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KSC Grimbergen
VC Bertem-Leefdaal   

Matchbal geschonken door
Albert Socquet 

Zondag 9 december 2018 om 14.30 u. Ter Wilgen 

KSC Grimbergen
KVC Sterrebeek    

Matchbal geschonken door
Bierhandel Van Campenhout 

Zondag 13 januari 2019 om 14.30 u. Prinsenbos 

Interview met 
Maurice De Smet, 

12° man
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Spelers in de kijker

Naam: De Jonge.
Voornaam: Kevin.
Nationaliteit: Belg.
Woonplaats (gemeente): Sint-Pieters-Leeuw.
Burgerlijke staat: samenwonend met ouders.
Kinderen: geen kinderen.
Beroep: magazijnier.
Hobby’s: voetbal & muziek luisteren.
Favoriete muziekgroep/zanger/zangeres:
Chris Brown.
Favoriete film of boek: Les Intouchables.
Favoriete ploeg: Manchester United.
Rugnummer: 3.
Vorige clubs: Anderlecht, Berchem Sport.
Positie: op positie 6 of 8 op het middenveld.
Andere gespeelde posities: op nummer tien – nummer 
elf.
Sterke punten op voetbalgebied:
passing, vista.
Waarom voor KSC gekozen: Grimbergen is een mooie 
club met ambitie en leuke mensen waarmee men sa-
menwerkt, ook kwaliteitsvolle spelers.
Beste voetbalherinnering:
periode bij RSCA in de jeugd.
Gouden tip voor de jeugd:
hard werken en luisteren naar ervaren spelers.

Naam: Moding.
Voornaam: Brian.
Nationaliteit: Belg.
Woonplaats (gemeente): Ganshoren.
Burgerlijke staat: ongehuwd.
Kinderen: Kaylich (6 jaar).
Beroep: coffee specialist Nespresso.
Hobby’s: tijd doorbrengen met dochter, films, ...
Favoriete muziekgroep/zanger/zangeres:
ik kan vanalles appreciëren.
Favoriete film of boek: I Am Zlatan.
Favoriete ploeg: Arsenal.
Rugnummer: 10.
Vorige clubs: KV Mechelen, RC Genk,
Sporting Charleroi, FC Dender, SK Londerzeel,
RWDM, FC Duffel.
Positie: aanvallende middenvelder.
Andere gespeelde posities: flanken.
Sterke punten op voetbalgebied:
spelinzicht en traptechniek.
Waarom voor KSC gekozen:
omdat ik echt voelde dat ze in mij geloofden. Na een 
moeilijkere periode was het voor mij het juiste moment 
om een niveau lager te gaan voetballen om  vertrouwen 
en plezier terug te vinden en zo terug hogerop te gera-
ken.
Beste voetbalherinnering:
kampioen met RWDM.
Gouden tip voor de jeugd:
altijd in jezelf blijven geloven en hard werken. Lukt het 
hier niet, dan komt het elders wel.

Tekst: Kevin Van Buggenhout
Foto’s Koen De Beule

Op verplaatsing
Zondag 16 december 2018 om 14.30 u. VK Liedekerke
(supportersbus vertrekt om 13.30 u. aan De Kantine van ‘t bos)

Zondag 6 januari 2019 om 14.30 u. VK Linden
(supportersbus vertrekt om 13.30 u. aan De Kantine van ‘t bos)

Zondag 20 januari 2019 om 15 u. ERC Hoeilaart
(supportersbus vertrekt om 14 u. aan De Kantine van ‘t bos)
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Voorstelling van de bezoekers 

VC Bertem-Leefdaal
Stamboeknummer: 5660
Clubkleuren: blauw-wit
Webstek: vcbertemleefdaal.be
Resultaat seizoen 2017-2018:
6° in eerste provinciale met 44 punten. 
We spelen voor het eerst tegen deze club.

