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Datum Uur Locatie Activiteit

Zondag 17 december 14.30 u. Prinsenbos KSCG – KFC Merelbeke

Zondag 14 januari 14.30 u. Vlamertinge
KSK Vlamertinge - KSCG
Supportersbus vertrekt om 12.15 u. 
aan het Sportlokaal

Vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2018
Ter Wilgen

Spaghetti
KSC Jeugd

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 
Ter Wilgen

Choucroute
Supportersclub Blauw-Wit

Noteer alvast deze twee etentjes in uw agenda 2018:
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Editoriaal
Ronde getallen
50
Het is wellicht nog niet opgevallen, maar dit is 
de 50° jaargang van ons clubblad Sportma-
gazine. Sportmagazine zag het levenslicht 
in september 1968. KSC had net zijn eerste 
succesrijke seizoen in de nationale reeksen 
achter de rug. Na twee promoties trad KSC 
inderdaad voor het eerst in zijn 40-jarig be-
staan aan in vierde klasse, toen algemeen 
gekend als ‘bevordering’. De eerste match 
was een ramp met 5-0 verlies op Kortrijk 
Sport. Nadien liet de ploeg een aantal uitste-
kende resultaten optekenen. We hielden dat 
seizoen 15 keer de nul en eindigden vierde. 
Bij de start van het tweede seizoen in de nationale reeksen zag Sportmagazine het le-
venslicht met een editoriaal van Michel Verschueren, die later ‘Mister Michel’ zou worden. 
Michel bekloeg er zich destijds over dat de gemeenteraad met één stem te weinig niet 
inging op de vraag om een tribune te bouwen in het Prinsenbos. Die zou er pas komen in 
1990. Wel kwam er een demonteerbare tribune. Er kwamen in 1968 ook nieuwe kleedka-
mers die eveneens in 1990 vervangen werden door deze die we nu nog steeds kennen.

50+
Voor het verschijnen van het eerste nummer van Sportmagazine was ik reeds supporter 
van SC Grimbergen. De K van Koninklijke kregen we pas in 1977 toen de club 50 jaar be-
stond. Mijn eerste wedstrijden zag ik niet in het Prinsenbos, doch op een weide bovenaan 
de Prinsendreef die nu volgebouwd is. Het veld in het Prinsenbos werd dan immers ge-
draineerd. Twee promoties op rij en de kop in vierde klasse. De ‘gouden jaren’ betekenden 
ook de start van mijn verslaving.

100
Dit nummer is exact het 100° nummer waarvan ik de eindredactie heb verzorgd. Vanaf 
het seizoen 2005-2006 nam ik het over van René Nicolaï. Hij bleef nog een tijdje verant-
woordelijke uitgever. Maar het redactionele was volledig in mijn handen. René was 25 
jaar secretaris van de club en stond ook aan de wieg van dit clubblad dat hij haast 20 jaar 
verzorgde. Samen hebben we in 2002 het boek ’75 jaar voetbal in Grimbergen’ gemaakt.
Naast die 100 nummers heb ik ettelijke wedstrijdverslagen gemaakt, ook toen ik nog geen 
eindredacteur was. Kevin Van Buggenhout heeft dat al jaren overgenomen en doet dat 
prima.
Vanaf 2005 heeft de lay-out van Sportmagazine heel wat wijzigingen ondergaan. En ik 
meen alleen maar ten goede. Top of the bill was natuurlijk de beslissing van het clubbe-
stuur om in kleur te gaan. Absoluut een meerwaarde, maar natuurlijk ook hogere eisen 
wat de inhoud betreft, zoals bv. afbeeldingen en foto’s. 

100+
Wat interviews betreft zit ik al geruime tijd boven de 100. Mijn eerste interview deed ik net 
15 jaar geleden, in december 2002. François en Gaby De Doncker waren mijn eerste KSC-
ers in de praatstoel. Ze waren niet toevallig gekozen. François en Gaby hebben haast heel 
hun leven aan de club gewijd. Ik vond het niet meer dan logisch dat zij het eerst aan bod 
kwamen. Toen nog met pen en papier. Waar is de tijd …
Als je zoveel mensen geïnterviewd hebt die op één of andere manier met KSC te maken 
hebben, dan krijg je wel een goed beeld van het reilen en zeilen binnen de club. Ik hoop 
dat ook de lezers deze inkijk weten te waarderen.

Julien Van de Steen
hoofdredacteur
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Interview met
Sandra Van Cauwenberge, 12° vrouw

Sandra Van Cauwenberge is de mama van Nathan Weydisch (U12) 
en plusmama van Thomas Weydisch (eerste ploeg). Sandra kan je 
gerust een 12° vrouw noemen, want ze mist bijna geen thuismatch 
van Nathan. En daarenboven is ze geëngageerd binnen KSC via 
de ouderraad.

