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Editoriaal
Waarom je supporter blijft
van een ploeg die het niet goed doet.
In het vorige nummer had ik het over het erg interessante boek “IEDEREEN SUPPORTER? Het groepsvirus in ons brein” 
van Filip Boen. De auteur heeft twee petjes op: wetenschapper én supporter van Beerschot. 
Waarom geven supporters van een team dat het niet goed doet de boel niet voor wat het is, gegeven de lage 
winstkansen en het te verwachten leed ? Waarom is het soms onmogelijk voor supporters om zich van hun team te 
distanciëren en hun publiek imago én hun individueel zelfbeeld te beschermen ? 
Het sleutelbegrip om dit mysterie te ontrafelen is :

Sociale identificatie. Sociale identiteit verwijst naar wat we gemeenschappelijk hebben met anderen en dus naar 
groepen waartoe het individu behoort (bv. supporter zijn van een ploeg). Eerst moet een individu beseffen dat hij/
zij tot een bepaalde groep behoort en ook een zekere waarde hechten aan het groepslidmaatschap. Het individu 
zal zijn/haar groep ook steeds vergelijken met andere groepen om na te gaan of de eigen groep beter of slechter 
scoort dan die groepen. Mensen vinden het belangrijk dat alle groepen waartoe ze behoren het vooral beter doen 
dan andere groepen. Als dat in het voordeel uitvalt wordt een hogere status verkregen. Maar wat gebeurt er als de 
eigen groep duidelijk slechter blijft presteren tegenover andere groepen ? Hoe gaan supporters om met het feit dat 
hun ploeg keer op keer verliest en uiteindelijk degradeert ? Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden. Niet alle 
supporters zijn gelijk : je hebt diehard versus fair-weatherfans. Dit laatste heeft niet zozeer met het weer te maken, 
maar met het goed marcheren van de club. De mate van identificatie met een groep verschilt. Hoe sterker een fan 
zich met zijn club identificeert, hoe meer hij of zij geniet van een overwinning, maar ook hoe meer hij of zij afziet van 
een nederlaag. Als diehardfan ben je voor je psychologisch welzijn deels afhankelijk van de prestaties van je team.
Hoe zal een fan reageren als het chronisch slecht gaat met zijn/haar favoriete team ? M.a.w. wanneer het team 
een lage status verwerft. Wanneer ons favoriete team het een hele tijd minder goed doet, leidt dit immers tot een 
negatieve evaluatie van onze sociale identiteit, en bijgevolg van ons zelfbeeld. Maar wat zijn de gedragsopties voor 
een supporter wiens zelfbeeld bedreigd wordt door de belabberde prestaties van zijn team ? Er zijn drie categorieën: 
sociale competitie, individuele mobiliteit en sociale creativiteit.

Sociale competitie verwijst naar acties die erop gericht zijn de lage status van je groep te verhogen. Het team blijven 
aanmoedigen werkt. Engels onderzoek toonde aan dat spelen voor een thuispubliek wellicht een voordeel oplevert 
doordat de reacties van het thuispubliek de beslissingen van de scheidsrechter stuurt. Maar in Grimbergen werkt dit 
laatste jaren duidelijk niet. Of zijn de supporters niet luidruchtig genoeg ? Financiële bijdrage aan de toekomst van 
de club zoals in 2002 de supporters van KV Mechelen deden en aldus de club redden is een constructieve vorm van 
sociale competitie. Een destructieve vorm is het uitschelden/destabiliseren van tegenstander en/of scheidsrechter. 
Ook het protesteren tegen de coach of het algemeen beleid van de eigen club zijn voorbeelden van destructieve 
sociale competitie. Fans willen aldus aansturen op interne veranderingen om de positie van de club te verbeteren.

Individuele mobiliteit betreft het verlaten van de eigen lage statusgroep en overstappen naar een hogere status-
groep om op die manier de persoonlijke negatieve sociale identiteit af te schudden. Diehard fans gaan zich minder 
distanciëren van het team na verlies, en pronken des te meer na winst. Fair-weather fans zijn als eerste ratten die 
van het schip springen als er een lek wordt vastgesteld. Ook toen KV Mechelen in derde nationale speelde, bleven 
heel wat fans trouw omdat ze door hun financiële steun en solidariteit de club gered hadden. Kortom, de evaluatie 
van de status van een groep waartoe men behoort, blijft een erg subjectieve aangelegenheid, die heel wat speel-
ruimte biedt om het zelfbeeld te beschermen.

