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Datum Uur Locatie Activiteit
Zondag 18 februari 09.00 – 10.30 u. Ter Wilgen Talent Academie (voor U8 tot U13)

Zondag 18 februari 15.00 u. Prinsenbos KSCG – Avanti Stekene

Zaterdag 24 februari  20.00 u. Melsele
KVK Svelta Melsele – KSCG
Supportersbus vertrekt om 18.45 u. aan het 
Sportlokaal

Dinsdag 27 februari 17.15 u. Ter Wilgen Talentdag keepers U10-U13

Donderdag 1 maart 17.15 u. Ter Wilgen Talentdag keepers U14-U16

Donderdag 1 maart Ter Wilgen Start wafelverkoop KSC jeugd (tot 24 maart)

Zondag 4 maart 09.00 – 10.30 u. Ter Wilgen Talent Academie (voor U8 tot U13)

Zondag 4 maart 15.00 u. Prinsenbos KSCG – K Eendracht Wervik

Vrijdag 9 maart 17.30 – 22.00 u. Ter Wilgen Choucroute Supportersclub Blauw-Wit

Zaterdag 10 maart 17.30 – 22.00 u. Ter Wilgen Choucroute Supportersclub Blauw-Wit

Zondag 11 maart 09.00 – 10.30 u. Ter Wilgen Talent Academie (voor U8 tot U13)

Zondag 11 maart 15.00 u. Eppegem KFC Eppegem – KSCG
Geen supportersbus
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Editoriaal
Hoe wordt je supporter?
Eind 2017 verscheen een interessant boek: “IEDEREEN SUPPORTER? Het groepsvirus in ons brein”. Auteur 
is Filip Boen. Hij heeft twee petjes op. Hij is prof sport- en bewegingspsychologie aan het Departement 
Bewegingswetenschappen van de KULeuven. Hij is sinds zijn zes jaar ook fervent Beerschotsupporter. 
Een wetenschapper die dus weet waarover hij het heeft.

Er is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe iemand supporter wordt. De Amerikaan 
Daniel Wann is zowat de enige. Vijf redenen sprongen eruit.
Het vaakst komt naar voren : één van de ouders supporterde voor het team. Ouders zijn spilfiguren die 
de mogelijkheid scheppen dat een kind op jonge leeftijd vurige supporter wordt door het ‘bloot te stellen 
aan besmettingsaarden van het virus’.
Een tweede reden verwijst naar specifieke karakteristieken van één of meerdere spelers. Denken we 
maar aan Messi die ontelbare bewonderaars heeft. Zeker op jonge leeftijd hebben zulke helden een 
grote impact op de kans om fan te worden van een bepaalde club. De alomtegenwoordigheid van inter-
nationaal voetbal op TV werkt dit natuurlijk in de hand. Jongeren uit heel de wereld kunnen ‘hun’ ploeg 
nu live volgen en kweken daardoor een directe band.
Op nummer drie staat de geografische verbondenheid. Eigenlijk gaat het om het uiten van een (regio-
nale) identiteit door middel van de sport. Sommige clubs gaat daar erg ver in. Zo recruteert de Spaanse 
subtopper Athletic de Bilbao enkel Baskische spelers. Toch moet daarmee opgelet worden. Een te enge 
invulling kan supporters afschrikken.
Een vierde reden : de invloed van vrienden en leeftijdsgenoten. Collectief supporteren met vrienden 
smeedt ongetwijfeld indirect een sterke band met de club.
Verrassend stond het succes van het team slechts op de vijfde plaats om fan te worden. Wellicht wordt 
de factor toch wel wat onderschat. Gebrek aan succes bleek echter ook de belangrijkste reden om zich 
niet langer met het team te identificeren. 
Een eigen bevraging door Boen van meer dan 4.000 Belgische voetbalfans geeft een wat ander beeld 
dat sowieso subjectief is :
1 omdat het de club van mijn regio is ;
2 door specifieke spelers van de club ;
3 omwille van een gedenkwaardige overwinning van de club ;
4 omdat het een familietraditie is ;
5 de invloed van mensen van buiten de familie.
De rangschikking van de club werd ook in dit onderzoek als minder belangrijk beschouwd, mogelijk 
omdat fans niet altijd willen of durven toegeven dat dit sterk heeft meegespeeld.
Slotsom : er is geen eenduidige reden die voor de meeste voetbalfans opgaat, temeer omdat geen van 
de vermelde redenen een overduidelijk hogere score haalt dan de andere. Meestal geldt er voor de fans 
een samenspel van redenen. 
Uit onderzoek blijkt dat twaalf jaar zowat de leeftijd is waarop men beweert supporter van een voetbal-
ploeg te zijn geworden. Voor het voortzetten van het supporterschap is het succes van het team heel 
belangrijk. We pronken graag met de associatie met succesvolle anderen. Onderzoek van Boen bij 34 
Belgische en Nederlandse eersteklasseclubs wees uit dat na een gewonnen wedstrijd veel meer unieke 
bezoekers de website bezochten dan bij een nederlaag. De band met een minder succesvolle ploeg 
wordt geminimaliseerd of verborgen. Een leuk voorbeeld geeft de auteur zelf. Op zijn schooltas had hij 
een grote paarse sticker met in witte letters ‘I love Beerschot’ erop. Als Beerschot gewonnen had, liet 
hij die sticker aan iedereen op de bus duidelijk zien. Bij verlies keerde hij zijn schooltas om de sticker te 
verbergen. Mensen willen hun zelfbeeld opkrikken door hun associatie met een succesvolle bron in de 
verf te zetten en omgekeerd.
In tegenstelling tot je nationaliteit, geslacht of ras, is supporterschap voor een voetbalploeg een groeps-
lidmaatschap dat niet vastligt van bij de geboorte. Zou het kunnen dat supporters zich op jonge leeftijd 
heel sterk aan een club hechten wanneer ze voor de eerste maal een groots moment van verbonden-
heid meemaken. Voor mij persoonlijk heeft dit zeker gespeeld. Eind jaren ’60 werd KSC twee keer op 
rij kampioen en won het de Beker van Brabant. Ik was toen 12, 13 jaar. Sindsdien heeft het « virus » zich 
genesteld.
Wil je je kind supporter laten worden van je eigen club, tracht er dan een wedstrijd uit te pikken waar 
de kans groot is dat je team wint en/of er een bijzondere sfeer kan heersen. Probleem is natuurlijk dat 
je de uitslag van (en dus deels de sfeer van) een voetbalwedstrijd zo moeilijk kunt voorspellen, zeker in 
vergelijking met andere teamsporten. Maar net die onzekere uitkomst maakt voetbal, gecombineerd 
met de schaarste, en dus de grote waarde, van de doelpunten en de bijbehorende vreugde-explosies, 
zo spannend en verleidelijk. Het is een bijkomende val waarvan het supportersvirus gebruik maakt om 
zich voorgoed in het brein van jongeren te nestelen.

