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KSC Grimbergen
VK Linden

Matchbal geschonken door Supportersclub Blauw-Wit
Deze wedstrijd wordt gespeeld op Ter Wilgen

Zondag 9 september 2018 om 14.30 u.

KSC Grimbergen
ERC Hoeilaart

Matchbal geschonken door Chris Selleslagh, - Eerste Schepen
Deze wedstrijd wordt gespeeld op Ter Wilgen

Zaterdag 22 september 2018 om 20.00 u.

KSC new look
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Datum Uur Locatie Activiteit

Zondag 9 september 14.30 u. Ter Wilgen KSCG – VK Linden

Zondag 16 september 15.00 u. Sterrebeek KVC Sterrebeek - KSCG

Zaterdag 22 september 20.00 u. Ter Wilgen KSCG – ERC Hoeilaart

Zaterdag 29 september 20.00 u Bierbeek Hoger Op Bierbeek - KSCG

Foto cover: Sevil Oktem
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Editoriaal
Tabula rasa

Ik heb geen Latijn gestudeerd maar de uitdrukking ‘tabula rasa’ heb ik altijd leuk 
gevonden. Het is Latijn voor een onbeschreven blad papier. Een onbeschreven blad 
is KSC Grimbergen na meer dan 90 jaren natuurlijk niet. Maar een metafoor voor 
een nieuwe start is dit wel. Kortom, schoon schip maken met het verleden.

En dat is wat KSC doet na twee opeenvolgende degradaties. Het is van mei 2001 
geleden dat we nog in provinciale aantraden. De ploeg onderging een complete 
gedaantewisseling. Met Frédéric Van den Steen werd een trainer binnengehaald 
die zijn strepen meer dan verdiend heeft in het nationale voetbal. Als speler en 
als trainer. Hij stond jarenlang succesrijk aan het roer bij onze buren van KSK 
Londerzeel. Voordien was hij ook jeugdspeler van KSC. Hij keert dus terug naar 
de ‘oude stal’. Verder is de trainersstaf buiten de keepertrainer ook new look. Bij 
de spelers een zelfde verhaal. Weinig vertrouwde gezichten en veel nieuwkomers. 
Enkel drievoudig Gouden Schoen Rodrigue Williot blijft nog over van de ploeg van 
twee jaar terug in 2° amateurs. In dit nummer verneem je meer over hoe onze 
ploeg er dit seizoen uitziet.

Nieuwe reeks (met veel ploegen waartegen we nog nooit speelden), nieuwe 
trainers, nieuwe spelers. Moeilijk te voorspellen hoe we het er zullen vanaf 
brengen in 1° provinciale. Goed starten zal belangrijk zijn om het moreel hoog te 
houden. Is vertrouwen niet steeds erg belangrijk in voetbal? Niet evident met veel 
nieuwkomers. Het vergt immers tijd om een team te smeden.

Na vijf jaar degradatievoetbal zijn we nu echt wel toe aan een plek in de 
linkerkolom en een rustig seizoen zonder zorgen. En een einde aan de trainers- en 
spelerscarrousel. Dat zou een verademing zijn! 

De hitte in juli en augustus heeft lelijk huis gehouden in het Prinsenbos. Ons 
veld had erg te lijden van de droogte. Het zal nog enige tijd duren vooraleer het 
opnieuw speelklaar is. Vandaar dat voor Nieuwjaar heel wat thuiswedstrijden 
op het synthetische veld van Ter Wilgen worden gespeeld. Op zondagnamiddag 
speelt echter ook de hockeyclub daar zijn thuismatchen. Verschillende wedstrijden 
van KSC werden dan ook, met akkoord van de bezoekers, verschoven naar 
zaterdagavond om 20 u. In dit nummer verschijnt nog geen volledige kalender van 
onze blauw-witten omdat diverse verzoeken nog al dan niet dienen goedgekeurd 
te worden door de bezoekende ploegen. Meer informatie hierover vind je in dit 
nummer. 