Sociale creativiteit verwijst naar het formuleren van nieuwe interpretaties, die toelaten om de bestaande situatie 
gunstiger voor te stellen. Op die manier kan de lage groepsstatus opgekrikt worden als de beide vorige onvol-
doende soelaas bieden. M.a.w. men aanvaardt dat de eigen groep het minder goed doet dan voorheen. Toch zal 
men die lage status betwisten door alternatieven te zoeken. Als de resultaten tegen vallen, zal men bv. stellen dat 
de eigen ploeg sportiever is dan de tegenstrever. Men is dat toch op een ander vlak beter. Soms is de oplossing 
een alternatiever vergelijkingsgroep. In hun moeilijke jaren vergeleken de supporters van KVM zich niet meer met 
Anderlecht, maar met de buren van Racing. Of : beter een grote vis in een kleine vijver dan een vis in een vijver met 
veel grotere vissen. De vergelijking met ‘grote vissen’ doet het zelfbeeld geen deugd. Een andere vorm van sociale 
creativiteit is het omkeren van een negatieve statusbepaling. Beerschot is daar een mooi voorbeeld. De naam « 
Kielse ratten » kregen ze van Antwerpsupporters. In de loop de jaren werd die scheldnaam echter een soort eretitel. 
Ook andere ploegen omarmden scheldnamen : « kakkers » (KVM) en « boeren » (Beveren). Sociaal creatief zijn kan 
ook door niet de huidige periode als referentieperiode te nemen, maar wel een vroegere periode waarin de eigen 
ploeg wel succesvol was. Creatief zijn kan ook door zich te outen als fan van de succesvolle Rode Duivels als het 
met de eigen club slecht gaat. Een andere vorm is zich als slachtoffer zien van incompetent bestuur en spelers. Hun 
trouw staat dan in contrast met ‘successupporters’ van andere clubs. Een laatste vorm van sociale creativiteit bestaat 
erin zich niet meer met andere groepen te vergelijken, maar de verwachtingen te verminderen. « Als we maar niet 
zakken » is daar een voorbeeld van. Zo waren de Beerschotsupporters maar wat blij toen de nieuwe fusieclub na 
het faillissement kampioen werd in …. eerste provinciale. De club bleef immers bestaan.
De slotsom is dat supporters weerspannig zijn om toe te geven dat hun club een lagere status heeft. Zelfs in donkere 
tijden zijn supporters creatief genoeg om de objectief lage status van hun club te nuanceren.

Julien Van de Steen
hoofdredacteur
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Interview met
Patrick Hoedemaekers, 12° man

Patrick Hoedemaekers is supporter geworden door een collega 
die bij KSC speelde. Toen die collega Grimbergen verliet, is Patrick 
fan van blauw-wit gebleven en mist hij zelden een thuismatch. 
Hij heeft een vriendengroep bij KSC gevonden.

Hoe is bij jou de interesse voor voetbal gekomen 
Patrick?
Mijn vader was hevig supporter voor Anderlecht. Als ik 
11, 12 jaar was mocht ik samen met mijn broer mee naar 
de match. Toen is de kiem voor mijn belangstelling voor 
voetbal gelegd. 

Hoe ben je bij KSC terecht gekomen?
Dat is gekomen door oud-speler Koen Baudet. Koen is 
een collega van mij bij Sabena Aerospace (onderhoud 
van vliegtuigen). Koen kwam in het seizoen 2000-2001 
van de Borght naar Grimbergen. Hij vroeg me altijd 
maar om toch eens te komen kijken naar KSC. Het jaar 
erop ben ik naar hem komen kijken en was ik verkocht. 
Zijn eerste seizoen in het middenveld was niet zo den-
derend. Maar nadien stond hij centraal in de verdedi-
ging met Olivier Schelfhaut en werd hij een echte sterk-
houder. Hij dirigeerde als geen ander de defensie. Hij 
was ook jarenlang onze kapitein.

Je bent dan supporter geworden en ook gebleven 
toen Koen naar Eppegem vertrok.
Ondertussen had ik bij KSC een vriendenkring opge-
bouwd en vond ik het leuk om naar het Prinsenbos te 
komen. Af en toe ga ik ook mee op verplaatsing. 

Vind je dat er veel veranderd is in de jaren dat je het 
voetbal volgt? 
Het voetbal is veel sneller geworden. Het passen geven 
is veel sneller. De balvaardigheid is ook een stuk beter 
dan vroeger. Tevens is het niveau van het voetbal verbe-
terd. Het niveau nu in derde klasse amateurs (vroeger 
vierde nationale) is te vergelijken met het niveau van 
tweede klasse amateurs (vroeger derde nationale) van 
zo’n tien, vijftien jaar geleden. Het voetbal is ook veel 
technischer geworden. 

Welke zijn je mooiste en minder prettige 
voetbalherinneringen met KSC?
Toen Koen hier nog speelde hebben we fijne jaren mee-
gemaakt. De promotie naar bevordering en verschillen-
de mooie seizoenen in bevordering. We hadden toen 
een goede ploeg.
De slechtste herinnering is het einde van vorig seizoen 
en het begin van dit seizoen. Kortom, heel het jaar 2017. 
We behaalden rampzalige uitslagen. Echt ontgooche-
lend zowel thuis als op verplaatsing. Maar ik ben de 
ploeg altijd blijven steunen. 

Zijn je spelers/trainers van KSC bijgebleven?
Als trainer zeker Stef Van Winckel die ons een paar ke-
ren boven water heeft gehouden. Wat de spelers be-
treft: Koen Baudet en Tom Gaudaen natuurlijk. De pro-
motie naar de toenmalige derde klasse was een stap 
te ver. Dat gaat boven ons petje. We hebben dan altijd 
moeten knokken tegen de degradatie. Behalve één sei-
zoen, nu toch al zo’n vijf jaar geleden. Vooral dank zij 
Jeff Mbuba en Quentin Laurent (nu kapitein bij Tubize in 
1B) hebben we één keer een rustig seizoen gekend in 
derde nationale.