Julien Van de Steen
hoofdredacteur
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Interview met Monique Turcksin,
pionier vrouwenvoetbal en trainer U6

Monique Turcksin is al een aantal jaren trainer bij onze KSC-
jeugd. Ze helpt de club verder ook waar ze kan. Zelf heeft ze er 
een hele carrière opzitten in de begindagen van het nationale 
vrouwenvoetbal.

Vanwaar de interesse voor voetbal Monique?
We waren thuis met drie meisjes en één jongen. Alleen 
ik had interesse voor voetbal. Vooral mijn vader heeft 
me daarvoor gestimuleerd. Ik had de microbe al snel te 
pakken. Ik woonde op Kassei, een wijk in Vilvoorde. Ik 
voetbalde veel op straat want we hadden een pleintje 
recht voor de deur. Ook aan zee heb ik veel voetbal ge-
speeld op het strand. 

Vrouwenvoetbal bestond in je jeugdjaren nog niet. Je 
was één van de pioniers.
Hoger Op Merchtem had eind jaren ’60 een van de eer-
ste vrouwenploegen: Footing Girls Merchtem. Ik was 
eens gaan kijken. Ik mocht me van thuis niet aansluiten, 
maar deed het toch. Ik was al 18 jaar toen ik voor het 
eerst in competitie voetbalde. We speelden o.a. tegen 
Standard , Brugge, Begijnendijk, Scherpenheuvel. Het 
was de start van het vrouwenvoetbal dat toen nog echt 
in zijn kinderschoenen stond. Al was het in die tijd best 
wel hevig. Tegen Wemmel liep ik eens een gebroken 
oogkas op. En mijn scheenlappen werden meer dan 
eens aan flarden getrapt. Vrouwenvoetbal was niet voor 
woessies.

Welke positie speelde je Monique?
Ik speelde midden midden, spelverdeler, of zoals het 
vroeger heette: nummer 10. Nu zou dat ‘van box to box’ 

heten. In die tijd verscheen in de krant: “HO Merchtem 
heeft ook zijn ‘Van Moer’ Monique Turcksin”. 
Bij Merchtem verspeelden we eens de titel doordat ik in 
de testmatch een penalty miste. Maar in ’73 werden we 
wel Belgisch kampioen. 

Je hebt ook in de nationale ploeg gespeeld.
Men had me op Merchtem zien spelen en ik werd ge-
selecteerd voor de nationale ploeg. Ik herinner me een 
wedstrijd tegen Frankrijk in Lille. 

Hoe verliep je verdere carrière?
Ik heb vier seizoenen bij Merchtem gespeeld en trok 
nadien naar Astrio Begijnendijk. Ook daarmee werd ik 
kampioen van België en wonnen we de Beker van Bel-
gië. Ik bleef er zes jaar en speelde later bij Eva’s Kumtich. 
Maar dan is mijn moeder gestorven en besloot ik op 
een lager niveau te spelen. Dat werd dan Asse-Ter-Hei-
de in provinciale. Ik was toen 34 en speelde er tot mijn 
40°. We werden ook kampioen.
Ik werkte bij Sabena met onregelmatige uren en ben 
dan gestopt. 
Met het vrouwenvoetbal was in die tijd niets te ver-
dienen. Integendeel, mijn ouders hebben er veel geld 
ingestoken. Mijn vader was ook steeds present op de 
wedstrijden. Nu is ook het vrouwenvoetbal commercieel 
geworden. 