Ook andere ploegen hebben af te rekenen met hetzelfde probleem. Zo heeft VK 
Liedekerke gevraagd de eerste wedstrijd om te wisselen.

Als u dit leest hebben we onze eerste thuismatch dus al achter de rug.

Julien Van de Steen
hoofdredacteur
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Voorstelling van de bezoekers 
VK Linden

Stamboeknummer: 8522
Clubkleuren: groen-zwart-wit
Webstek: www.vklindenvoetbalassist.be
Resultaat seizoen 2017-2018:
10° in eerste provinciale met 37 punten
We spelen voor het eerst tegen deze club.
Onze bezoekers uit Lubbeek spelen hun tweede seizoen 
in 1° provinciale.

In 2016-2017 promoveerde VK Linden na een tweede 
plaats in 2° provinciale na Aarschot Sport. Het seizoen 
nadien was er een splitsing in een Vlaamse en een 
Franstalige 1° provinciale. Door de vele dalers in 3° 
amateurs eindigde Linden vorig seizoen net boven de 
degradatieplaatsen.
Er waren weinig vertrekkers. Kristof en Yannick Janssens 
trokken naar Holsbeek. Mammadbeyli verkaste naar 
reeksgenoot Bertem-Leefdaal.

Aanvallende middenvelder Mike Da Silva komt van 
Olympia Wijgmaal en speelde vroeger bij KVK Tienen. 
Ook Jason Passaris komt van Wijgmaal. In 3° amateurs 
werd geshopt bij Houtvenne: Victor Kubam, Tanguy 
Stiennon en Vincent Dupont. Bij KVK Tienen werden Kobe 
Candel en Tibeau Claes gehaald. Jeff Bayens komt van 
reeksgenoot Hoger Op Bierbeek. Sola Gbenga Bodunrin 
komt van een andere reeksgenoot, Aarschot Sport.

ERC Hoeilaart

Stamboeknummer: 1740
Clubkleuren: geel-zwart
Webstek: erc.hoeilaart.be
Resultaat seizoen 2017-2018:
14° in 3° klasse amateurs met 30 punten.

De druivenploeg is een fusie van Eendracht en Racing 
Hoeilaart. Zo’n 50 jaar geleden hebben we ooit tegen 
Eendracht in vierde klasse gespeeld. ERC Hoeilaart 
promoveerde als tweede in 1° provinciale in het seizoen 
2016-2017. Hun verblijf in de nationale reeksen was 
echter van korte duur. Vorig seizoen zakten ze net als 
wij naar 1° provinciale.
De Doenders waren zeer actief op de transfermarkt. 
Zo maar eventjes 17 spelers verlieten de club. Nicolas 
De Mol, drie seizoenen geleden nog bij KSC, trok naar 

reeksgenoot OHR Huldenberg. Ook Thomas Charlier 
maakte die overstap. Dieter Charlier treedt dit seizoen 
aan bij Diegem Sport.
Inkomend werden 18 spelers verwelkomd. Ook hierbij 
heel wat ons onbekende namen. Van RW Walhain (2° 
amateurs) werden drie spelers aangetrokken: Arnaud 
Beaunom, Denis Wenin, Jose Salumu. Tempo Overijse 
leverde Ruben Vandenput en Kilian Lenaers. Doelman 
Christian Mwaso komt van Sporting Bruxelles.

Julien Van de Steen

Op verplaatsing
Zondag 9 september om 15 u. KVC 
Sterrebeek
(supportersbus vertrekt om 14 u. aan  
De Kantine van ‘t bos) 

Zaterdag 29 september 2018 om 20 u. 
Hoger Op Bierbeek
(supportersbus vertrekt om 19 u. aan  
De Kantine van ‘t Bos)
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Supportersclub Blauw-Wit heeft een nieuw lokaal. Het 
Sportlokaal is een Bistro & Thai Cuisine geworden en 
daar kunnen de supporters niet meer terecht.
Het nieuwe lokaal is De Kantine van ’t Bos (Sporthal 
Grimbergen).