Hoe zie je de toekomst van KSC Patrick?
Ik hoop van harte dat we in nationale blijven. In dat 
verband was de match tegen Stekene een echte op-
steker. De komst van Addo en Barkaoui is daar zeker 
niet vreemd aan. Terug voetballen over de grond en niet 
steeds die lange bal naar voren keilen. Mijn schoonzoon 
speelt in eerste provinciale, nu bij Linden en voordien bij 
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Bierbeek. Er is toch wel een groot niveauverschil. En ook 
de terreinen in eerste provinciale zijn meestal heel wat 
minder. Dus: graag in derde amateurs blijven!

Wil je zelf nog iets kwijt?
De transfers dit seizoen zijn voor een groot stuk tegen-
gevallen. De scouting zou wel wat beter mogen. Ander-
zijds, als we spelers hebben die boven het maaiveld 

uitsteken, kunnen we die niet houden. Denk maar aan 
Mbuba, Laurent en midden vorig seizoen Rodes.

Bedankt Patrick en hopelijk komt je wens uit.

Julien Van de Steen

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 Wolvertem 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

Transfers
De laatste inkomende transfer tijdens de wintermercato was Samir Barkaoui. Samir was aangesloten bij een 
Marokkaanse club. Deze verdedigende middenvelder is duidelijk een aanwinst. In de eerste vier matchen met hem 
erbij haalden we 10 op 12.

Voor volgend seizoen werden al een paar spelers vastgelegd. 
Vooreerst jeugdproduct Louis Van Den Houtten die dit seizoen debuteerde in het eerste elftal. 
Met doelman Kristof Sulmon keert een ‘oude’ bekende terug naar het Prinsenbos. Hij speelde van 2012 tot 2015 drie 
jaar bij KSC en won in 2013 en 2014 de Gouden Schoen. Nadien volgden één jaar Berchem Sport en twee seizoenen 
KSK Londerzeel.
Een andere nieuwkomer is de eveneens 31-jarige Jelle Eylenbosch. Hij is aan zijn derde seizoen bezig bij eersteprovincialer 
SK Berlare. Voordien speelde hij vijf jaar bij Wolvertem. 

Onze topschutter Vince Verhoeven (Mister 50 %) trekt naar KSV Bornem, momenteel laatste in tweede klasse amateurs, 
waar hij vier seizoenen geleden al aan de slag was.
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Voorstelling van de bezoekers 

KVC Jong Lede

Stamboeknummer: 3957
Clubkleuren: groen-wit
Webstek: www.kvcjonglede.be
Resultaat seizoen 2016-2017:
10° in 3° klasse amateurs A met 37 punten.
We spelen voor het eerst tegen deze club.

Jong Lede was vorige zomer niet erg actief op de 
transfermarkt. Slechts vier spelers werden aangetrokken 
waarvan er drie actief zijn in de A-kern: Hellinckx van 
reeksgenoot KVK Ninove, Verhasselt van Pepingen en 
De Landtsheer van eersteprovincialer Voorde. Maar 
er verlieten ook haast geen spelers de club. Enkel 
Elaut verkaste naar een nationaal spelende club (KFC 
Merelbeke).
De Oost-Vlamingen draaien een rustig seizoen in de 
middenmoot. De heenmatch was een van de slechtste 
matchen van KSC met aan de rust al de 3-0 eindstand 
op het bord.
Lede is zo goed als gered en een eindrondeticket 
halen is te hoog gegrepen. Misschien dat ze de riem 
er wat afleggen en we de heenwedstrijd kunnen doen 
vergeten.

Julien Van de Steen

KVC Wingene

Stamboeknummer: 5216
Clubkleuren: blauw-wit
Webstek: www.kvcwingene.be
Resultaat seizoen 2016-2017:
kampioen in eerste provinciale West-Vlaanderen met 64 
punten.
We spelen voor het eerst tegen deze club.

Ook dit is een fusieclub. In 2001 sloegen Hoger Op 
Wingene en SK Sint-Jan Wingene de handen in 
mekaar en was KVC Wingene een feit. Voorzitter Koen 
Vandewalle werkte in 2016-2017 een meerjarenplan uit 
waarbij het de bedoeling is binnen de vijf jaar in tweede 
klasse amateurs aan te treden.
Vorig seizoen los kampioen en ook dit seizoen nog 
steeds in de running voor de titel of ten minste een 
eindrondeticket, je moet het maar doen.
De West-Vlamingen haalden tien nieuwe spelers binnen 
waarvan de helft uit tweede klasse amateurs. Er waren 
ook een 17-tal vertrekkers, maar geen enkele ging naar 
nationaal spelende ploegen.
In de heenmatch kwamen we met een verdiend punt 
terug naar Grimbergen, na een van onze betere 
wedstrijden van het seizoen. Punt(en) thuis houden 
tegen deze ambitieuze club wordt geen sinecure. 