Hoe ben je bij KSC terecht gekomen?
Na het failliet van Sabena ben ik bij de gemeente Grim-
bergen gaan werken. Ik speelde dan met de ploeg van 
de gemeente zaalvoetbal in de sporthal van Verbrande 
Brug. Ik was altijd wel blijven voetballen.
Ilse Knop heeft me daar zien spelen. Ze vroeg me of ik 
geen jeugdtrainer wou worden. Zo ben ik drie jaar ge-
leden aan de slag gegaan bij KSC. Ik ben begonnen als 
trainer van de U9. Dit seizoen train ik de U6 omdat men 
er niemand voor vond en ik de club uit de nood wou 
helpen. Dat is echter niet de makkelijkste job. Je moet 
die spelertjes echt in de hand en bij de les houden. Ze 
zijn er soms met hun gedachten niet bij of lopen te hevig 
van stapel. Dan laat ik hun een paar rondjes lopen om 
af te koelen. Ik ben niet zacht met de spelers, maar ga er 
wel liefdevol mee om. De ouders waarderen mijn werk 
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en zijn tevreden. Er is wederzijds contact en respect. Eén 
keer heb ik een ouder gehad die altijd maar stond te 
roepen. Op de duur wist zijn zoon niet meer naar wie hij 
moest luisteren. Die heb ik eens op het veld geroepen 
om te vragen of hij de training wou geven. Voetbal is 
een teamsport. Wie de doelpunten maakt vind ik niet zo 
belangrijk. Een doelman maakt nooit een goal, maar is 
even belangrijk in de ploeg. Een ketting is maar zo sterk 
als zijn zwakste schakel.

Je doet ook veel vrijwilligerswerk.
Ik help zoveel ik kan. Zo heb ik voor het seizoen meege-
holpen om de kantine in het Prinsenbos op te frissen met 
een verfbeurt. Ik ga er ook regelmatig bladeren wegbla-
zen. Ik ben niet te beroerd om in de kantine glazen op 
te halen en allerlei andere klussen op te knappen. De 
paasstage en het voetbalkamp doe ik ook al meerdere 
jaren met volle plezier.
Ilse en Werner zijn dag en nacht met de club bezig. Ik wil 
hen een hart onder de riem steken door mijn steentje bij 
te dragen.

Wil je zelf nog wat kwijt Monique?
Bij de jeugd wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk 

sterren bij de Foot Pass te halen. En dat is gelukt. We 
hebben drie sterren behaald.
Ik vind dat men bij de jeugd meer een beroep zou moe-
ten doen op de coördinatoren als er problemen op-
duiken. En ook dat er meer naar de coördinatoren zou 
moeten geluisterd worden naar hetgeen ze vertellen. 
Dat is net een meerwaarde.
Ouders zouden ook meer moeten betrokken worden bij 
de club. Er moet een grotere binding ontstaan. Nu wor-
den kinderen al te vaak zomaar afgezet en dient de club 
als babysit. Mijn vader miste nooit een match van mij. Er 
zou meer warmte in de club moeten komen en een ster-
kere band met de ouders. Gezellig, ontspannen samen 
zijn. Waarom niet eens een TD in de kantine?
Ik ben tevreden in Grimbergen en draag de club in mijn 
hart.

Bedankt Monique voor deze fijne babbel en nog vele 
mooie jaren bij KSC

Julien Van de Steen

U5-U6 • Foto Fikret Aydemir

Overlijden Willy Verbesselt
Begin februari overleed onverwacht Willy Verbesselt. Sinds de nieuwe kantine op Ter Wilgen (2003) was Willy er bar-
man. Jarenlang zorgde hij voor drank en versnaperingen voor onze jeugdspelers en hun ouders. 
Willy zou in mei 70 jaar worden en was aan zijn laatste seizoen als barman bezig. 
We blikken met grote dankbaarheid terug op zijn inzet voor onze club.
KSC betuigt zijn oprechte deelneming aan familie en vrienden.
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Voorstelling van de bezoekers 

Avanti Stekene

Stamboeknummer: 8552
Clubkleuren: geel-blauw
Webstek: https://avantistekene.wordpress.com
Resultaat seizoen 2016-2017:
5° in eerste provinciale Oost-Vlaanderen met 50 punten.
We spelen voor het eerst tegen deze club.

Aan het stamnummer kun je zien dat dit een “jonge” 
club is. Ze werd in 1977 als VV Straatje Stekene gesticht. 
Sinds de jaren ’40 speelde nog een andere club uit 
Stekene, nl. Stekene Sportief. In 2013 was de fusie een 
feit. De zoveelste fusieclub die we dit seizoen ontmoeten 
als tegenstrever. In 2014 speelde Avanti nog in tweede 
provinciale. Vorig seizoen leverden één zege en drie 
drawns in de eindronde de promotie naar derde klasse 
amateurs op.
Over de in- en uitgaande transfers kunnen we weinig 
zeggen omdat geen enkele speler bij ons een belletje 
doet rinkelen. Tenzij misschien Yentl Vekeman die even 
aangesloten was bij KSC. Hij transfereerde van Avanti 
Stekene naar Svelta Melsele en scoorde zelfs in het 
Prinsenbos.
De heenwedstrijd werd een afknapper. Na 0-1 en 1-2 
gingen we in de gutsende regen (en met een lekkende 
“tribune”) met 4-2 de boot in. Opvallend dat een club die 
vorig jaar 5° eindigde in eerste provinciale en zonder 
grote namen nu een probleemloos seizoen draait in 
derde amateurs.
Nu we de laatste periode van 10 matchen aanvatten, zijn 
er geen excuses meer: dit moet een driepunter worden.

