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KSC Grimbergen
Hoger Op Bierbeek     

Matchbal geschonken door
de Kantine van ‘t bos 

Zondag 27 januari 2019 om 14.30 u. Prinsenbos 

KSC Grimbergen
OHR Huldenberg    

Matchbal geschonken door
Kristel Mertens 

Zondag 17 februari 2019 om 15 u. Prinsenbos 

Interview met
Christophe Glorieux, 

bestuurslid KSCG-jeugd

Prinsenbos
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Afscheid van Franky Verbesselt 

Het nieuws dat Franky met een longontsteking op 
intensieve lag, sloeg in als een bom. En amper een week 
later gebeurde het ondenkbare: Franky was niet meer. 
Iedereen die bij de club betrokken is, kende Franky en was 
uit zijn lood geslagen.
Franky was doelman eerst in de jeugd van Grimbergen 
en later in de liefhebbersploeg SV Tijl. Hij was zo’n 50 jaar 
supporter van KSC. Wanneer we van de frank naar de euro 

overstapten, 20 jaar geleden, werd hij penningmeester 
van Supportersclub Blauw-Wit. Een taak die hij met verve 
opnam. Denken we maar aan de legendarische choucroute 
waar je bij Franky kwam afrekenen. En natuurlijk de 
brocante waar hij maandenlang de inschrijvingen van de 
standhouders in goede banen leidde. En dagenlang de 
brocante zelf voorbereidde. We waren o.a. uren zoet met 
het afbakenen van de standplaatsen. Ook de jaarlijkse 
uitstap van Blauw-Wit stippelde hij tot in de puntjes uit.
Sinds een paar jaren was Franky namens Blauw-Wit ook 
lid van de raad van bestuur van de vzw KSC Grimbergen. 
Daar had hij een nieuwe taak opgenomen: de afrekening 
van de kantine van de jeugd op Ter Wilgen.
Natuurlijk missen we Franky. Hij laat een grote leegte na. 
We mogen nooit vergeten wat hij voor KSC Grimbergen 
betekend heeft. De herinnering aan hem levend houden is 
het grootste eerbetoon dat we hem kunnen geven. Blauw-
Wit heeft beslist het jaarlijkse kaartweekend Pressen naar 
hem te vernoemen.
Dikke merci Franky!

Julien Van de Steen

Dominique Jonckheere
keert terug naar het Prinsenbos
Met Dominique Jonckheere komt een “oude” bekende terug 
naar het Prinsenbos. Het stond in de sterren geschreven 
dat Dominique ooit onze blauw-witten zou trainen.
Dominique luidde in het seizoen 1993-1994 als speler 
een paar vette jaren in voor KSC. Kampioen in tweede 
provinciale, promotie naar de toenmalige vierde nationale 
via eindronde en het memorabele jaar in de Waalse 
D-reeks. KSC kon toen Strombeek niet van de titel houden, 
maar eindigde knap 4°.
In het seizoen 1998-1999 kwam er een einde aan het 
sprookje. We zakten na roemloos laatste te zijn geëindigd. 
Dominique was één van de drie trainers die dat seizoen 
het tij trachtten te keren. Maar dat lukte niet. 
Nadien was Dominique trainer bij o.m. Scup Jette, Rode-
Verrewinkel, Halle, Etoile Brussel, het Afrikaanse Guinea, 
Crossing Schaarbeek en KFC Strombeek waar hij tot 
Kerstmis aan de slag was.

Het bestuur van KSC wenst het bestuur van de Strombeekse 
buren te danken voor de medewerking om deze overstap 
mogelijk te maken. 
De bedoeling is zo snel mogelijk zekerheid te krijgen over 
een verlengd verblijf in de hoogste provinciale reeks.
Dominique heeft de ploeg goed uit de startblokken laten 
schieten in 2019 met een uitoverwinning op het veld van 
leider VK Linden. Nadien volgde thuis een ontnuchterend 
gelijkspel tegen rode lantaarn KOVC Sterrebeek. Dat is 
KSC jaargang 2018-2019. Zes punten tegen leider Linden 
en twee punten tegen hekkesluiter Sterrebeek. Elke week 
ups en downs. De supporters weten nooit waaraan zich te 
verwachten.
Het enige wat we hopen is dat we ons dit seizoen kunnen 
handhaven in de hoogste provinciale reeks. 
Succes Dominique!

Julien Van de Steen
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Spelers in de kijker

Naam: Sota.
Voornaam: Ahrry.
Nationaliteit: Congolees.
Woonplaats (gemeente): Brussel.
Burgerlijke staat: alleenstaand.
Kinderen: Sota Kells.
Beroep: administratief bediende.
Hobby’s: muziek, op reis gaan.
Favoriete muziekgroep/zanger/zangeres:
Fally Ipupa.
Favoriete film of boek: The Pursuit of Happyness.
Favoriete ploeg: PSG.
Rugnummer: 9..
Vorige clubs: 9 in totaal. Eerste ploeg of beloften: WS 
Brussel, KV Mechelen, SV Bornem.
Positie: aanvaller.
Andere gespeelde posities: aanvallende rechterflank of 
linkerflank.
Sterke punten op voetbalgebied: snelheid, precisie.
Waarom voor KSC gekozen: om een nieuwe uitdaging 
aan te gaan.
Beste voetbalherinnering:
halve finale in de Beker van België.
Gouden tip voor de jeugd:
doorzettingsvermogen tonen

Tekst: Kevin Van Buggenhout
Foto’s Koen De Beule

Afscheid van Franky Verbesselt 

Geef bloed!
Woensdag 30 januari 2019 van 17.00 tot 20.00 u. 
in Charleroyhoeve, Lierbaan 16-20, Grimbergen