Zoals de naam het zegt is ook deze ploeg een fusieclub. In 2005 
fusioneerden FC Rapid Bertem en VC Leefdaal Vooruit, toen in derde 
provinciale. Het is hun tweede seizoen in de hoogste provinciale reeks.
De fusieclub was vorige zomer niet erg bedrijvig op de transfermarkt. 
De verdediging werd enkel versterkt met Struylaert van Racing 
Mechelen. De defensie bleef dus haast ongewijzigd.
In het middenveld kwamen Er van Hoger Op Bierbeek en Feyaerts 
van VC Sterrebeek. Voor het aanvallend compartiment werd geshopt 
bij de buren van Tervuren-Duisburg (Marion) en bij de andere 
reeksgenoot Linden (Mammadbeyli). Reszczynski bleef bij Bertem-
Leefdaal. Hij maakte er vorig seizoen 26 goals. Booten was goed 
voor 11 treffers. In de aanval zijn er dus meer mogelijkheden buiten de 
doelpuntenmakers van vorig seizoen. Dat hebben ze al laten zien met 
een doelpuntenfestival tegen KOVC Sterrebeek.
Mortier trok naar reeksgenoot Veltem. De andere vertrekkers gingen 
naar lagere reeksen.
Voor trainer Cassimon is de doelstelling het behoud verzekeren om 
het groeiproces van de club niet tegen te houden. Mikken op promotie 
acht hij niet realistisch want daarvoor hebben ze noch het budget, 
noch de omkadering vindt hij.
Voor de laatste thuismatch van het seizoen (op Ter Wilgen) zal er 
moeten geoogst worden om de linkerkolom in het vizier te houden.

Julien Van de Steen

KOVC Sterrebeek
Stamboeknummer: 1002.
Clubkleuren: blauw-wit.
Webstek: kovcsterrebeek.be
Resultaat seizoen 2017-2018:
16° in 3° klasse amateurs B met 27 punten.

Oude bekenden:
Romain Gabrielli kwam in het seizoen 2015-2016 naar Grimbergen, 
toen nog in 2° klasse amateurs. Hij speelde zelden in de eerste 
ploeg en trok in 2017 naar KFC Strombeek. Dit is zijn eerste seizoen in 
Sterrebeek. In de heenwedstrijd zorgde hij met een doelpunt voor twee 
Grimbergse verliespunten.

Dat de bezoekers in het sukkelstraatje zitten is een understatement. 
Vorig seizoen laatste in de nationale reeksen en dit seizoen van bij de 
start opnieuw rode lantaarn.
Ex-Rode Duivel Bruno Versavel begon er dit seizoen als trainer. Hij 
heeft er een schitterende carrière als speler op zitten. Hij heeft vier 
jaren zijn trainersdiploma op zak en was tot nu toe actief bij provinciale 
ploegen. Voor het seizoen was de Diestenaar nog erg optimistisch: 
“Lat hoog leggen met jeugd uit streek. De bedoeling is om binnen de 
drie jaar met eigen jeugd weer naar de amateurklasse te klimmen. 
Met als doelstelling voor dit jaar het behoud”. Maar de 11-0 nederlaag 
bij Bertem-Leefdaal heeft hem de kop gekost. Voordien gingen ze ook 
al met 6-0 met de billen bloot tegen KFC Herent. En nadien met 8-0 
tegen VK Liedekerke.
Sterrebeek heeft een erg jonge ploeg met een gemiddelde leeftijd 
van 21 à 22 jaar. De ploeg van vorig seizoen, waaronder Vergauwen 
(18 doelpunten bij een degradant), vertrok haast volledig. Daarbij ook 
oude bekende Ben Abbes die naar nationaler Lebbeke trok.
Blijkbaar is de ploeg te jong. Na 13 speeldagen was het nog steeds 
wachten op de eerste zege en werden amper 3 punten gesprokkeld. 
’t Zal een mirakel zijn om een tweede degradatie op rij te ontlopen. 
In elk geval moet deze eerste thuismatch van 2019 een driepunter 
opleveren. Niet onderschatten is de boodschap, want dat kostte ons 
twee punten in de heenwedstrijd.

Speler van het seizoen

FC Diest - KSCG

Brian Moding 3 punten

Jelle Eylenbosch 2 punten

Rodrigue Williot 1 punt

KSCG – Tervuren-Duisburg

Rodrigue Williot 3 punten

Oni Onwuekelu 2 punten

Ben Kader Zoundi 1 punt

KFC Rhodienne-De Hoek - KSCG

Bilal Gastoune 3 punten

Kevin De Jonge 2 punten

Brian Moding 1 punt

Stand

Brian Moding 11 punten

Kevin De Jonge 8 punten

Jelle Eylenbosch 8 punten

Rodrigue Williot 8 punten

Thomas Weydisch 7 punten
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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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Wij doen het 56.500 X per maand :-)

Zoveel van onze boekjes belanden er maandelijks gratis in een brievenbus. 