Julien Van de Steen

Afscheid van Jos Verbesselt

Op 16 februari overleed Jos Verbesselt. Hij werd 78 jaar.
Jos was van 1989 tot 1998 voorzitter van KSC Grimbergen. Onder zijn 
voorzitterschap werden in juli 1990 de huidige tribune en kleedkamers 
ingehuldigd. In die jaren promoveerde Grimbergen van tweede provinci-
ale naar de toenmalige vierde nationale.
‘Doc’ Jos stond ook aan de wieg van de Challenge Club die vandaag nog 
steeds bestaat en van groot belang is voor de club.

We bieden de familie onze oprechte deelneming aan.
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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 Mariekerke   2 - 0  

Grimbergen nam de beste start en genoot een zeker 
veldoverwicht in de aanvangsfase. Dat leverde slechts 
enkele schietkansen op. Onwuekelu knalde hoog over. 
Dahman mocht vrij aanleggen, maar kon zijn schot ook 
niet kadreren. Grimbergen verscheen nog meerdere 
malen aan de zestien meter van de tegenstander. Met 
betere beslissingen op die momenten had onze ploeg 
nog meer gevaar kunnen creëren. Gaandeweg zakte 
het tempo en konden de bezoekers het evenwicht 
herstellen. Het was wachten tot in de laatste minuten 
van de eerste helft voor ze voor het eerst kwamen 
dreigen met twee vrijschoppen van Claessens. Die 
waren wel gevaarlijk. Eerst krulde hij de bal op de lat. Bij 
zijn volgende vrije trap kopte Onana over.

Met nog drie minuten op de klok lukte het dan toch: 
Salvi kopte aan de tweede paal een hoekschop vol 
overtuiging in doel.

In de tweede helft ging het goed op en neer. Het waren 
wel grotendeels slechts halve kansen die beide teams 
bij mekaar voetbalden. Verhoeven kreeg zijn hoofd 
tegen een vrije trap van Weydisch. Zijn kopbal waaide 
over doel. Aan de overzijde trapte Ernst in de draai 
pal in de handen van Espeso Nunez. Langzamerhand 
werd Mariekerke wel gevaarlijker. Ernst had een goede 
dribbel in huis aan de achterlijn en legde achteruit. 
Onana tikte naast. Het antwoord van Grimbergen kwam 
er opnieuw op stilstaande fase. Na een verlengde 
hoekschop kon Onwuekelu zijn hoofd tegen de bal 
zetten aan de tweede paal. ‘Oni’ kon onvoldoende 
kracht zetten, Mardulier pakte op de lijn. Nadien stond 
het doelhout een tweede keer aan onze zijde. Na een 
combinatie via Claessens en Onana zag Ernst zijn 
plaatsbal stranden op de dwarsligger. Onwuekelu kon 
zich  hierna voor Grimbergen nog eens doorzetten. Hij 
werd nog gehinderd door een verdediger en kon enkel 
op Mardulier besluiten. KSC perste er in de slotfase nog 
eens alles uit. Verhoeven gleed een schot van Gabrielli 
in doel, maar begaf zich in buitenspelpositie. Met nog 

drie minuten op de klok lukte het dan toch. Salvi kopte 
aan de tweede paal een hoekschop vol overtuiging in 
doel. Door het tweede geel van Vanhamel eindigde 
blauw-wit de match nog met tien. De laatste trap van 
de match was voor Dahman, die met een fantastische 
knal in de slotseconde de 2-0 eindstand vastlegde.

De laatste trap van de match was voor Dahman, die 
met een fantastische knal in de slotseconde de 2-0 
eindstand vastlegde.

Door deze overwinning laat Grimbergen Mariekerke, 
dat ons op de vorige speeldag was voorbij gestoken, 
weer achter zich. De 7 op 12 in de laatste vier matchen 
kan een aanzet zijn naar een betere periode zodat er 
nog meer plaatswinst in het klassement in zit.

KSCG: Espeso Nunez; Vanhamel, Addo, Salvi; 
Vandenhoutten(65’ Carrez), Barkaoui, Ekamba(71’ 
Gabrielli), Dahman, Weydisch; Onwuekelu, 
Verhoeven(86’ Caira).

FC MARIEKERKE: Mardulier; Coveliers, Pieters, Braems, 
Laevaert; Himi, Ernst, Pieyns, Audenaert(62’ Toufik), 
Claessens; Onana.

DOELPUNTEN: 87’ Salvi 1-0, 90’+3’ Dahman 2-0.

GEEL: 43’ Vanhamel, 44’ Pieyns, 80’ Braems, 90’ 
Weydisch, 90’+1’ Vanhamel.

ROOD: 90’+1’ Vanhamel (2x geel).

