20 minuten ging de storm wel liggen en 
was er nog weinig anders dan middenveldspel van 
beide ploegen te zien. Beide ploegen hielden blijkbaar 
hun reserves voor het slot van de wedstrijd. Eerst stopte 
Espeso een grondscherend schot van Woodruff en aan 
de overzijde kon de rechtsachter van de thuisploeg een 
voorzet van Onwuekelu op Verhoeven op het nippertje 
onderscheppen. In blessuretijd schoot Onwuekelu een 
voorzet van Joly in de vlucht over het doel. De scheids 
had blijkbaar geen zin om er een einde aan te maken, 
hij liet meer dan 5 minuten overspelen en hierin redde 
Espeso twee kopballen in evenveel minuten. 

Het gelijkspel was vooral het resultaat van een 
voorbeeldige inzet van de ploeg en enkele knappe 
reddingen van onze doelman.

Het gelijkspel was vooral het resultaat van een 
voorbeeldige inzet van de ploeg en enkele knappe 
reddingen onze doelman. Er is echter nog heel wat 
werk aan de winkel om vlot en dominant voetbal te 
brengen.

K.E. WERVIK: Descamps - Geldhof - Scheldeman - 
Znagnui (62’ Lietart) - Bouchart - Dutoit (79’ Woodruff) 
- Voet - Verstraete - Van Den Bogaerde - Popelier - De 
Winter (71’ Lambrecht).

KSCG: Espeso - Salvi - Vanhamel - Ozturk - Carrez - 
Williot - Onwuekelu - Van Den Houtten (62’ Bouchaib) 
- Joly - Hermans - Verhoeven.

DOELPUNTEN: 14’ Onwuekelu 0-1, 46’ Van Den 
Bogaerde 1-1 (pen).

GEEL: 51’ Joly, 63’ Salvi, 90’ Onwuekelu.

Jean Muyldermans

Een hoopgevend punt voor KSC

Een goede periode voor rust leverde onze ploeg, die hard bleef werken tot aan het laatste fluitsignaal, een punt op in 
Wervik. Toch een behoorlijk resultaat op bezoek bij een ploeg uit de subtop.
In haar 8ste wedstrijd van het seizoen startte KSCG, door schorsingen, blessures en tactische keuzes, voor de 6de maal 
met een andere basisopstelling. Ten opzichte van vorige wedstrijd verdwenen ondermeer Ekamba en El Yousfi uit de 
kern en verhuisde Bouchaib naar de bank. Ozturk kwam terug in de ploeg waardoor Salvi naar de rechtsachter schoof 
en de jonge Van Den Houtten kreeg een eerste basisplaats op de linksachter. 
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Op 6 november 1949 werd het voetbalterrein in het Prin-
senbos plechtig ingehuldigd. Het doorknippen van het 
lint gebeurde in aanwezigheid van de jongste jeugd-
speler van toen nog SC Grimbergen. Evariste De Boeck 
was 15 jaar. Moeilijk voor te stellen dat je toen pas vanaf 
je 15° kon aansluiten bij een voetbalclub. Evariste speel-
de jarenlang in het eerste elftal van Grimbergen en is 
nog steeds als toeschouwer te zien in het Prinsenbos.

Dit jaar vierden Evariste en zijn echtgenote Marie hun 
diamanten bruiloft.
Proficiat Marie en Evariste!

Deze maand is het 40 jaar geleden dat Karel Mees, 
speler van KSC, een zwaar verkeersongeval had en 11 
dagen in coma lag. Zijn herstel duurde lang, doch ge-
lukkig kwam het goed. Zijn voetbalcarrière in de eerste 
ploeg van Grimbergen zat er echter op. Hij speelde na-
dien nog o.a. bij Verbrande Brug en liefhebbersploeg 
Tijl. Karel is altijd supporter gebleven en zit in het bestuur 
van supportersclub Blauw-Wit. 
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Speler van het seizoen

Hugo Broos ereburger van Grimbergen
Proficiat Hugo!

Avanti Stekene – KSCG

Nick Carrez 3 punten

Vincenzo Verhoeven 2 punten

Timothy Salvi 1 punt

KSCG – Svelta Melsele

Rodrigue Williot 3 punten

Vincenzo Verhoeven 2 punten

Nick Carrez 1 punt

Eendracht Wervik  – KSCG

Chris Espeso Nunez 3 punten

Nick Carrez 2 punten

Rodrigue Williot 1 punt

Stand

Chris Espeso Nunez 11 punten

Vincenzo Verhoeven 11 punten

Nick Carrez 9 punten

Foto’s:
Maja Coltura
en Julien Van de Steen
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Jeugdploegen KSC Grimbergen

U7  •  Foto: Fikret Aydemir

U8  •  Foto: Fikret Aydemir



Spelers in de kijker

Naam: Verhoeven.
Voornaam: Vincenzo.
Nationaliteit: Belg.
Woonplaats (gemeente): Antwerpen.
Burgerlijke staat: Samenwonend.
Kinderen: (zo ja, namen): Neen.
Beroep: Club verantwoordelijke – Decathlon België.
Hobby’s: Reizen.
Favoriete muziekgroep/zanger/zangeres: /.
Favoriete film of boek:
Jerry Maguire.
Favoriete ploeg: 
AS Roma, KFCO Beerschot-Wilrijk.
Rugnummer: 
31.
Vorige clubs:
Germinal Beerschot, VW Hamme, CS Visé, 
Waasland-Beveren, Sporting Hasselt, KSV Bornem, 
K. Berchem Sport, Beerschot-Wilrijk, KFC Lille.
Positie: 
9.
Andere gespeelde posities:
10, 11, 7.
Sterke punten op voetbalgebied:
Scorend vermogen, techniek, inzicht.
Waarom voor KSC gekozen:
Club met ambitie en werk regelmatig in Brussel 
(Evere).
Beste voetbalherinnering:
Debuut + goals in eerste klasse; kampioen met 
Beerschot-Wilrijk. 
Gouden tip voor de jeugd:
Geniet van het jeugdvoetbal en maak veel plezier.

Tekst: Kevin Van Buggenhout

Foto’s: Julien Van de Steen

Naam: Garcia Fernandez.
Voornaam: Nicolas.
Nationaliteit: Belgisch-Spaans.
Woonplaats (gemeente): Dilbeek.
Burgerlijke staat: In een relatie.
Kinderen: (zo ja, namen): /.
Beroep: Vastgoedmakelaar.
Hobby’s: 
Tijd doorbrengen met mijn vrienden en mijn vrien-
din.
Favoriete muziekgroep/zanger/zangeres:
Demarco flamenco, Damso.
Favoriete film of boek: 
Fast and Furious.
Favoriete ploeg: 
Real Madrid.
Rugnummer: 
19.
Vorige clubs:
KV Zuun, RSC Anderlecht, AFC Tubize.
Positie: 
Middenvelder (box to box).
Andere gespeelde posities:
/.
Sterke punten op voetbalgebied:
Zeer goede positionering, goede vista en goede 
passing.
Waarom voor KSC gekozen:
Om speelgelegenheid op te doen, ervaring te ver-
werven en om progressie te blijven maken. 
Beste voetbalherinnering:
Beker van België gewonnen bij de U17 (AFC Tubize); 
een match gespeeld in de beker in het eerste elftal 
tegen KV Oostende.
Gouden tip voor de jeugd:
altijd in jezelf geloven, nooit de armen laten han-
gen.
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