Gevuld met interviews, reportages, nieuws, weetjes & regionale reclame.

Thuis in Merchtem, Opwijk, Buggenhout, Wemmel,
Londerzeel, Meise, Kapelle o/d Bos & Grimbergen.

www.cursiefje.be

Created by:

www.cursiefje.be
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Vanwaar je interesse voor voetbal 
Maurice?
Ik ben geboren in Aalst en speelde voetbal in de 
ploeg van het jezuïetencollege. We speelden een 
interscholencompetitie tegen andere Oost-Vlaamse 
colleges, wat ik wel leuk vond. Maar een groot voetballer 
is aan mij niet verloren gegaan.

Je woonde in Aalst, de stad van “den 
Iendracht” en je werd supporter.
Inderdaad, ik werd vurig supporter van Eendracht Aalst 
dat eind van de jaren ’50 in tweede nationale speelde. 
In de kern zat o.a. een zekere Van Poelvoorde, waarvan 
zoon Johan nog voor KSC zou spelen. En ook Gaston 
Van der Elst is in Grimbergen geen onbekende. In de 
voorspoedige jaren ’70 van KSC was hij speler en trainer.
Eendracht speelde een paar jaren later in de hoogste 
voetbalklasse. Ik herinner me nog levendig de wedstrijd 
tegen kampioen Standard. Nadat scheidsrechter Blavier 
zo maar eventjes vier Aalstenaars van het veld stuurde, 
braken rellen uit en werd de match stil gelegd. Dat zou 
Eendracht zuur opbreken en uiteindelijk tot de degradatie 
naar tweede klasse leiden.
In Aalst zag ik één seizoen ook doelman Louis Follon 
aan het werk. Hij kwam van White Star en zou vanaf het 
volgende seizoen het goede weer maken bij Grimbergen, 
als speler en als trainer. Louis is ook cafébaas geweest 

Interview met Maurice De Smet, 12° man

waar nu ons supporterslokaal is.
En een laatste link met Grimbergen is Michel Verschueren. 
Voor hij in het bestuur van KSC kwam, was hij vier jaar 
fysical trainer bij Aalst.

Hoe belandde je in Grimbergen?
Na mijn collegejaren in Aalst en de universiteit in Gent, 
kwam ik in september 1965 naar het Atheneum in 
Grimbergen als leraar Oude Talen. Daar leerde ik collega 
Leo ‘Lou’ Tettelin kennen, toen de rots in de defensie van 
KSC.
Grimbergen speelde dat seizoen kampioen in 2° 
provinciale en vanaf dan af werd ik supporter. Met het 
seizoen nadien opnieuw de titel waardoor voor het eerst 
in het bestaan van de club de poort naar de nationale 
afdelingen werd geopend.
Ondertussen woon ik al 45 jaar in Grimbergen en ben ik 
altijd supporter gebleven in goede en kwade tijden zoals 
men dat zegt.

Welke zijn je mooiste/slechtste 
voetbalherinneringen met KSC 
Grimbergen?
De tofste zijn de titel die ons in 1967 naar nationale bracht 
en de promotie via de eindronde die ons in 2010 naar 
derde nationale voerde (nu tweede klasse amateurs).
Ik heb ook goede herinneringen aan de vieringen achteraf 
in het Sportlokaal. En ook aan andere memorabele 
matchen waarvan we daar de ‘derde time’ speelden.
Voor de grootste ontgoochelingen moet ik niet ver terug 
gaan. De laatste twee seizoenen brachten telkens een 
degradatie. En jammer genoeg loopt het ook dit seizoen 
niet echt lekker. Het grootste verlies vind ik echter dat 
we na meer dan 50 jaren ons supporterslokaal, het 
‘Sportlokaal’, hebben moeten opgeven, jarenlang het 
hart van de supporters.