Hoe zijn jullie bij KSC terecht gekomen? 
We wonen al zo’n 15 jaar in Grimbergen. Nathan was van 
kleins af veel met voetbal bezig. Heeft ook te maken met 
zijn papa die zelf gevoetbald heeft natuurlijk. De papa is 
komen kijken bij KSC Grimbergen. Nathan was toen nog 
geen vijf jaar en kon starten in de bewegingsschool. Hij 
houdt van voetbal en speelt ondertussen al bijna zeven 
jaar bij Grimbergen. Hij kijkt ook veel naar voetbal op TV. 
Namen van voetballers en transfers, hij weet er alles van, 
zowel nationaal als internationaal. 
Hij is enorm fan van plakboeken. Ik vond die van KSC 
Grimbergen ook een heel tof idee. De spelers voelen zich 
dan wat “ster”. We hebben veel stickers geruild, tussen 
ouders, vrienden en ook op het werk. 

Hoe loopt het nu bij KSC?
Sinds zijn 3,5 jaar deed Nathan veel sportstages. Hij ken-
de er niemand. De eerste dag is moeilijk, maar nadien 
is hij dat gewoon geworden. Hij is heel sociaal. Nu zitten 
in zijn ploeg van de U12 een 3 à 4 maten waarmee hij 
altijd gespeeld heeft in Grimbergen. Elk jaar is er wel wat 
komen en gaan in de ploeg. In het verleden werd hij twee 
keer gevraagd om elders te testen (KV Mechelen). We zijn 
eens gaan kijken, maar al snel werd het duidelijk dat dit 
organisatorisch in ons gezin niet haalbaar was. We vin-
den het beter dat hij dicht bij huis voetbalt bij een club die 
makkelijk bereikbaar is en die toch een bepaald niveau 
heeft. We kennen 2 à 3 spelers die de stap gezet heb-

ben. Het vervoer van en naar de training is dan een hele 
planning waar vele uren heen en terug in kruipen. Men 
geeft veel vrije tijd op voor voetbal. En dan hebben we het 
nog niet over de school. Voetballen is goed maar studies 
zijn belangrijker voor het latere leven. Een diploma biedt 
veel meer mogelijkheden. Bij voetbal zijn er veel externe 
factoren die bepalen of je het al dan niet maakt. Voetbal 
moet je doen omdat je het graag doet. Uitblinkers komen 
sowieso wel boven drijven. 

Voetballen wil natuurlijk ook zeggen: trainen. Hoe 
loopt dat?
Schrikken weer en wind hem niet af?
Dat is zeker geen probleem. Als hij niet kan gaan trainen, 
is hij niet blij. Hij gaat zeker graag trainen. Drie keer per 
week trainen plus een match is wel intensief. We zullen 
zien hoe het loopt als hij naar de humaniora gaat. Ik hoor 
van andere ouders dat de combinatie voetbal-school wel 
belastend kan zijn. Organisatie en planning zijn hier dan 
heel belangrijk. Gelukkig valt de reeks van U12 dit sei-
zoen zeker mee, met niet al te verre verplaatsingen. 
Na het voetbalseizoen is het bij ons thuis helemaal an-
ders. Het gaat er dan veel relaxer aan toe. Het is goed 
dat het voetbalseizoen gedaan is voor de start van de 
examens en de vakantieperiode. Ook de winterstop last 
een rustperiode in.

Volg je Nathan in de club Sandra?
Mijn echtgenoot gaat naar alle matchen en vaak naar de 
trainingen. Ik beperk me hoofdzakelijk tot de thuismat-
chen. Bij verplaatsingen pas ik meestal, aangezien men 
minstens 1 uur op voorhand aanwezig dient te zijn.

Shot Nathan ook thuis?
Ja ja, hij voetbalt vaak in de tuin. Als er vriendjes komen is 
het om te voetballen. Na de match en bij goed weer zijn 
ze twee uur nadien terug aan het voetballen. Hij “ademt” 
voetbal. Als hij eens een off-day heeft en we vragen of hij 
niet beter iets anders zou doen, kan hij zich hier helemaal 
niet in vinden. 
Buiten voetbal fietst hij ook regelmatig en af en toe gaat 
hij zwemmen. Het is een sportieve jongen.
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Hoe is het contact met zijn stiefbroer Thomas?
Nathan gaat zondag regelmatig naar zijn grote broer kij-
ken. Soms komt Thomas eens naar hem kijken. Als Tho-
mas thuis komt, spelen ze ook regelmatig samen voetbal 
in de tuin. 

Vind je dat je als ouder betrokken wordt bij de club 
Sandra?
Via de ouderraad bestaat wel de kans. Ondertussen ben 
ik het derde jaar in de ouderraad. Per ploeg is het zeker 
aangewezen dat er minstens 1 ouder is, maar er is spijtig 
genoeg weinig interesse van de ouders.  
De nieuwsbrief verdient zeker een dikke pluim. Zo weet je 
wat er gaande is in de club.   

Zie je verbeterpunten?
Vorige jaren waren er soms wel eens te veel spelers 
in één ploeg. Er moet dan geroteerd worden. Om de x 
aantal weken niet spelen is niet leuk voor de kinderen. 
Ik begrijp dat er soms talenten elders moeten gehaald 
worden, maar er moet ook continuïteit zijn.
Met 20 kinderen in één ruimte om te douchen vind ik niet 
zo denderend. Er is al verschillende jaren sprake van ex-
tra containers, maar die zijn er nog niet. Soms moeten de 
spelers gaan douchen bij de tennis. Qua infrastructuur 
kan het beter. Zo is het ook jammer dat er op Ter Wilgen 
geen tribune voor de supporters is.
Positief vind ik dat, sinds dit seizoen, gekwetste spelers 
terecht kunnen bij de kiné op dinsdagavond en kunnen 
deelnemen aan de revalidatietraining(en). 