Kevin Van Buggenhout

KSCG – FC Mariekerke

Timothy Salvi 3 punten

Tarik Dahman 2 punten

Samir Barkaoui 1 punt

KSC wipt in slot weer over Mariekerke

Lange tijd bleef de nul langs beide kanten op het bord in de degradatietopper tegen Mariekerke. In de 
slotminuten beukte onze ploeg alsnog de poort open naar die o zo belangrijke driepunter.
Voor aanvang van de match was er een minuut stilte wegens het overlijden van meewerkend lid en barman 
Willy Verbesselt. Vanhamel verving achterin de geschorste Williot. Op het middenveld geen Doka, Garcia 
(beiden ook geschorst) of Gabrielli (op de bank) bij de start. Wel nieuwste aanwinst Barkaoui met net voor 
hem Dahman en Weydisch op de tien. 
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Wedstrijdverslag
KSC Grimbergen – Avanti Stekene   2 - 1    

De bezoekers begonnen agressief aan de match en daar 
hadden we aanvankelijk wat moeite mee. Doelgevaar 
creëerde Stekene echter niet.
Het was een kwartier wachten op de eerste doelpoging 
van KSC. Een vrije trap van Weydisch werd door Salvi 
overgekopt. Even later stond de 1-0 op het bord. De 
bezoekende verdediging verkeek zich op een verre bal 
van Salvi. Onwuekelu kon alleen op doel af, omspeelde 
keeper De Grave en tikte de bal tegen het net. 
Dit doelpunt gaf KSC vleugels. Tot de rust waren er 
alleen doelpogingen van onze blauw-witten. Eerst was 
er een voorzet van Dahman die door De Grave met 
zijn langste arm voor de neus van Verhoeven werd 
weggewerkt. Na een voorzet van Barkaoui besloot ‘Oni’ 
in de linkerbenedenhoek, maar opnieuw redde De 
Grave de meubelen voor de bezoekers. Net voor rust 
terug een actie van het duo Dahman-Verhoeven waarbij 
deze laatste net iets te kort komt voor de 2-0. Even later 
de rollen opgekeerd en De Grave weeral bij de pinken 
om in hoekschop te duwen.

Dit doelpunt gaf KSC vleugels. Tot de rust waren er 
alleen doelpogingen van onze blauw-witten.

Na de rust onmiddellijk een koude douche. Na 
een hoekschop devieert de bal tegen de hand van 
Onwuekelu en fluit de ref voor een toch wel betwistbare 
strafschop. Thuy laat het geschenk niet liggen en brengt 
de stand in evenwicht. Grimbergen reageert direct via 
een vrijschop van Verhoeven die afwijkt en in corner 
gaat. Een vrije trap van Dahman wordt door De Grave in 
twee tijden onschadelijk gemaakt. 
Met nog twintig minuten op de klok komt de verdiende 
voorsprong er toch. Op aangeven van Barkoui en na 
een flater van een tot dan toe uitstekende De Grave, kan 
‘Oni’ zijn tweede van namiddag tegen de touwen jagen. 
De laatste tien minuten is er nog steriele druk van 
Stekene zonder veel gevaar. In de allerlaatste minuut is 
er wel een geharrewar voor ons doel en met deze ref 
weet je nooit.

Twee thuismatchen na mekaar winnen, het is al sinds 
maart 2015 geleden dat we dat nog konden.

Oververdiende overwinning van KSC. Heel wat kansen 
tegen geen voor de bezoekers die met een dubieuze 
penalty nog lang de spanning in de match hielden.
Twee thuismatchen na mekaar winnen, het is al sinds 
maart 2015 geleden dat we dat nog konden.
De weg is nog lang, maar we staan momenteel toch al 
op een barrageplaats. 

KSCG : Espeso, Williot, Salvi, Addo, Carrez, Barkaoui, 
Gabrielli (67’ Ekamba) , Dahman, Weydisch, Onwuekelu 
(76’ Garcia), Verhoeven (80’ Van Den Houtten).

AVANTI STEKENE: De Grave, Mag’Kavula, De Smet, 
Koppen, Mennes (88’ Van Mingeroet), Franssens, De 
Rudder (80’ Klippelaar), Thuy, Van Hecke (62’ Zarzour), 
Iddi, De Pau.

DOELPUNTEN: 19’ Onwuekelu 1-0 ; 48’ Thuy 1-1 (penalty) 
; 69’ Onwuekelu 2-1.

GEEL: 53’ Koppen ; 59’ Onwuekelu.

Kevin Van Buggenhout

KSCG – Avanti Stekene 

Rodrigue Williot 3 punten

Samir Barkaoui 2 punten

Chukwunonso 
Onwuekelu

1 punt

Hoopgevende overwinning 

Twee wijzigingen tegenover de ploeg van vorige week. Williot kwam terug uit schorsing, terwijl Vanhamel een 
strafzondag uitzat. Van Den Houtten startte op de bank. Carrez nam zijn plaats in op de linkerflank.
Voor aanvang van de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor het overlijden van Jos Verbesselt, oud-
voorzitter van KSC Grimbergen.
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Wedstrijdverslag
Svelta Melsele - KSC Grimbergen   1 - 1  

Na een korte studieronde neemt KSC kordaat de 
wedstrijd in handen. De bal gaat heel vlot rond via 
verschillende spelers. In de 5de minuut is er een heel 
vlotte balcirculatie via Thomas Weydisch en Gabrielli. 
Deze zet voor en onze topscorer Vincenzo Verhoeven 
werkt goed af ondanks twee verdedigers. Onze 
blauwwitten behouden de controle over de wedstrijd 
en dwingen een aantal kansjes af. Na 25 minuten 
krijgt Tarik Dahman een grote kans maar besluit op 
de doelman, dit na een vlotte combinatie via Samir en 
Thomas. Vervolgens gaat het spel op en neer met een 
licht voordeel voor Grimbergen. Zo zijn er nog een paar 
halve kansen via ‘Vince’ en Tarik. Tot in minuut 41  er 
een hoekschop voor Svelta volgt: voorzet en via een 
deviatie komt de bal bij Timothy Smet, deze besluit aan 
de tweede paal in doel. Spijtig want dit is wel de eerste 
kans voor Melsele!