Welke spelers/trainers zijn je bijgebleven 
Maurice?
Ik bewaar goede herinneringen aan Leo Tettelin, 
Louis Follon en Freddy Dekempeneer, die net als ik 
schooldirecteur werd.
En natuurlijk kan ik niet naast Tom Gaudaen kijken 
die meer dan een decennium voor de goals zorgde. 
Ik vergeet ook niet doelman Geert Lievens. Hij won de 
Gouden Schoen en stopte de beslissende strafschop in 
de eindronde voor promotie naar derde klasse. Eigenlijk 
is hij ook het laatste jeugdproduct van KSC dat langdurig 
in de eerste ploeg speelde.
Wat de trainers betreft had ik een goed menselijk contact 

Maurice De Smet is van afkomst een “ajuin”. Zijn interesse in voetbal ontstond in Aalst, doch hij is ondertussen al meer 
dan 50 jaar supporter van KSC, vaak ook op verplaatsing. Deze babbel ging over zijn roots en natuurlijk ook over zijn 
verknocht zijn aan Grimbergen.
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Interview met Maurice De Smet, 12° man met Franky Cieters. Ludo Wouters, nu bij onze buren van 
Borgth-Humbeek, schat ik kwalitatief hoog in.

Wat spreekt je aan bij KSC?
De vriendschap met de supporters. Ik ken ze bijna 
allemaal en vaak al lang. Voetbal is in de eerste 
plaats een sociaal gebeuren waar supporters elkaar 
ontmoeten. Want spelers en trainers die wisselen elk 
jaar. En ik ontmoet ook wel wat oud-leerlingen van het 
Grimbergse atheneum waar ik directeur was. O.a. Franky 
Van den Berg, nu de man van de veteranen, en Franky 
Verbesselt van supportersclub Blauw-Wit.

Vind je dat er veel veranderd is in de jaren 
dat je het voetbal volgt? 
Het grootste verschil vind ik, is aantal toeschouwers. Dat 
is al jaren dalende. Ik merk dat ook bij onze tegenstrevers. 
Zoals op La Rhodienne waar er amper een 100-tal 
toeschouwers waren. 
Verder vind ik dat spelers en trainers verder van de 
supporters staan. Er is weinig contact. Vroeger kwamen 

ze na de match binnen het Sportlokaal, nu zie je ze niet 
meer in ons nieuwe lokaal.

Hoe zie je de toekomst van KSC?
Misschien tegen beter in meen ik dat er in de nabije 
toekomst uiteindelijk een fusie moet komen van de 
meeste Grimbergse clubs.
Of we al dan niet in het Prinsenbos kunnen blijven spelen, 
is een onzekerheid die me zorgen baart. 
 

Wil je zelf nog iets aan bod brengen 
Maurice?
Dat ik de club steun enerzijds door lid te zijn van 
supportersclub Blauw-Wit en anderzijds door een 
advertentie in dit clubblad. 

Bedankt Maurice en nog vele blauw-witte 
jaren.

                                                   Julien Van de Steen

Koop een sweater 
met kap
van Blauw-Wit
Supportersclub Blauw-Wit biedt de supporters een 
sweater met kap en volle ritssluiting aan voor de 
prijs van 20 i.p.v. 30 euro. 
Het is een blauwe sweater. Op de linkerborst komt 
in witte letters de kleine tekst ‘BLAUW-WIT’.
Voorwaarde is wel dat ten minste 20 supporters 
zulke sweater wensen aan te kopen. Inschrijven 
kan tot en met 31 december 2018.
Bij voldoende interesse kunnen pasmaten voorzien 
worden.
Contactpersoon is Filip Demessemakers, 
bestuurslid van Blauw-Wit.

TC-SPORT
Lagesteenweg 11
1850 GRIMBERGEN
TEL. : 0474/55.28.56

Choucroute
in kantine Ter Wilgen

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 februari 2019 
organiseert supportersclub Blauw-Wit
in de kantine Ter Wilgen zijn jaarlijkse 

CHOUCROUTE.
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SINCE 1908

www.cyclesemrin.be

Cycles Emrin bvba
Spenaardstraat 35 • 1880 Nieuwenrode

015 71 18 34



Sportmagazine Grimbergen 15

KBC-Verzekeringskantoor

Wilfried Verlooy
Veldkantstraat 52 • 1850 Grimbergen • 02 270 90 49

wilfried.verlooy@verz.kbc.be
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U8IP  •  Foto: Fikret Aydemir

De U8 IP van KSC

U13 reg •  Foto: Fikret Aydemir

De U13 reg van KSC
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U16 IP •  Foto: Fikret Aydemir

De U8 IP van KSC De U16 IP van KSC

De U13 reg van KSC
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