Welke zijn je mooiste voetbalherinneringen met KSC 
Grimbergen?
Ik vind de sfeer binnen de club van groot belang. Ui-
teraard kan iedereen zijn bijdrage leveren. Als de sfeer 
goed zit, komt er volk en anders niet. In die zin vind ik dat 
een afgevaardigde ook het verschil kan maken binnen 
de ploeg (organiseren om samen naar eetfestijn te gaan, 
meehelpen bij event, enz). Een afgevaardigde is niet de-
gene die uitsluitend de papieren invult. Een toffe groep is 
belangrijk. Samen na de match wat bijpraten en een glas 
drinken in de kantine.
We hebben al een paar geslaagde internationale tor-
nooien achter de rug met een toffe sfeer, ook voor de 
ouders. Een onvergetelijke ervaring voor de spelers. In 
Düsseldorf waren er ploegen zoals PSV Eindhoven, FC 
Keulen en Westerlo. In Parijs waren ook Anderlecht en 
Everton van de partij. In mei 2018 gaan we naar Mön-
chengladbach. Wij kijken er alvast naar uit.

Bedankt Sandra voor deze fijne babbel en nog veel suc-
ces voor Nathan en Thomas in hun voetballoopbaan.

Tekst: Julien Van de Steen
Foto’s: Fikret Aydemar

De U12 van KSC met Nathan helemaal rechts op de tweede rij  •  Fikret Aydemar



6 Sportmagazine Grimbergen

Voorstelling van de bezoekers 
KFC Merelbeke
Stamboeknummer: 3551
Clubkleuren: geel-blauw
Webstek: www.kfcmerelbeke.be
Resultaat seizoen 2016-2017:
11° in derde klasse amateurs met 37 punten. We spelen voor het 
eerst tegen deze club.

De Oost-Vlamingen werden in 2014-2015 kampioen in 2° 
provinciale. Het seizoen nadien schoten ze opnieuw de 
hoofdvogel af, zodat ze vorig seizoen voor het eerst in de 
nationale reeksen aantraden. 
Vorig seizoen zorgde vooral Monday voor de goals, hij maakte 
er 10.
In de zomer vertrokken enkel spelers naar provinciaal spelende 
clubs. Van Eendracht Zele werd Zwart aangetrokken die er 13 

tegen de netten joeg. Van reeksgenoot Jong Lede kwam Elaut. 
En van promovendus FC Pepingen kwam Van Der Wilt over. 
Middenvelder Bultheel werd weggehaald bij tweedeprovincialer 
Kruibeke. Hij speelde vroeger bij Sint-Niklaas. Blanckaert komt 
zelfs van derdeprovincialer Watervliet en staat regelmatig in de 
ploeg. Bij Olsa Brakel (2° klasse amateurs) werd Schelstraete 
weggeplukt.
De heenwedstrijd was een vrij saaie bedoening met weinig 
doelkansen. Tot het laatste kwartier toen onze doelman Chris 
Espeso Nunez met een paar saves de nul op het bord hield 
waardoor we een punt meebrachten naar Grimbergen.
Dit is de eerste wedstrijd uit de terugronde. Onze heenronde 
kan niet denderend genoemd worden. Hopelijk is er beterschap 
met de terugwedstrijden voor de boeg. 

Julien Van de Steen

Stijgen en dalen in onze reeks (3° klasse amateurs)
De competitie is halfweg. Tijd om even te bekijken hoe stijgen 
en dalen dit seizoen in onze reeks in mekaar zit.

Stijgen
Vanzelfsprekend stijgen de kampioen zowel in de A- als de 
B-reeks.
Verder nemen acht Vlaamse ploegen deel aan de eindronde 
voor promotie naar 2° klasse amateurs. Vier uit de A-reeks en 
vier uit de B-reeks. 
Per reeks zijn de deelnemers de ploeg die 2° eindigt en 
de drie periodewinnaars. Mogelijk moeten er hiervan 
ploegen vervangen worden, wanneer bv. de kampioen 
ook periodekampioen is geworden. Of wanneer een 
periodekampioen 13° of lager eindigt. In dat geval worden de 
deelnemers aangevuld op basis van de eindstand: 3°, 4° enz.
De twee winnaars hiervan promoveren. 
De mogelijkheid bestaat dat er bijkomende stijgers zijn. Als er 
maar één rechtstreekse Vlaamse daler is uit 1° KA*, is er één 
bijkomende stijger. Als er geen rechtstreekse Vlaamse daler 
is in 1° KA zijn er zelfs twee bijkomende stijgers. Niet te veel 
op rekenen zou ik zeggen want er zijn maar drie Franstalige 
clubs die aantreden in 1° KA. Zou moeten lukken dat die 
allemaal zakken.
En dan is het nog niet gedaan…. Er is ook een bijkomende 
stijger wanneer in de eindronde voor promotie naar 1° KA 
de 13° uit 1°KA een Franstalige club is en de winnaar van de 
eindronde een Vlaamse. 
Hoe verloopt die eindronde? Er zijn dus acht deelnemers en 
de vier wedstrijden worden door loting bepaald. De twee 
winnaars van de volgende twee matchen promoveren 
sowieso. Voor de anderen wordt het uitkijken naar wat er in 
1° KA en 2° KA gebeurt, zoals hierboven uiteengezet.