Julien Van de Steen

K Eendracht Wervik

Stamboeknummer: 3694
Clubkleuren: rood-geel
Webstek: www.kewervik.be
Resultaat seizoen 2016-2017:
2° in derde klasse amateurs met 36 punten.
In een ver verleden hebben we tegen deze club 
gespeeld. Op 24 februari 1985 klopten we toenmalig 
leider Eendracht Wervik in het Prinsenbos met 2-0. Dat 
was pas hun tweede nederlaag van het seizoen.

Ook bij deze ploeg zullen de namen van de spelers die 
vertrokken en erbij kwamen weinig zeggen. Buiten spits 
Van Den Bogaerde die er dit seizoen 9 tegen de netten 
joeg en in de heenwedstrijd ook tegen ons scoorde, zij 
het op strafschop.
Het punt dat we toen meebrachten uit het verre West-
Vlaanderen was hoopgevend. Momenteel kunnen we 
enkel tevreden zijn met een overwinning tegen deze 
middenmotor als we volgend seizoen voor de 18° keer 
in de nationale reeksen willen uitkomen. 

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
KSC Grimbergen – HO Wolvertem Merchtem    1 – 2  

Het gebruikelijke scenario deed zich voor: het was snel 
achter de feiten aanlopen. Quansah kreeg de nodige 
ruimte en geraakte in twee keer voorbij de doelman en 
de laatste verdediger. Aan de overzijde kon Basogul 
van dichtbij aanleggen. De jonge twintiger kreeg zijn 
schot niet gekadreerd. Op een hoekschop van Arne 
Verhoeven kopte de ongedekte Lyase Gengezo naast. 
Er was zelden dreiging van KSC. Er was enkel eens een 
schot uit de tweede lijn van Vandenhoutten waarop De 
Brouwer wel redding moest brengen. Bij een tegenstoot 
van de Wolven lag bij ons alles open. Lyase Gengezo 
bediende Jennart en de ex-KSC’er duwde de 0-2 hoog 
tegen de touwen.

Het gebruikelijke scenario deed zich voor: het was 
snel achter de feiten aanlopen.

De tweede periode bood toch wat meer om ons aan op 
te warmen. In het vierde kwartier van de match waren er 
mogelijkheden over en weer. Carrez trof met een mooie 
trap de vuisten van De Brouwer. Rivera Armayones werd 
aangespeeld op zijn linkerflank. Intussen was Espeso 
Nunez uit zijn doel gekomen. Rivera Armayones plaatste 
de bal naast onze doelman en ook net voorlangs ons 
doel. Lyase Gengezo schoot een opgelegde kans over. 
Niet veel later schoot Vincenzo Verhoeven aan de andere 
kant van dichtbij naast. In de laatste twintig minuten 
verwierf Grimbergen wel een zeker overwicht en moest 
Wolvertem Merchtem achteruit. Een kwartier voor tijd 
resulteerde dat in de aansluitingstreffer. Dahman won 
het kopduel op een voorzet van Williot en ‘Vinnie’ trapte 
de 1-2 binnen. De gelijkmaker had hierna ook nog 
kunnen vallen na een afgeweken voorzet van Carrez. 
Er was een scrimmage voor doel, Dahman kreeg de bal 
niet voorbij De Brouwer.

In de laatste twintig minutne verwierf Grimbergen wel 
een zeker overwicht.

Opnieuw te gemakkelijke tegendoelpunten en een 

ploeg die te laat op gang kwam waren de voornaamste 
redenen voor deze nederlaag. Zo loopt Wolvertem 
Merchtem wel zeven punten uit op ons en lijkt een 
barrageplek nu al stilaan het hoogst haalbare.

KSCG: Espeso Nunez; Vandenhoutten, Vanhamel, Salvi, 
Williot; Gabrielli, Garcia, Carrez, Basogul(28’ Ekamba); V. 
Verhoeven, Dahman.

WOLVERTEM MERCHTEM: De Brouwer; Vandevoorde, 
Meysmans, Wauthy, Van Keer; Jennart, A. Verhoeven, 
Rivera Armayones(81’ Moreau), Lyase Gengezo(73’ 
Mpati), Quansah; Laerenbergh.

DOELPUNTEN: 7’ Quansah 0-1, 38’ Jennart 0-2, 75’ V. 
Verhoeven 1-2.

GEEL: 17’ Jennart, 25’ Vanhamel, 47’ Rivera Armayones, 
61’ Laerenbergh, 90’+2’ Quansah.

Kevin Van Buggenhout

KSC schiet te laat in actie

Ook in de zespuntenmatch tegen Wolvertem Merchtem bleef KSC verstoken van een overwinning. Bij de rust 
keek Grimbergen al tegen een 0-2 achterstand aan. Naar het einde van de match toe kwam er nog wel een 
reactie in de vorm van een goal van Verhoeven, maar dat volstond niet om de nederlaag af te wenden.
Onwuekelu was terug uitgevallen op de vrijdagtraining en ook Weydisch moest gekwetst afhaken. 
Vandenhoutten was wel weer beschikbaar. Voor hem op de linkerflank startte Carrez. Op rechts debuteerde 
Basogul. Voorin werd Verhoeven aan Dahman gekoppeld. 