Dit seizoen bekroont Blauw-Wit voor de 16° keer de 
Speler van het Seizoen. De formule blijft dezelfde. Per 
wedstrijd zijn er zes punten te verdienen voor de drie 
beste spelers per wedstrijd. 

Nieuws van Supportersclub Blauw-Wit
Lidkaarten kunnen afgehaald worden in De Kantine 
van ’t Bos (Sporthal Grimbergen). In de week open vanaf 
12 u.; zaterdag om 14 u. en zondag om 11 u. Maandag 
gesloten.
Nieuwe leden kunnen zich melden bij Franky Verbesselt 
tijdens de matchen of via GSM 0478/829230.

Er worden voor alle verplaatsingen, behalve naar Borght-
Humbeek en Melsbroek bussen ingelegd. Vertrek in De 
Kantine van ’t Bos, telkens één uur voor aanvang van de 
wedstrijd, behalve Diest, dan vertrekt de bus 1u 15 voor 
de match.
Hierna alvast de bussen voor de eerstkomende 
uitwedstrijden: 

zondag 16 september Sterrebeek.  
Vertrek De Kantine van ’t Bos om 14.00 u. 
 
zaterdag 29 september Bierbeek.  
Vertrek De Kantine van ’t Bos om 19.00 u.
 
zaterdag 20 oktober Huldenberg.  
Vertrek De Kantine van ’t Bos om 19.00 u.

zaterdag 3 november Diest.  
Vertrek De Kantine van ’t Bos om 18.15 u.
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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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De trainers
Met Frédéric Van den Steen krijgen we een nieuwe T1 
aan het roer bij KSC. ‘Fredo’ speelde bij de jeugd van KSC 
vooraleer hij een succesrijke voetbalcarrière uitbouwde 
bij o.a. KFC Herentals en KFC Strombeek. Als trainer en 
als sportief manager was hij bijna acht jaren actief bij 
onze buren van SK Londerzeel. Bij KSC is hij zowel coach 
als sportief verantwoordelijke. Van KFC Strombeek komt 
Jan Segers als T2. Hij was er 6 seizoenen hulptrainer. 

De vertrekkers
Bij een ploeg die een reeks lager moet spelen, zijn er 
traditioneel heel wat spelers die de club verlaten. Dat is 
bij KSC niet anders.
Doelman Chris Espeso Nunez verdedigt dit seizoen het 
doel van R Wallonia Walhain in de Franstalige reeks 2° 
amateurs. Tweede doelman Pieter-Jan Dupont trok 
naar de Antwerpse tweedeprovincialer KFC Bevel.
Met Ahmet ‘Ozzy’ Oztürk werd midden vorig seizoen de 
samenwerking beëindigd. We krijgen hem dit seizoen 
als tegenstander bij reeksgenoot KFC Borght-Humbeek.
Drie spelers maakten de overstap naar een andere 
reeksgenoot, FC Melsbroek: de verdedigers Timothy 
Salvi en Giacomo Caira. Ook middenvelder Davide 
Cino werd aangetrokken door de vliegeniers. Verdediger 
Robby Vanhamel sloeg zijn tenten op bij de Brusselse 
tweedeprovincialer FC Saint-Josse. Een andere 
verdediger, Alexis Joly blijft in 3° amateurs door de 
overstap naar HO Wolvertem-Mechtem.
Middenvelder Corentin Gabrielli ging naar 2° amateurs 
bij KFC Duffel. Tarik Dahman trok naar Ternesse 
Wommelgem (3° amateurs).
Aanvaller Nick Carrez zagen we in de voorbereiding al 
aan het werk op Ter Wilgen. Ook hij vond een club in 3° 
amateurs, KAC Betekom, vorig seizoen kampioen in 1° 
provinciale. Onze topschutter van vorig seizoen, goed 
voor 15 treffers, Vincenzo Verhoeven, speelt dit seizoen 
bij KSV Bornem dat degradeerde uit 2° amateurs.
Verder zijn er een hele reeks spelers die de club verlieten, 
doch waarvan we niet weten waar ze dit seizoen zullen 
aantreden: Samir Barkaoui, Hicham Bouchaib, Armand 
Doka, Issey Ekamba, Nicolas Garcia, Jeremy Mbolo en 
Landy Mukwakwa. Wellicht spelen ze in een Franstalige 
club of zijn ze nog zonder club.