Dalen
De drie laatste ploegen dalen naar eerste provinciale. 
De 13des in de eindrangschikking van de A-reeks en de 

B-reeks moeten een eindronde spelen. Dat gebeurt in één 
wedstrijd op het terrein van de ploeg die het eerst wordt 
uitgeloot.
Ofwel daalt hiervan geen ploeg, ofwel één, ofwel allebei. 
Als er drie Vlaamse dalers zijn uit 1° KA, daalt één van de 
13des in 3° KA. In de andere gevallen, moet geen van de 
13des zakken.
Als de 13° uit 1° KA een Vlaamse club is en de winnaar van 
de eindronde voor promotie naar 1° KA een Franstalige, 
degradeert er wel één van de 13des.

Te vermelden is ook dat de eindrangschikking bepaald 
wordt op basis van het aantal punten, het aantal gewonnen 
wedstrijden en dat ook het doelpuntensaldo bij gelijkheid 
doorslaggevend is. En als ook dat gelijk is, is het grootste 
aantal gemaakte doelpunten bepalend.

Ik hoop dat u heeft kunnen volgen, want eenvoudig is het 
niet. Dat komt omdat er vanaf 2° KA Vlaamse en Franstalige 
reeksen zijn die een invloed hebben op het aantal stijgers en 
dalers. 
Om echt veilig te zijn mogen we zeker niet bij de vier laatsten 
eindigen. 

*KA = klasse amateurs

Julien Van de Steen

Op verplaatsing
Zondag 14 januari om 14.30 u. KSK Vlamertinge
(supportersbus vertrekt om 12.15 u. aan het Sportlokaal) 
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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
KSC Grimbergen – FC Eppegem   0 – 1 

Oztürk kon net op tijd ingrijpen toen Benhamou een eerste 
keer diepging. Nadat Eppegem in de openingsminuten 
iets meer dreigde, was er nadien wat meer evenwicht 
en ging het op en af. Weydisch zocht het samenspel met 
Onwuekelu. Deze kopte door, Weydisch kon helaas niet 
besluiten. In de loop van de eerste periode nam de leider 
wel het heft in handen onder impuls van de bedrijvige 
flankspelers Nacer Benhamou en Glen Breugelmans die 
hun snelheid konden uitspelen. Zo snelde Breugelmans 
eens weg en kon hij Yilmaz aanspelen in de zestien. 
Een sterk spelende Oztürk kon zijn schot nog afblokken. 
Espeso Nunez tikte een kopbal van Bell vanonder de lat. 
Na een inspeelpass vanaf links van Benhamou kwam 
Bell er centraal door. De topschutter van Eppegem tikte 
de bal over.

Een moedig Grimbergen hield lang uitzicht op een 
puntendeling tegen een sterk Eppegem

Eenzelfde spelbeeld na de pauze met veldoverwicht voor 
de leider. Grimbergen speelde wel met een groot hart en 
had het organisatorsich ook beter voor mekaar. Enkele 
keren kwamen we er goed uit en was het ook gevaarlijk. 
Weydisch speelde de bal door naar Onwuekelu. 
Aangezien er nog geen aansluiting van ploegmaats 
was, ging onze spits zelf zijn kans. Het schot ging 
voorlangs. Aan de overzijde bracht Espeso Nunez met 
de voet redding op een schot van Benhamou. Na enkele 
goede passes van Verhoeven en Carrez belandde de 
bal op links bij Ekamba. Die haalde de achterlijn en 
kon voorzetten. Leemans ranselde de bal weg uit de 
doelmond vooraleer er aan de tweede paal gescoord 
kon worden. Na een diepe bal schudde Onwuekelu nog 
een goede actie uit zijn sloffen. Het schot daarentegen 
ging ruim over. Daarna was er nog eens bezoekend 

gevaar. Een licht afgeweken schot zoefde rakelings 
voorlangs ons doel. Elf minuten voor affluiten was het 
dan toch raak voor Eppegem. Via de rechterkant kwam 
de tegenstander onze zestien in. De bal rolde tot aan 
de tweede paal waar Bell kon afronden. Grimbergen 
eindigde de wedstrijd wel sterk. De save van Leemans 
op de kopbal van Oztürk verhinderde de gelijkmaker.

Tegen de ploeg van het moment hebben we ons zo 
goed mogelijk verweerd.

Tegen de ploeg van het moment hebben we ons zo 
goed mogelijk verweerd. Jammer dat je dan zelf geen 
doelpuntje kan meepikken en aan het einde net tekort 
komt. Intussen zijn we wel op de barrageplaats terecht 
gekomen. De volgende weken zullen we dus ons 
puntentotaal toch duchtig moeten opdrijven.