“Voetbal is, behalve een praatsport, een armsport ge-
worden. ‘Je breed maken heet dat. Dat zijn overtredingen 
die nooit meer worden gefloten. De reden: voetbal is een 

andere sport geworden, maar die ook onder de naam 
voetbal door het leven gaat. Het is een vorm van rugby. 
Het kan alleen maar een halt toegeroepen worden door 

strenge straffen.”
Jan Mulder
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Wedstrijdverslag
SK Vlamertinge - KSC Grimbergen   0 - 1   

Op het kwartier loste Vanbrabandt een vrije trap van 
Gabrielli en vervolgens legde de thuisdoelman Dahman 
neer. De strafschop was een kolfje naar de hand van 
Vincenzo “mister zestig procent” Verhoeven, goed 
voor twaalf van onze twintig goals. De kansen waren 
voor rust in zijn geheel voor Grimbergen. Dahman 
verlengde met het hoofd een verre uittrap van Espeso 
Nunez. Het schot van Verhoeven rolde via de handen 
van Vanbrabandt in hoekschop. De 0-2 was op een 
gegeven moment wel bijzonder dichtbij. Ekamba werd 
tot tweemaal toe afgeblokt. De knal van Carrez stierf op 
de paal. Verhoeven schoof uit bij de herneming.

De strafschop was een kolfje naar de hand van 
Vincenzo “mister zestig procent” Verhoeven, goed 
voor twaalf van onze twintig goals.

Vier minuten na de pauze schoot Ternest vanuit een 
schuine hoek over. Verder kon Vlamertinge ons zeer 
zelden in verlegenheid brengen. Het was in de tweede 
periode veelal een gesloten partij, want bij  blauw-wit 
mankeerde  soms  de precisie om de mogelijkheden 
beter uit te spelen. In het slotkwartier waren er daar toch 
opnieuw Grimbergse kansen om de score verder uit te 
diepen. Verhoeven zette zich door. Zijn afgeweken schot 
zoefde over. Een goede onderschepping van Ekamba 
was de aanzet van een volgende Grimbergse aanval. 
Onwuekelu speelde opnieuw bij hem in. Gabrielli 
trapte naast de voorzet van Ekamba. Met die krappe 
0-1 score nog altijd op het bord bleef het opletten voor 
een gelijkmaker. In de voorlaatste minuut was het 
bijna zover. Deman tikte tot bij Demeulemeester op de 
rechterflank. Ekamba stond op de doellijn om de deviatie 
van Wittesaele  in hoekschop te werken, al was de bal 
wellicht naast gegaan. Een paar minuten later was onze 
derde overwinning van het seizoen binnen.

Het was lang wachten op deze broodnodige 
driepunter en op de tweede clean sheet in deze 
competitive.

Twee van onze drie overwinningen behaalden we tegen 
Vlamertinge, waar we beloond werden voor het lange 
wachten.  Niet alleen op deze broodnodige driepunter, 
ook op de tweede clean sheet in deze competitie. De 
vorige was geleden vanop de openingsspeeldag. Dit 
moet de ploeg het vertrouwen geven om ook in de 
volgende wedstrijden succes te boeken.

SK VLAMERTINGE: Vanbrabandt; Artois, Decru(54’ 
Demeulemeester), Pecqueux, Wille; Winnock, Verstraete, 
Neve(54’ Wittesaele), Deman; Ternest(74’ Carrein).

KSCG: Espeso Nunez; Williot, Addo, Salvi; Mukwakwa(66’ 
Vandenhoutten), Garcia, Ekamba, Carrez, Gabrielli; 
Dahman(59’ Onwuekelu), Verhoeven(80’ Vanhamel).

DOELPUNTEN: 16’ Verhoeven 0-1

GEEL: 15’ Vanbrabandt, 58’ Dahman

Kevin Van Buggenhout

Eerste overwinning in twaalf matchen

Ein-de-lijk! KSC weet weer wat winnen is. Met een zeer deugddoende zege, de eerste in twaalf matchen, 
verwees KSC concurrent Vlamertinge naar de laatste plaats en behield het de aansluiting met de barragist.
Nieuwkomer Addo maakte samen met Williot en Salvi deel uit van een driemansdefensie. Mukwakwa 
debuteerde op de linkerflank terwijl Ekamba op rechts terug in de ploeg kwam. Gabrielli was de meest 
vooruitgeschoven centrale middenvelder. Onwuekelu was fit genoeg bevonden voor een plek op de bank. 

“Voetbaltactiek is een kwestie van doseren. Belangrijk is dat ieder-
een weet wat hij moet doen, wanneer hij het moet doen, en hoe 
de teammaats daarop inspelen. Zit dat allemaal juist, dan kun je 
snel denken en spelen. Maar je kunt het ook te ver drijven, en de 
tactiek zo ingewikkeld maken dat ze niet meer uit te voeren valt. 

Dan wordt ze bijnan een rem. Zodra je op het terrein staat, nemen 
je gevoel en je automatismen het uiteindelijk toch over”.

Youri Tielemans
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Wedstrijdverslag
KSC Grimbergen – FC Lebbeke   0 - 0  

In een gesloten eerste helft testte Lebbeke met enkele 
aanvallen over rechts onze verdediging. Die gaf geen 
krimp. De bezoekers hadden wel het veldoverwicht 
en zochten wanneer het kon toch ook ruimte in onze 
rug. Van grote openingen was er langs weerszijden 
geen sprake. Voor Grimbergen kon Onwuekelu zich 
enkele keren doorzetten met een goede actie. Het 
vervolg was dan wel niet altijd van hetzelfde niveau. Zo 
had hij een keertje voor doel een ploegmaat kunnen 
bereiken. Onwuekelu ging zelf zijn kans en mikte naar 
de korte hoek. Het schot ging echter naast. Even voor 
het halfuur werden de Grimbergse winstkansen flink 
gehypothekeerd. Doka kreeg rechtstreeks rood toen 
hij er stevig in ging. Vlak hierna had Van Impe een 
kopkans aan de tweede paal. De spits van Lebbeke kon 
onvoldoende kracht zetten.