Onze blauwwitten behouden de controle over de 
wedstrijd en dwingen een paar kansjes af.

In de tweede helft een iets ander spelbeeld. Svelta komt 
meer in de wedstrijd via kapitein Stijn Vinck. Zo moet 
onze doelman Chris in de 7de minuut al zijn kunde 
bovenhalen op een tegenaanval van Melsele. Het spel 
blijft op en neer gaan, maar onze verdediging onder 
leiding van Addo geeft niets weg. In minuut 71 krijgt 
Tarik een grote kans na terug een vlotte balcirculatie, 
doelman Mauro Van Den Wildenbergh redt. Vervolgens 
gaat scheidsrechter Van Asch een hoofdrol spelen. In de 
slotminuten geeft hij 4 gele kaarten voor lichte fouten: 
77e minuut Nick Carrez,  79e minuut Robby Vanhamel, 
82e minuut Salvi, 85e minuut voor thuisspeler Sinnaeve. 
Nochtans had hij misschien wel een rode kaart moeten 
trekken in de eerste helft voor een serieuze fout en 
natrappen van kapitein Stijn Vinck. Hier hield onze 
man in het zwart het alleen maar bij een mondelinge 
verwittiging. In de slotminuten krijgen we nog één kans 
maar via een thuisbeen wil de bal niet in doel.

KSC verdient zeker dit punt, al had er meer ingezeten 
als de afwerking beter was geweest.

KSC verdient zeker dit punt, al had er meer ingezeten 
als de afwerking wat beter was geweest. Met dit spel 
moeten we ons kunnen redden! 

SVELTA MELSELE: Van Den Wildenbergh, Van Goethem, 
Vekeman, Sinnaeve, Penneman, Didi, Vinck, Van 
Gysel(73’ Volkerick), Van Osselaer, Smet, De Maeyer.

KSCG: Espeso, Salvi, Vanhamel, Verhoeven, Carrez, 
Dahman, Weydisch, Williot, Barkaoui Samir, Addo, 
Gabrielli.

DOELPUNTEN: 5’ Verhoeven 0-1, 41’ Smet 1-1.

GEEL: 21’ Espeso, 77’ Carrez, 79’ Vanhamel, 82’ Salvi, 85’ 
Sinnaeve.

Jacques Huyge

Svelta Melsele - KSCG 

Samir Barkaoui 3 punten

Tarik Dahman 2 punten

Thomas Weydisch 1 punt

Verdienstelijke wedstrijd tegen een middenmotor 

Na 2 deugddoende thuisoverwinningen tegen Mariekerke en Stekene gingen onze blauwwitte gladiatoren 
vol voor de 3 punten tegen Svelta Melsele. Eén wijziging ten opzichte van de ploeg tegen Avanti Stekene: 
Robby Vanhamel neemt in het middenveld een verdedigende functie, in plaats van onze geschorste spits 
‘Oni’. 

“Laat spelers in zichzelf geloven en ze
zullen dingen doen die je nooit voor mogelijk 

had gehouden”
Hein Vanhaezebrouck
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Wedstrijdverslag
KSC Grimbergen – K Eendracht Wervik   3 – 1   

‘Oni’ had al snel de 1-0 aan de voet. Een dieptepass 
van Barkaoui bracht Onwuekelu alleen voor doel. De 
aanvaller schoot met links naast. Een Grimbergse goal 
werd afgekeurd wegens voorafgaandelijk buitenspel 
van Onwuekelu. Voor Wervik knalde Vandeputte naast. 
Onze doelman bedreigen zat er voor de bezoekers 
niet in. Grimbergen was de gevaarlijkste ploeg op het 
veld. Dat vertaalde zich in het derde kwartier in twee 
doelpunten. Weydisch zette laag voor vanaf links. 
Onwuekelu tikte de openingstreffer nu wel tegen de 
netten. Vijf minuten voor de pauze botste een vrije trap 
door tot bij de vrijstaande Addo. Onze verdediger bleek 
ook te kunnen afwerken en trapte van dichtbij hoog in 
doel. Grimbergen op rozen.

De West-Vlamingen wisselden bij de rust drie keer. 
Dat weerhield KSC er aanvankelijk niet van om door 
te gaan op hetzelfde elan.