De blijvers
Vooreerst Rodrigue Williot. Hij begint zijn zevende 
seizoen bij KSC en won vorig seizoen voor de derde 
keer op rij de Gouden Schoen als beste speler van het 
seizoen. Een onvervalste hattrick!
Als verdediger bleef Ransford Addo. Hij kwam 
midden vorig seizoen van Berchem Sport. Jeugdspeler 
Louis Vandenhoutten verzamelde vorig seizoen als 
linksachter al wel wat speelminuten in het eerste elftal, 

KSC aan de start in 1° provinciale
evenals aanvaller Sacha Larrocha Lopez. Vorig seizoen 
stak jeugdspeler Donatien Lamblotte een paar keren de 
neus aan het venster in de fanionploeg.
In het aanvallend compartiment verlengden Thomas 
Weydisch en Chukwononso ‘Oni’ Onwuekelu hun 
contract. De 17-jarige aanvaller Malcolm Thabize werd 
overgeheveld naar de A-kern. Hij maakte vorig seizoen 
met KSC zijn eerste speelminuten op het veld van 
kampioen KSC Toekomst Menen.
Esteban Gonzalez is doelman en komt uit de KSC-jeugd. 

De nieuwkomers
We kunnen hem moeilijk een nieuwkomer noemen, want 
hij speelde al drie seizoenen voor KSC. Kristof Sulmon 
komt na Berchem Sport en KSK Londerzeel terug naar 
Grimbergen waar hij in 2013 en 2014 telkens de Gouden 
Schoen als speler van het seizoen mocht in ontvangst 
nemen.
Als doelman komt Dean Cruydt de rangen versterken 
(ex KSK Londerzeel en Sporting Kortenberg).
Bright Junior Etuwe is een centrale verdediger die 
aangesloten was bij RFC Cappellen. Jelle Eylenbosch 
komt van SK Berlare dat naar provinciale tuimelde. 
Voordien speelde hij o.a. vijf seizoenen bij onze buren van 
Wolvertem-Merchtem Hij kan zowel in de verdediging als 
in het midden uitgespeeld worden. 
De verdediging werd ook uitgebreid met Nabil 
Moussaoui en Noah Imbata.
Van eersteprovincialer Crossing Schaarbeek komen 
twee spelers. Nicolas Vanderhaegen kan zowel 
linksachter als linksmidden spelen en was één seizoen 
bij FC Lebbeke. Kemal Meftah is een polyvalente 
middenvelder die voordien bij Eppegem, Strombeek en 
Leest heeft gevoetbald. 
Bij Berchem Sport werd centrale middenvelder Kevin De 
Jonge weggeplukt. Voordien speelde hij bij de jeugd van 
RSC Anderlecht waar hij het tot de U19 schopte.
Aanvallende middenvelder Brian Moding was vorig 
seizoen aangesloten bij 2° amateurs KFC Duffel. Brian 
speelde ooit bij de reserven van Sporting Charleroi en 
was nadien ook actief bij FCV Dender, KSK Londerzeel, SK 
Gullegem en RWDM. Ali Nasa is een andere aanvallende 
middenvelder die van RWDM komt.
Flankaanvaller Dylan Heyvaert promoveerde vorig 
seizoen met KFC Eppegem naar 2° amateurs, doch 
verkoos bij Grimbergen aan te treden in 1° provinciale. Hij 
speelde ook bij de U21 van Waasland-Beveren, Zwarte 
Leeuw Rijkevorsel en Racing Mechelen.
Ahrry Sota is een spits die een half seizoen in 2° amateurs 
bij KSV Bornem voetbalde, waarna hij er stopte. Voordien 
speelde hij bij de U21 van KV Mechelen en de reserven 
van WS Brussel.
Daarmee komen we aan 22 spelers voor de A-kern, die 
kan aangevuld worden met jeugdspelers die in de loop 
van het seizoen tonen wat ze in hun mars hebben.