Grimbergen sleepte met negen man de puntendeling 
over de streep.

Vier minuten na de pauze had Grimbergen een unieke 
kans om ondanks de numerieke minderheid de leiding 
te nemen. Ekamba ontfutselde Gaye de bal en legde 
goed achteruit. Onwuekelu schoot over. Voorts hield 
de Grimbergse organisatie goed stand tegen de elf 
bezoekers, al was het soms uiteraard wel alle zeilen 
bijzetten. Toch werd onze ploeg niet al te vaak in 
verlegenheid in gebracht. In de enkele momenten dat 
de Lebbekenaars wel iets konden forceren, slaagde 
KSC er toch in om een doelpunt te vermijden. Zo was 
er een fase waarbij onze verdediging ternauwernood 
nog kon afblokken, onder meer op een schot van Van 
Damme. Espeso Nunez kreeg eens een moeilijke hoge 
bal te verwerken en deed dat behoorlijk goed. Het 
leer belandde dan bij Van Impe. Espeso Nunez greep 
opnieuw goed in om hem het scoren te beletten. Eén 
keertje probeerde onze tegenstander het met een 
tegenstoot nadat er wel wat Grimbergse spelers voor 
de bal waren. Gyimah schoot net voorlangs. In de 
slotminuten werd ook Garcia na een overtreding meteen 
uitgesloten. Was de eerste uitsluiting nog enigszinzs 

begrijpelijk, dan was deze tweede rode kaart zeker en 
vast zwaar overdreven. Grimbergen sleepte met negen 
man de puntendeling over de streep.

Een terecht punt voor KSC dat de rangen goed 
gesloten hield en in moeilijke omstandigheden strijd 
leverde. 

Een terecht punt voor KSC dat de rangen goed gesloten 
hield en in moeilijke omstandigheden strijd leverde. 
Voor de tweede match op rij hield Grimbergen de nul en 
deze keer tegen een ploeg uit de top vijf. 

KSCG: Espeso Nunez; Williot, Addo, Salvi; 
Vandenhoutten(80’ Carrez), Garcia, Doka, Ekamba(67’ 
Weydisch); Onwuekelu, Verhoeven(67’ Vanhamel).

FC LEBBEKE: Van Der Taelen; Copers, Gaye, De 
Wannemaeker, Persoons; Van Damme, Bogemans, 
Gyimah, Deryck; Bossekota(4’ Van Der Jeugt), Van Impe.

DOELPUNTEN: geen

GEEL: 88’ Deryck.

Kevin Van Buggenhout

KSC blijft recht met negen man

Ondanks dat het een uur met tien moest spelen en op het einde zelfs met negen stond, slaagde Grimbergen 
erin om Lebbeke in bedwang te houden. Dit gelijkspel mag dus gezien worden als een nieuwe morele 
opsteker.
Vandenhoutten startte op links en centraal op het middenveld maakte Doka zijn debuut. Voorin nam 
Onwuekelu de plek van de geschorste Dahman in.

“Nu vertrekt iedere veertienjarige die zijn veters 
kan binden naar Manchester City of AS Roma. 
Ze scouten jongetjes van tien jaar. Dat bestond 

vroeger allemaal niet”.
Jan Ceulemans
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Wedstrijdverslag
KVK Ninove - KSC Grimbergen   2 - 1  

Nog in de eerste tien minuten was Lepage alleen door 
en legde hij de bal tegen de netten. Het duurde rijkelijk 
lang, maar de vlag ging uiteindelijk dan toch terecht de 
hoogte in voor buitenspel van de rechterflankspeler. Voor 
Grimbergen pakte Weydisch uit met een mooie solo. 
Zijn schot ging wel naast. Hierna kreeg Onwuekelu een 
uitgelezen kans om ons op voorsprong te schieten. ‘Oni’ 
knalde onbesuisd over. De beste Ninoofse kans voor 
rust was van de voet van Amazou. Een half afgeweerde 
voorzet belandde bij hem. De onlangs aangeworven 
spits schoot naast. In het tweede gedeelte van de 
eerste helft waren de grote openingen schaarser. Mits 
een betere laatste pass had er bij beide teams meer in 
gezeten.

Het was een gelijkopgaande partij. Lange tijd wees 
niets op een Grimbergse nederlaag. 