De West-Vlamingen wisselden meteen drie keer. Dat 
weerhield KSC er aanvankelijk niet van om door te gaan 
op hetzelfde elan. Verhoeven schoot vanuit een scherpe 
hoek naast. Niet veel later had ‘Vinnie’ wel zijn vijftiende 
van het seizoen beet. Bij een voorzet floot scheidsrechter 
Beerens nogal verrassend een strafschop bij leunen van 
een bezoekende verdediger op Onwuekelu. Verhoeven 
joeg de 3-0 droog tegen de touwen. Van dan af was het 
zaak om de wedstrijd controlerend uit te spelen. Dat was 
schijnbaar ook aan het gebeuren, want een onmachtig 
Wervik geraakte niet verder dan een afzwaaier van 
Van Den Bogaerde. Tot een afgeweken vrije trap van 
Vandeputte plots in de linkerbenedenhoek vloog. De 
tegenstander putte toch weer moed en zou in de laatste 
twintig minuten meer aandringen. Grimbergen gaf niets 
meer weg waardoor onze supporters opnieuw mochten 
juichen in het Prinsenbos.

Grimbergen was het team waar het meeste dreiging 
van uitging en werd hiervoor terecht beloond. 

Het deed ons nog eens in de archieven duiken: drie 

wedstrijden op rij winnen in eigen huis is geleden van 
september 2013, toen we in een moeilijk seizoen wel 
een sterke eerste periode speelden en onze eerste drie 
thuismatchen wonnen. Met onze meest recente zege, 
die ons nu echt wel aansluiting geeft met de veilige 
plaatsen, was weinig mis. Grimbergen was het team 
waar het meeste dreiging van uitging en werd hiervoor 
terecht beloond.

KSCG: Espeso Nunez; Williot, Addo, Salvi; Carrez, 
Dahman, Barkaoui, Gabrielli(72’ Ekamba), Weydisch(89’ 
Garcia); Onwuekelu, Verhoeven(78’ Vanhamel).

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

DOELPUNTEN: 33’ Onwuekelu 1-0, 40’ Addo 2-0, 52’ 
Verhoeven 3-0(pen), 71’ Vandeputte 3-1.

GEEL: 39’ Gekiere, 45’+1’ Popelier, 61’ Carrez, 70’ Williot, 
76’ Woodruff, 86’ Vandeputte.

Kevin Van Buggenhout

KSCG – Eendracht Wervik 

Ransford Addo 3 punten

Samir Barkaoui 2 punten

Tarik Dahman 1 punt

Stand

Rodrigue Williot 30 punten

Chris Espeso Nunez 19 punten

Vincenzo Verhoeven 18 punten

Derde thuiszege op rij krijgt vorm in eerste helft

Met een derde opeenvolgende thuisoverwinning wist Grimbergen de positieve spiraal te bevestigen. Bij de 
rust stond er al een verschil van twee goals op het scorebord.
Vanhamel ruimde weer plaats voor de uit schorsing terugkerende Onwuekelu waardoor we met dezelfde 
elf startten als tegen Stekene. 
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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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8° uitstap 
Supportersclub Blauw - Wit

Zondag 15 april 2018

Naar jaarlijkse traditie organiseert supportersclub Blauw-Wit ook dit seizoen een daguitstap.

Hoe ziet de dag eruit?
08.00 u.: samenkomst in het Sportlokaal en ontbijt
08.50 u.: vertrek naar Dikkelvenne
10.00 u.:  rondleiding en degustatie in brouwerij Contreras.
 De brouwerij Contreras is een familiale brouwerij die dit jaar precies 200 jaar bestaat.  
 Ze werd opgericht door Valère Latte en ligt in het Oost-Vlaamse Gavere. Er worden o.a. 
 vier varianten van het Valeirbier gebrouwen, genoemd naar de stichter.
12.30 u.:  lunch
15.00 u.:  match KSC Dikkelvenne – KSC Grimbergen
17.30 u.:  terugkeer naar Grimbergen
19.00 u.:  aankomst in het Sportlokaal

Prijs : leden 40 euro; niet-leden 50 euro

Inschrijving enkel door  betaling in sportwinkel TC SPORT 
(Filip Demessemakers) Lage steenweg te Grimbergen. 
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De Jeugdopleiding van KSC Grimbergen is in 2017 
bekroond met drie sterren. Het is de derde keer op rij dat 
de club dit kwaliteitslabel krijgt.

Enkel clubs met 3 sterren mogen interprovinciaal voetbal 
spelen.
 
Driejaarlijks wordt de club doorgelicht door Doublepass. 
Dit is een onafhankelijke organisatie die in opdracht van 
de Vlaamse Voetbalbond de kwaliteit van regionale, 
provinciale alsook interprovinciale ploegen meet.

De club werd doorgelicht op verschillende domeinen
• Het beleid & strategie van de club
• De sterkte en professionaliteit van de organisatie 
• De interne en externe communicatie & human resources
• De scouting, rekrutering, opleiding, … van spelers, 

trainers en medewerkers
• De kwaliteit van de voetbalopleiding
• De accommodatie
• De mate waarin de eigen jeugd doorstroomt naar de 

beloften en eerste ploeg
 

Een overzicht van de positieve punten.
• Het strategisch plan van de club en in het bijzonder de 

Jeugdopleiding, staat op punt binnen KSC Grimbergen. 
Er is een duidelijke sportieve en sociale visie aanwezig. 
Men weet waar men staat op dit moment en waar men 
naartoe wil op termijn.