KSCG: Espeso Nunez; Vandenhoutten, Vanhamel(83’ 
Joly), Oztürk, Musasa; Williot, Weydisch, Carrez(74’ 
Hermans), Ekamba, Verhoeven(66’ Dahman); 
Onwuekelu.

FC EPPEGEM: Leemans; M. Breugelmans(80’ 
Peeters), Cornelissen, Vereecke, Boudart; Denys, 
Benhamou(90’+3’ Olbrechts), Vercammen, G. 
Breugelmans, Bell; Yilmaz(66’ Fuentes).

DOELPUNT: 79’ Bell 0-1.

GEEL: 6’ M. Breugelmans, 17’ Musasa, 31’ Vercammen, 
70’ Ekamba, 84’ Denys.

Kevin Van Buggenhout

KSC kraakt in slotfase tegen de leider 

Een moedig Grimbergen hield lang uitzicht op een puntendeling tegen een sterk Eppegem. Voor het gevaar 
dat de bezoekers creëerden via de flanken werden ze in het slotkwartier alsnog beloond.
Christian Rits, bij zijn debuut als trainer van Grimbergen ondersteund door enkele RWDM-supporters, liet Joly 
en Hermans uit de ploeg. Salvi ontbrak ook wegens schorsing. In de plaats kwamen Musasa, Ekamba en 
de heroptredende Weydisch. 
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Wedstrijdverslag
Jong Lede - KSC Grimbergen   3 – 0  

Reeds in het openingskwartier was het al twee keer 
uitkijken. Espeso Nunez tikte een voorzet vanonder 
de lat en op het hoofd van De Landtsheer. Gelukkig 
belandde de bal hierna niet binnen het kader. Nadat 
Pieren opende op de vrijstaande Meersschaut, kwam 
Espeso Nunez goed zijn doel uit en blokte hij het schot 
met zijn been. We waren zelf dicht bij de openingstreffer 
toen een trap van Hermans op de deklat landde. 
Daarna viel de goal aan de andere kant. Oztürk leed 
pijnlijk balverlies. ‘Ozi’ kwam nog bijna op tijd terug om 
dit goed te maken. De Landtsheer kon de bal toch in de 
verste hoek deponeren. Een redding van Espeso Nunez 
verhinderde een snelle verdubbeling van de score. Onze 
ploeg kwam niet aan voetballen toe. Het ergste was dat 
we ons o zo gemakkelijk lieten aftroeven in de duels. 
Van enige grinta was geen sprake. De meegereisde 
supporters zagen een angstig Grimbergen aan het 
werk. Te weinig spelers in beweging, teveel spelers die 
de bal niet durfden vragen. Door een nefast gebrek aan 
balvastheid kwamen onze aanvallende spelers zelden 
in de positie om gevaarlijk te worden. Dat gebeurde 
eindelijk wel voor het eerst toen de bal in de zestien van 
de tegenstrever bij Larrocha Lopez belandde. Sacha 
mikte naast. Lede nam meteen weer over. Meersschaut 
werd randje buitenspel aangespeeld op rechts. De 
spits wist niet goed wat te doen met deze kans. Na 
een nieuwe weggever bij ons stond het wel 2-0. Van 
Peteghem maakte het af met een mooi lobje. Kort 
hierna ging Meersschaut door op snelheid. Er werd hem 
weinig in de weg gelegd en deze keer maakte ook hij 
het goed af. Een Grimbergse treffer op slag van rust had 
nog gekund. Onwuekelu kwam op corner los van zijn 
man. Zijn kopbal strandde op de lat.

Grimbergen sloeg in Lede gedurende 45 minuten een 
modderfiguur.

Na deze 45 minuten durende wanvertoning kwam er 
toch een betere reactie van onze ploeg. Eerst was er 
nog een schot voorlangs van Meersschaut. Nadien was

er bij ons toch een betere verbinding tussen middenveld 
en aanval. Met sneller voetbal werden we zelfs de 
betere ploeg. Vijgen na Pasen uiteraard gezien onze 
grote achterstand. Een Grimbergse eerredder zat er 
wel meerdere malen in. Een vrije trap van Verhoeven 
ging niet ver over. Na inspelen van Zénoun en Weydisch 
zag Verhoeven zijn schot met de voet gered door 
Meulewaeter. Na een hoekschop was de tweede bal 
voor Zénoun. De middenvelder speelde door naar Salvi 
die vervolgens een prima voorzet afleverde. Larrocha 
Lopez smeet zich ertussen. Meulewaeter moest de bal 
vanonder de lat tikken. Verhoeven schoot een volgende 
kans op de voeten van Meulewaeter. Salvi duwde een 
hoekschop naast. Na inspelen van Zénoun werd een 
voorzet van Carrez afgeblokt. Carrez legde dan weer 
achteruit. De voorzet van Hermans kwam wel voor doel 
en vond Verhoeven aan de tweede paal. Zijn overhoekse 
kopbal ging naast.

Onze ploeg schoot veel te laat wakker. We hadden 
alles reeds weggegeven in de eerste helft.