                                                   Julien Van de Steen
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9 van de 16 ploegen in de reeks traden ook vorig 
seizoen aan in 1° provinciale. Gerangschikt volgens de 
eindstand vorig seizoen zijn dat:

• Hoger Op Veltem, 2° met 60 punten;
• VK Liedekerke, 3° met 59 punten;
• Hoger Op Bierbeek, 4° met 52 punten;
• KFC Melsbroek, 5° met 49 punten;
• VC Bertem-Leefdaal, 6° met 44 punten;
• Sporting Club Aarschot, 7° met 45 punten;
• FC Borght-Humbeek, 8° met 41 punten;
• KV Tervuren-Duisburg, 9° met 41 punten;
• VK Linden, 10° met 37 punten.

Hoger Op Veltem en VK Liedekerke speelden de 
eindronde voor promotie naar 3° amateurs, maar 
konden die niet afdwingen.
Uit 3° klasse amateurs zakten zo maar even vier 
ploegen, waardoor 1° provinciale een slagveld werd met 
zes dalers, waaronder onze buren van KFC Strombeek.
Uit de A-reeks degradeerden wij als 14° met 26 punten.
Uit de B-reeks waren er drie dalers uit Vlaams-Brabant.
KFC Diest eindigde met 32 punten 13° en verloor de 
barragematch tegen KVK Ninove. Achteraf bleek dat 
door het opdoeken van SK Lierse evenwel van geen 

belang, want ook Ninove moest een reeks lager spelen.
ERC Hoeilaart hield het maar één seizoen uit in de 
nationale reeksen. De druivenjongens finishten als 14° 
met 30 punten.
Olympia Sterrebeek ten slotte was de rode lantaarn in 
3° amateurs B met 27 punten.
KFC Herent werd kampioen in 2° provinciale A met 70 
punten, terwijl KFC Rhodienne De Hoek de primus was 
in 2° provinciale B met 69 punten.
Vanuit 2° provinciale was er nog een promovendus: 
OHR Huldenberg. Huldenberg moest in de A-reeks 
met 69 punten nipt de duimen leggen voor KFC Herent. 
Om te stijgen moest deze ploeg geen testmatch spelen 
tegen de tweede uit de B-reeks. Huldenberg behaalde 
meer punten dan Leeuwkens Teralfene (58) en dat 
volstond om voor het eerst in hun bestaan in de hoogste 
provinciale reeks uit te komen.
Voorspellingen doen voor het nieuwe seizoen is erg 
moeilijk. Hoe gaan de vier ploegen het doen die uit 
nationale komen? Wat met de stijgers uit 2° provinciale? 
De vele uitgaande en inkomende transfers bij de meeste 
ploegen, maakt dat het koffiedik kijken is hoe sterk de 
teams voor de dag zullen komen. 

Julien Van de Steen

Hoe ziet onze nieuwe reeks  
1°provinciale eruit?

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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SINCE 1908

www.cyclesemrin.be

Cycles Emrin bvba
Spenaardstraat 35 • 1880 Nieuwenrode

015 71 18 34
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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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Terug van weggeweest
Kristof SULMON

Noah IMBATA Kevin DE JONGE Bright ETUWE Jelle EYLENBOSCH

Nicolas VANDERHAEGEN Kamal MEFTAH Ahrry SOTA Brian MODING

Nabil MOUSSAOUI Ali NASA Dylan HEYVAERT Dean CRUYDT

De nieuwe spelers dit seizoen

Foto’s: Koen De Beule
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De nieuwe trainers+afgevaardigde

T1 Frédéric VAN DEN STEEN T2 Jan SEGERS Afgevaardigde Koen KNAPEN

Foto’s: Koen De Beule
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