Het was een gelijkopgaande partij. Lange tijd wees 
niets op een Grimbergse nederlaag, tot blauw-wit 
rond het uur op korte tijdsspanne twee treffers moest 
incasseren. Na een lage bal vanop links sloot een zwak 
leidende ref Bury de ogen voor een duwfout op Doka. 
Amazou haalde vervolgens de trekker over: 1-0. Enkele 
minuten nadien bleef ook een duw op Addo onbestraft. 
Eerst haalde Salvi nog knap van de lijn. Via Verhaeghe 
en opnieuw Salvi ging de bal toch tegen de netten. Het 
was even alle hens aan dek, want na een lage voorzet 
vanop rechts werd de kans op 3-0 hoog over geschoten. 
Langzaamaan herstelde KSC zich en begon het aan wat 
het dit seizoen al zo vaak moest doen: achtervolgen. 
Coach Rits trachtte ook met de inbreng van Vanhamel 
en Vandenhoutten voor Doka en Garcia nog een 
kentering teweeg te brengen. Een afgeweken vrijschop 
van Verhoeven zorgde toch weer voor Grimbergse hoop. 
KSC voerde de druk nog op en dwong verschillende 
hoekschoppen af in de slotminuten. De gelijkmaker 
wilde echter niet vallen.

KSC voerde de druk nog op en dwong verschillende 
hoekschoppen af in de slotminuten. De gelijkmaker 

wilde echter niet vallen. 

Het is een open deur intrappen om te stellen dat 
Grimbergen met deze nederlaag een slechte zaak deed. 
De spelleiding greep niet in bij beslissende spelfases en 
zelf creëerden we over de hele match te weinig. Het is 
nochtans zo dat de tegenstander in het spel niet veel 
beter was dan wij. Dat duidt er toch ook op dat de strijd 
nog lang niet gestreden is.

NINOVE: Goossens; Ardans, De Crick, Van Den Branden, 
Bellon; Van Den Berghe, Schamp(90’+1’ Hertveldt), 
De Meersman(90’+4’ Van Den Meersch), Lepage, 
Verhaeghe; Amazou.

KSCG: Espeso Nunez; Williot, Addo, Salvi; Weydisch, 
Garcia(68’ Vandenhoutten), Doka(68’ Vanhamel), 
Ekamba(81’ Larrocha Lopez), Gabrielli; Onwuekelu, 
Verhoeven.

DOELPUNTEN: 57’ Amazou 1-0, 61’ Verhaeghe 2-0, 82’ 
Verhoeven 2-1.

GEEL: 45’ Verhoeven, 48’ Doka, 57’ Weydisch, 90’+3’ 
Van Den Berghe.

Kevin Van Buggenhout

Controversiële goals bezorgen ons pijnlijk verlies

Grimbergen heeft geen punten kunnen rapen bij rechtstreeks concurrent Ninove. Twee doelpunten waar heel 
wat discussie rond was, beslechtten de wedstrijd in het voordeel van de thuisploeg. De aansluitingstreffer 
van Verhoeven kwam te laat.
Eén wijziging ten opzichte van het elftal dat Lebbeke in bedwang hield. Weydisch kwam in de ploeg om de 
linkerflank te bestrijken. 

“Ik zie best veel knappe koppen in het voetbal. Alleen 
is het voor die slimme mensen niet evident op slim te 

blijven: een supportershart doet rare dingen met iemand. 
Ik heb al vaak gezien dat de meest rationele mensen in 

het voetbal irrationele beslissingen nemen die ze in geen 
enkel van hun bedrijven zouden durven nemen.

Peter Vandenbempt
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KBC-Verzekeringskantoor

Wilfried Verlooy
Veldkantstraat 52
1850 Grimbergen

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

www.cyclesemrin.be

Cycles Emrin bvba
Spenaardstraat 35 • 1880 Nieuwenrode

015 71 18 34
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Chroucroute
Supportersclub Blauw - Wit

Op vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart 2018 van 17.30 tot 22.00 u.
in de kantine van het sportcomplex ‘Ter Wilgen’,

KSC Grimbergen Jeugd, Brusselsesteenweg, 1850 Grimbergen

OP HET MENU
Voorgerechten

keuze uit:
Garnaalkroketten of kaaskroketten

(1 of 2 of garnaal+kaaskroket)
Witloofsoep

Hoofdgerechten
keuze uit:

Choucroute Royal (“hammeke”)
Choucroute Elzace (met diverse authentieke vleessoorten)

Vol-au-
vent

Mogen we u vriendelijk vragen het reservatieformulier in te vullen en te overhandigen aan één van de 

bestuursleden van Blauw-Wit of in het Sportlokaal en dit voor 7 maart 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………

Telefoon of GSM: ……………………………………………………………………………………………………………...

Wenst te reserveren voor ………. Personen

Vrijdag 9 maart  O 17.30 – 19.30 u.  O 20.30 – 21.30 u.

Zaterdag 10 maart O 17.30 – 19.30 u.  O 20.30 – 21.30 u.

Voorgerechten:   Garnaalkroket/kaaskroket  1 = 5 €  …. aantal
    Garnaalkroket/kaaskroket  2 = 8 € …. aantal
    Witloofsoep    3 € …. aantal
Hoofdgerechten  Royal (hammeke)       20 € …. aantal
    Elsace         18 € …. aantal
    Kinderportie           9 € …. aantal
    Vol-au-vent        13 € …. aantal
    Kinderportie            8 € …. Aantal

De Supportersclub Blauw-Wit wenst u smakelijk eten. Dank bij voorbaat en tot binnenkort

"
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U15 regionaal   •  Foto: Fikret Aydemir

U15 interprovinciaal  •  Foto: Fikret Aydemir

Jeugdploegen KSC Grimbergen
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TROOP mee voor de kas van KSC
Online shoppen met een doel
#ALLFORKSC
KSC-jeugd organiseert tal van activiteiten die een extra 
en belangrijke bijdrage van het jeugdbudget vergen. 
Het lidgeld alleen volstaat daarvoor niet. 