Onze ploeg schoot veel te laat wakker. Na de pauze 
bewezen we dat het wel degelijk mogelijk was om dit 
Lede pijn te doen. Het was niet meer dan een doekje voor 
het bloeden, want we hadden reeds alles weggegeven 
in de eerste helft.

JONG LEDE: Meulewaeter; Spotbeen, Mertens, Malfroy, 
Pieren(71’ De Bruyne); Verplancke, Nelis, Hellinckx, 
De Landtsheer, Van Peteghem(85’ Van Isterdael); 
Meersschaut(60’ Verhasselt).

KSCG: Espeso Nunez; Vandenhoutten, Vanhamel, 
Oztürk(46’ Salvi), Williot; Hermans, Weydisch(66’ Cino), 
Carrez, Larrocha Lopez, Verhoeven; Onwuekelu(46’ 
Zénoun).

DOELPUNT: 20’ De Landtsheer 1-0, 43’ Van Peteghem 
2-0, 45’ Meersschaut 3-0.

GEEL: 47’ Hermans, 78’ Verhoeven, 86’ Zénoun.

Kevin Van Buggenhout

KSC een volledige helft afwezig 

Grimbergen sloeg in Lede gedurende 45 minuten een modderfiguur. Bovendien werden de goals in 
cadeauverpakking weggegeven. Na de herneming toonden onze spelers dan toch een reactie. Zonder 
resultaat, want de wedstrijd was dan al lang gespeeld.
Williot werd weer naar de rechtsachter gehaald, Hermans startte op het middenveld. Larrocha Lopez was op 
de rechterflank de vervanger van de zieke Ekamba. 
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Wedstrijdverslag
KSC Grimbergen – RFC Wetteren   0 - 2   

Grimbergen deed goed mee tegen het hoog 
aangeschreven Wetteren. Onze ploeg dwong de 
tegenstander vaak tot het spelen van de lange bal. 
Beide teams gaven amper iets weg. Het was veertig 
minuten wachten op de enige kans uit de eerste helft, 
die grotendeels een maat voor niets was. De Pever kon 
de bal in onze zestien ontvangen nadat hij goed voor 
zijn man kwam. Na de aflegger van de middenvelder 
kwam Dönmez in balbezit. De linkerflankspeler schoot 
na een goede beweging naast.

Het was veertig minuten wachten op de enige kans 
uit de eerste helft, die grotendeels een maat voor 
niets was.

Zénoun begon nadat hij zijn enkel had omgeslagen nog 
aan de tweede helft. Langer dan enkele minuten hield 
hij het niet uit, Zonde, want Adil was een belangrijke 
schakel in ons team. Nadat hij wegviel was het evenwicht 
in de ploeg enigszins zoek. De afstanden werden weer 
groter om te belopen. Daardoor slaagde Wetteren er nu 
wel in om tot overwicht te komen. We kwamen er zelf 
minder uit. De Pever kopte een hoekschop op de lat. 
Op snelheid geraakten de Wetteraars er eens door op 
rechts. Balaj frommelde de lage voorzet van Deham in 
doel. Een gelijkmaker zat erin toen Vincenzo Verhoeven 
eens kon doorgaan. Zijn schot ging via de vingertoppen 
van de bezoekende doelman Gertjan Verhoeven over. 
Toch kregen we geen hoekschop. Grimbergs balverlies 
op het middenveld werd afgestraft. De vlag ging wel de 
hoogte in voor buitenspel. Het was hopen op eens een 
standaardsituatie om mogelijk 1-1 te maken.
Gertjan Verhoeven loste een vrije trap van Carrez. Meer 
dan een hoekschop haalden we er hierna niet uit. In 
de slotminuten sloot de scheidsrechter de ogen voor 
een duw met beide handen in de rug van Onwuekelu. 

Wetteren ging vervolgens met de bal aan de haal. Van 
Peteghem rondde af aan de tweede paal.

Spijtig dat we er weer niet in slaagden om een hele 
match een bepaald niveau aan te houden.

In de eerste helft moesten we zeker niet onderdoen voor 
de tegenstander. Spijtig dat we er weer niet in slaagden 
om een hele match een bepaald niveau aan te houden. 
Ook werd er aanvallend bijzonder weinig gecreëerd.

KSCG: Espeso Nunez; Vandenhoutten, Vanhamel, 
Salvi, Williot; Zénoun(49’ Carrez), Hermans, Ekamba(69’ 
Onwuekelu), Weydisch(69’ Caira), Larrocha Lopez; V. 
Verhoeven.

RFC WETTEREN: G. Verhoeven; Gille, Van Lierde, N. 
Janssens, Deham; De Guchteneire, Dönmez, De 
Pever(66’ Van Peteghem), Schouppe(84’ Gacquerre), 
Koyuncu(87’ K. Janssens); Balaj.

DOELPUNT: 64’ Balaj 0-1, 87’ Van Peteghem 0-2.

GEEL: 38’ Balaj, 61’ Vanhamel.