• Zowel de interne communicatie als het HR Management 
werden zeer degelijk uitgewerkt.

• De club beschikt over een uitgebreide voetbal(opleidings-)
visie, maar het onderscheidt zich van andere clubs door 
deze ook effectief toe te passen in de dagdagelijkse 
praktijk en te vertalen naar het trainingsveld. 

• De individuele evaluatie en opvolging van de spelers, 
met name vanaf U16 en de postformatiegroep.

• De aanwezige trainersstaf beschikt over een grote 
knowhow.

• Het engagement bij de ouders binnen de club.
• De goed georganiseerde samenwerking met zusterclub 

F.C. Beigem.

Er zijn natuurlijk ook de werkpunten
• Een rode draad doorheen het opleidingsplan uitwerken 

zodat de vooruitgang per opleidingsfase duidelijker 
wordt

• De rol van de Sportief Jeugdmanager binnen de 
Sportieve Cel verder versterken.

• Het scoutingsplan verder vorm geven, concretiseren en 
plannen.

• De strategie inzake integratie van jeugdspelers in de 
1ste ploeg bewaken en nog meer implementeren. Dwz 
bijzondere aandacht besteden aan de beloftevolle 
jongeren in de Jeugdopleiding.

• De uitwerking van de een persoonlijk opleidingsplan 
voor deze beloftevolle jeugdspelers

• Het niveau van de trainersstaf is goed, maar moet verder 
omhoog. De ondersteuning van de sportieve cel is hierin 
essentieel.

Vervolgtraject
We gaan als club onmiddellijk aan de slag om de 
werkpunten daadwerkelijk ook aan te pakken. Tom 
Delaey (TVJO) en Joeri Joly (adjunct TVJO) zullen zich in de 
toekomst focussen op realiseren van de sportieve ambities 
die volgen uit de audit.

Last but not least bedankt het Jeugdbestuur alle 
medewerkers en vrijwilligers van de club voor dit mooie 
resultaat. Dit is in de eerste plaats jullie verdienste. Graag 
een speciale vermelding voor het auditcomité van de 
club die met heel veel enthousiasme en professionalisme 
deze audit heeft begeleid.

De Jeugdopleiding van KSC Grimbergen is in 2017 bekroond 
met drie sterren. Het is de derde keer op rij dat de club dit 
kwaliteitslabel krijgt.



Spelers in de kijker
Naam: Addo.

Voornaam: Ransford.

Nationaliteit: Belg/Ghanees.

Woonplaats (gemeente): Merksem.

Burgerlijke staat: Gehuwd.

Kinderen: (zo ja, namen): Russell en Rachel

Beroep: /.

Hobby’s: Film, muziek, boksen.

Favoriete muziekgroep/zanger/zangeres:

Bob Marley.

Favoriete film of boek: The Gladiator.

Favoriete ploeg: Real Madrid.

Rugnummer: 23.

Vorige clubs:

Girondins de Bordeaux, Club Brugge, Harelbeke, Dein-

ze, Antwerp, AE Pafos, Shanghai Sipg, Wuhan Zall, Ber-

chem Sport.

Positie: centrale verdediger.

Andere gespeelde posities: centrale middenvelder.

Sterke punten op voetbalgebied:

Achterin een goede organisatie houden.

Waarom voor KSC gekozen:

Mijn ex-teamgenoot vertelde me dat het een gezonde 

club is.

Beste voetbalherinnering:

Kampioen met Shanghai Sipg (China).

Gouden tip voor de jeugd:

Speel met plezier.

Naam: Barkaoui.

Voornaam: Souhail-Samir.

Nationaliteit: Belgisch-Marokkaans.

Woonplaats (gemeente): Brussel.

Burgerlijke staat: vrijgezel.

Kinderen: (zo ja, namen): /.

Beroep: ik ben nog student

Hobby’s: optekeningen en voetbal.

Favoriete muziekgroep/zanger/zangeres:

Lartiste.

Favoriete film of boek: 

geen favoriete film, ik kijk wel graag naar series

Favoriete ploeg: Real Madrid.

Rugnummer: 22.

Vorige clubs:

Anderlecht, Renaissance Schaarbeek, Ittihad Zemmouri 

de Khémisset (Marokko).

Positie: posities vier en vijf.

Andere gespeelde posities: /.

Sterke punten op voetbalgebied:

spelinzicht, snel vooruit spelen

Waarom voor KSC gekozen:

om me weer te herlanceren.

Beste voetbalherinnering:

toen ik getekend heb als prof.

Gouden tip voor de jeugd:

je moet altijd bereid zijn tot opofferingen en nooit het 

vertrouwen verliezen.

30 Sportmagazine Grimbergen

Op verplaatsing
Zaterdag 24 maart 19.30 u.
RFC Wetteren 

(supportersbus vertrekt om 18.15 u.
aan het Sportlokaal)

Kevin Van Buggenhout
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