Hoe kosteloos een extra steentje bijdragen aan het 

jeugdbudget van KSC: TROOPER.    
Hoe werkt dat? Kies ervoor om je online aankopen via 
onze Trooper-pagina te doen. Door op de logo’s van de 
winkels te klikken, kan je met je aankoop KSC steunen. Jij 
betaalt géén euro extra. De winkels geven een percent 
aan KSC en daarmee financier je een kwalitatievere 
opleiding voor onze jeugdspelers.

Praktisch
Je surft naar https://www.trooper.be/kscgrimbergen/
Je klikt op één van de vermelde winkels (Coolblue, 
Collishop, Booking.com, Torfs, JBC, Belvilla, TravelBird, AS 
Adventure, de Wijnbeurs, Hema, Krëfel, Zeb; Brantano, 
Walibi en, tientallen anderen) en je doet je aankoop. 
Door de aankoop via de Trooperlink weet de shop waar 
je aankoopt dat je KSC Grimbergen steunt. 
Je aankoop is afgerond. Je betaalt geen bijkomende 
kosten, maar KSC ontvangt wel de centen. 

De gemiddelde commissie voor KSC ligt rond 5 %.
Makkelijk om de club zo te steunen!

Er zitten vast ook Troopers in je vriendenkring of familie.
Spreek hen erover aan en/of schakel de sociale media 
in.

Hartelijk dank!

AAH, DAAR BENT U! 
NOG IEMAND DIE AAN

KSC GRIMBERGEN 
DENKT.

SUPER BEDANKT!

Wedstrijdballen geschonken door
10/09/2017 KSC – KSK Vlamertinge

Supportersclub Blauw-Wit

24/09/2017 KSC – KVK Ninove
Chris Selleslagh – Eerste Schepen

15/10/2017
KSC – KVK Svelta Melsele

Sportlokaal

29/10/2017 KSC – KFC Eppegem
Tom Gaudaen

Schepen van sport

12/11/2017 KSC – RFC Wetteren
Café In de Groenpoort

26/11/2017 KSC – SC Dikkelvenne
Brasserie en Feestzalen Fenikshof

17/12/2017 KSC – KFC Merelbeke
Marleen Mertens – Burgemeester

07/01/2018
KSC – HO Wolverem Merchtem

Alain Roosens
Voorzitter KSC Jeugd

21/01/2018 KSC – FC Lebbeke
Christophe Socquet

Voorzitter KSC Grimbergen

11/02/2018 KSC – FC Mariekerke
Gilbert Goossens – Aannemer 
bouwwerken en lid Open-Vld

18/02/2018 KSC – Avanti Stekene
Bierhandel Van Campenhout

 

04/03/2018
KSC – K Eendracht Wervik

KBC Bank en Verzekeringen

18/03/2018
KSC – KVC Jong Lede

Bart Laeremans – 
Gemeenteraadslid

08/04/2018 KSC – KVC Wingene
Albert Socquet

22/04/2018
KSC – SC Toekomst Menen

Kristel Mertens
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In en uit 
In de winterstop werden nog twee spelers aan de A-kern toegevoegd: Landry Mukwakwa en Ransford 
Addo. 
De Congolees Mukwakwa (28) is een linksvoetige verdediger die zijn opleiding genoot bij AA Gent en daarna 
onder andere bij Virton en Temse speelde. Het laatste twee en een half seizoen was hij actief bij Ciney, waar 
hij zich vooral in het eerste seizoen kon doorzetten. 
Addo is een 34-jarige verdediger van Ghanese afkomst die ook op het middenveld terecht kan. Hij speelde 
voor Harelbeke, Antwerp en Deinze vooraleer hij begon aan avonturen in China en Cyprus. Zijn laatste club 
was Berchem Sport.

KSC Grimbergen heeft afscheid genomen van centrale middenvelder Adil Zénoun. Zénoun kwam in de zo-
mer van 2016 van de beloften van Zulte Waregem naar KSC. Hij zat regelmatig in de selecties van de eerste 
ploeg, doch kon het nooit echt schoppen tot titularis. 
Daarmee is hij de zesde speler uit de A-kern die de club dit seizoen verlaat.

www.kscg.be

Speler van het seizoen
SC Menen – KSCG

Rodrigue Williot 3 punten

Chris Espeso Nunez 2 punten

Thimoty Salvi 1 punt

Corentin Gabrielli 1 punt

KSCG – KFC Merelbeke

Vincenzo Verhoeven 3 punten

Chris Espeso Nunez 2 punten

Rodrigue Williot 1 punt

KSCG
Hoger Op Wolvertem Merchtem

Vincenzo Verhoeven 3 punten

Corentin Gabrielli 2 punten

Nick Carrez 1 punt

SK Vlamertinge – KSCG

Rodrigue Williot 3 punten

Ransford Addo 2 punten

Vincenzo Verhoeven 1 punt

KSCG – FC Lebbeke

Rodrigue Williot 3 punten

Chris Espeso Nunez 2 punten

Ransford Addo 1 punt

KVK Ninove – KSCG

Ransford Addo 3 punten

Rodrigue Williot 2 punten

Issey Ekamba 1 punt

Stand

Rodrigue Williot 27 punten

Chris Espeso Nunez 19 punten

Vincenzo Verhoeven 18 punten
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