Kevin Van Buggenhout

Grimbergen houdt het niet vol tegen titelkandidaat 

Grimbergen hield een helft lang gelijke tred met Wetteren. Na het uitvallen van Zénoun nam de titelkandidaat 
helaas wel de bovenhand. De bezoekers zetten dit ook om in twee doelpunten.
Trainer Rits liet Oztürk uit de kern en speelde met Salvi achterin. Met Zénoun kwam er een tweede defensieve 
middenvelder naast Hermans. Ook voor Weydisch was er een rol in het centrum weggelegd. Ekamba keerde 
op links terug in de ploeg. Verhoeven schoof op naar de spits. 

 “Het is maar voetbal hé.
Is de bal over de lijn gegaan of niet:

over veel meer gaat het uiteindelijk niet.”
Yves Vanderhaeghe
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Wedstrijdverslag
KVC Wingene - KSC Grimbergen   1 - 1  

Een eerste waarschuwing kregen we al na een paar 
minuten. Brogniez opende op Hoornaert. Diens 
lage voorzet bereikte Berquin aan de tweede paal. 
Zijn afwerking was niet optimaal waardoor Espeso 
Nunez klemvast kon pakken. Verder onheil werd 
voorkomen, want de aanvallers van de thuisploeg 
liepen regelmatig buitenspel. Met iets meer rust aan 
de bal was onze ploeg wel gebaat geweest. Het bleek 
immers niet simpel om onze eigen spitsen in stelling 
te brengen. Op een verre inworp van Carrez lukte dat 
wel eens. Onwuekelu verlengde met het hoofd naar 
de tweede paal. Vonck tikte de bal weg vlak voor 
de neus van Verhoeven. In het tweede deel van de 
eerste helft begonnen onze spelers mekaar steeds 
beter te vinden. Zo kwam KSC ook meer in positie 
om voorzetten voor het doel van de tegenstander te 
brengen. Die leverden geen doelpunt op. Dat had ook 
aan de overkant kunnen vallen. Brogniez zonderde 
Hoornaert af voor doel. De rechterflankspeler schoot 
de reuzekans naast.

Grimbergen speelde met veel drang naar voren en 
nam volop het initiatief

Desalniettemin ging Grimbergen naarstig verder 
op zijn elan. Het speelde met veel drang naar voren 
en nam volop het initiatief. Gabrielli kopte op de 
linkerflank een kruispass van Williot in één tijd door 
naar Verhoeven. Vincenzo ging vlot voorbij zijn 
tegenstrever om vervolgens aan te leggen. Het schot 
was binnen bereik van Vonck. Vlak voor het uur was 
KSC er wel heel dichtbij. Opnieuw was een verre 
inworp van Carrez verlengd door Onwuekelu het 
beproefde recept. De afgeweken bal van Larrocha 
Lopez trof de paal. Een schot van Bruning ruim over 
doel was lange tijd het enige dat Wingene tegenover de 
Grimbergse dominantie kon stellen. Langzamerhand 
begon uiteraard de vermoeidheid te wegen. Het ging 
naar het einde toe meer op en af waardoor er ook 

mogelijkheden waren voor West-Vlaamse counters en 
voorzetten. Niet dat deze ons in verlegenheid brachten. 
Dat gebeurde wel op een stilstaande fase. Een vrije 
trap van aan de zijkant werd aan de tweede paal door 
Demaitre van dichtbij in doel gewerkt. Ondanks deze 
tegentreffer gaf Grimbergen zich niet gewonnen. In 
de voorlaatste minuut werden we hiervoor beloond 
met een verdiende gelijkmaker. Onwuekelu speelde 
breed op Hermans. Zijn voorzet vond het hoofd van 
Vandenhoutten. Vonck had moeite om de kopbal te 
verwerken, Verhoeven trapte de rebound van dichtbij 
binnen. In blessuretijd ontsnapte Flederick nog aan 
onze aandacht op een vrije trap van Brogniez. Espeso 
Nunez haalde de bal vanonder de lat.

Een terechte puntendeling bij de tweede in de stand 
geeft de burger weer moed.

Een terechte puntendeling bij de tweede in de stand 
geeft de burger weer moed. Zeker omdat we laat in 
de wedstrijd nog een achterstand konden ophalen. Elk 
punt telt, dat is ook te zien aan het feit dat we door dit 
gelijkspel wegkomen van de barrageplaats.

WINGENE: Vonck; Van Fleteren, Lahousse, Van 
Landschoot; Berquin(89’ Vansteenkiste), Petrovic(81’ 
Flederick), Demaitre, Hoornaert, Brogniez; Bruning, 
Kissi(44’ Lingier).

KSCG: Espeso Nunez; Vanhamel, Salvi, Williot; 
Vandenhoutten, Gabrielli(80’ Weydisch), Hermans, 
Larrocha Lopez(87’ Dahman), Carrez; Verhoeven(90’+2’ 
Caira), Onwuekelu.

DOELPUNTEN: 82’ Demaitre 1-0, 89’ Verhoeven 1-1.

GEEL: 68’ Vanhamel.

Kevin Van Buggenhout

Prima prestatie beloond met een punt 

Op het veld van het als tweede geklasseerde Wingene leverde Grimbergen één van zijn beste prestaties tot dusver. 
Aan het eind van een spannende wedstrijd scoorden beide teams elk één keer.
De twee ploegen traden aan in een 3-5-2. Andermaal een andere opstelling dus bij ons, want een vijftal spelers 
ontbraken door blessure. Wat wel hoopvol was: de langverhoopte comeback van Gabrielli. Voorts kregen Carrez en 
Onwuekelu terug een basisplaats. 
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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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Jeugdploegen KSC Grimbergen

U17 interprovinciaal  •  Foto: Fikret Aydemir

U16 interprovinciaal  •  Foto: Fikret Aydemir
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U19 interprovinciaal  •  Foto: Fikret Aydemir

Jeugdploegen KSC Grimbergen

Speler van het seizoen
Jong Lede – KSCG
Louis Van den Houtten 3 punten
Rodrigue Williot 2 punten
Sacha Larrocha Lopez 1 punt

KSCG – RFC Wetteren
Louis Van Den Houtten 3 punten
Rodrigue Williot 2 punten
Chris Espeso Nunez 1 punt

KVC Wingene – KSCG
Nick Carrez 3 punten
Corentin Gabrielli 2 punten
Louis Van den Houtten 1 punt

KSCG – SC Dikkelvenne
Rodrigue Williot 3 punten
Nick Carrez 2 punten
Chris Espeso Nunez 1 punt

Stand
Rodrigue Williot 15 punten
Nick Carrez 14 punten
Chris Espeso Nunez 13 punten

In onderling overleg werd de over-
eenkomst beëindigd met midden-
velder Axel Hermans. Hij keert terug 
naar zijn ploeg van herkomst, KSV 
Bornem.

Voetbal
Een beroemde voetbaltrainer komt in de hemel terecht. Hij vraagt aan 
God of hij een elftal mag samenstellen, wat hem wordt toegestaan.
Hij mag kiezen uit de beste spelers aller tijden. Wanneer de spelers 
goed getraind zijn, besluiten ze een wedstrijd tegen de hel te spelen.
God ontbiedt de duivel en vraagt hem of hij zin heeft om een partij 
voetbal te spelen tegen de hemel.
“Waarom niet”, antwoordt de duivel, “maar jullie hebben geen schijn 
van kans tegen ons”.
“Ja, maar wij hebben de beste spelers aller tijden!” zegt God.
“En dan? Wij hebben alle scheidsrechters”



Spelers in de kijker

Naam: Dahman.
Voornaam: Tarik.
Nationaliteit: Belg.
Woonplaats (gemeente): Mechelen.
Burgerlijke staat: alleenstaand.
Kinderen: (zo ja, namen): /.
Beroep: horeca.
Hobby’s: voetbal, reizen, uitgaan.
Favoriete muziekgroep/zanger/zangeres:
Tory Lanez, 2Pac.
Favoriete film of boek:
Man on Fire.
Favoriete ploeg: 
PSG.
Rugnummer: 
10.
Vorige clubs:
Racing Mechelen, Heist, Lierse, KV Mechelen.
Positie: 
9.
Andere gespeelde posities:
10, 7, 11, 8 en 6.
Sterke punten op voetbalgebied:
Sterk aan de bal, technisch, kopduel.
Waarom voor KSC gekozen:
omdat het een club is met ambitie.
Beste voetbalherinnering:
met Topsportschool Wilrijk naar Brazilië geweest 
voor een internationaal tornooi.
Gouden tip voor de jeugd:
er altijd in blijven geloven en nooit opgeven.

Tekst: Kevin Van Buggenhout

Foto’s: Julien Van de Steen

Naam: Salvi.
Voornaam: Timothy.
Nationaliteit: Italiaans.
Woonplaats (gemeente): Kortenberg.
Burgerlijke staat: ik ben sinds afgelopen zomer verloofd 
en trouw op 30 juni 2018.
Kinderen: (zo ja, namen): /.
Beroep: medisch vertegenwoordiger bij Urgo healthca-
re.
Hobby’s: /.
Favoriete muziekgroep/zanger/zangeres:
Boef en Stromae.
Favoriete film of boek: 
The Lord of the Rings, de trilogie van The Hobbit als fa-
voriete films. Biografieën van bekende sporters zijn mijn 
favoriete boeken.
Favoriete ploeg: Inter.
Rugnummer: 3.
Vorige clubs:
FCV Dender EH, SK Terjoden-Welle, FC Lebbeke.
Positie: centrale verdediger.
Andere gespeelde posities: rechtsachter, linksachter, 
voor de verdediging als controlerende middenvelder.
Sterke punten op voetbalgebied:
dat ik mijn zwakke punten goed ken + mijn snelheid.
Waarom voor KSC gekozen:
ik kreeg de mogelijkheid om me te bewijzen op een ho-
ger niveau bij Grimbergen en tekende al snel. Jammer 
genoeg zakte onze ploeg naar derde amateur. De am-
bitie is nu om zo snel mogelijk naar tweede amateur 
door te groeien en als dat kan met KSC Grimbergen. 
Beste voetbalherinnering:
de vier eindrondes die ik mocht spelen om over te gaan 
naar een hogere divisie. Het lukte me één keer met Leb-
beke.
Gouden tip voor de jeugd:
hard werken en nooit opgeven.
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