Woensdag 6 februari 2019 van 17.30 tot 20.00 u. in 
het parochiaal centrum, Meiskensbeekstraat z/n 
te Humbeek

Dinsdag 12 februari 2019 van 17.30 tot 20.00 u. in 
sportcentrum Singel, Singel 57 te Strombeek

Op verplaatsing
Zondag 3 februari 2019 om 15 u. Hoger Op Veltem
(supportersbus vertrekt om 14 u. aan De Kantine van ‘t bos)

Zaterdag 9 februari 2019 om 19.30 u. FC Melsbroek
(geen supportersbus ) 

Zondag 24 februari 2019 om 15 u. SC Aarschot
(supportersbus vertrekt om 14 u. aan De Kantine van ‘t bos)
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Hoger Op Bierbeek
Stamboeknummer: 3889
Clubkleuren: groen-wit
Webstek: www.khobierbeek.be
Resultaat seizoen 2017-2018:
4° in eerste provinciale met 52 punten. 

Onze bezoekers zijn al jarenlang bezig om de poort naar de nationale 
reeksen open te beuken. Dat wil echter maar niet lukken. Vaak 
haalden ze al de interprovinciale eindronde. Maar in die nacompetitie 
liep het telkens fout.
Vorig seizoen misten ze de eindronde maar net, dat ondanks de 40 (!!) 
doelpunten van topscorer Wout Bache.
Deze zomer werd jeugdvoorzitter Marc Meeus voorzitter van de club. 
Zijn grootvader was één van de stichters van Hoger Op. Marc was er 
jeugdspeler, jeugdtrainer, afgevaardigde, jeugdcoördinator. Iemand 
die de club door en door kent dus. De voorzitter is ervan overtuigd de 
top 5 aan te kunnen.
Er werden gericht spelers aangetrokken. Allemaal jongens met veel 
ervaring die vaak ook aanvoerder waren in hun club: Christiaens 
(Sterrebeek), Vanderputte (Hasselt), Van Tricht (Hoeilaart) en Haroun 
(KVK Tienen). Weinig spelers verlieten de club. De belangrijkste namen: 
Peeters (Sp. Kampenhout), Baeyens (Linden), Er (Bertem-Leefdaal), 
Seynaeve (Aarschot).
Ook dit seizoen zijn ze opnieuw in de bovenste regionen van het 
klassement terug te vinden. Na 18 matchen stonden ze op amper 
vier punten van leider KFC Diest zodat de titel of een eindrondeticket 
er zeker inzit. In de heenwedstrijd leverden ze een prestatie van de 
bovenste plank af. Bij het beste wat ik dit seizoen al gezien heb. In 
de tweede helft moesten ze echter gas terugnemen en kwamen we 
verdiend met een punt naar Grimbergen.

OHR Huldenberg
Stamboeknummer: 6827.
Clubkleuren: grijs-zwart.
Webstek: www.ohrhuldenberg.be
Resultaat seizoen 2017-2018:
2° in tweede provinciale A met 69 punten.

Oude bekende:
Nicolas De Mol zat in het seizoen 2015-2016 in de kern van KSC. 
Hij speelde amper een paar matchen in toen nog derde nationale 
B. Nadien trok hij naar ERC Hoeilaart. Het is zijn eerste seizoen in 
Huldenberg.

Opnieuw een fusieclub op bezoek in het Prinsenbos. OHR staat voor 
de Huldenbergse deelgemeenten Ottenburg, Huldenberg en (Sint-
Agatha)-Rode. 
Vorig seizoen moesten ze met één punt verschil de titel laten aan 
KFC Herent. Ze konden als tweede toch promoveren omdat ze meer 
punten behaalden dan de tweede uit de B-reeks. De club speelt voor 
het eerst in de hoogste provinciale reeks. Vijf jaar geleden stonden ze 
nog in derde provinciale.
Thomas Charlier is de bekendste naam. Hij was vroeger al actief in 
de druivenstreek bij Tempo Overijse en ERC Hoeilaart. Hij scoorde de 
gelijkmaker in de heenmatch. Naast Charlier kwamen ook Wouters, de 
reeds vermelde De Mol, Albers en Engelen van de Hoeilaartse buren. 
Verder werd nog Michiels van Tempo Overijse aangetrokken.
Er waren haast geen vertrekkers, die allemaal in lagere reeksen 
gingen spelen.
Het behoud is de ambitie met af en toe eens een uitschieter in de 
derby’s. En dat lukt aardig. In de heenronde versloegen ze buur ERC 
Hoeilaart.

Julien Van de Steen

Voorstelling van de bezoekers 

Speler van het seizoen

KSCG – KFC Herent 

Ahrry Sota 3 punten

Bilal Gastoune 2 punten

Brian Moding 1 punt

FC Borght-Humbeek  - KSCG

Rodrigue Williot 3 punten

Jelle Eylenbosch 2 punten

Kevin De Jonge 1 punt

KSCG – Bertem-Leefdaal 

Rodrigue Williot 3 punten

Kevin De Jonge 2 punten

Thomas Weydisch 1 punt

VK Liedekerke - KSCG

Kevin De Jonge 3 punten

Nicolas Vanderhaegen 2 punten

Kristof Sulmon 1 punt

VK Linden - KSCG

Ransford Addo 3 punten

Brian Moding 2 punten

Kevin De Jonge 1 punt

KSCG – KOVC Sterrebeek

Brian Moding 3 punten

Ransford Addo 2 punten

Ahrry Sota 1 punt

Stand

Brian Moding 17 punten

Kevin De Jonge 15 punten

Rodrigue Williot 14 punten

Ransford Addo 11 punten

Jelle Eylenbosch 10 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



6 Sportmagazine Grimbergen

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

cursiefje_opmaak.indd   1 31/08/17   13:16
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Hoe ben je bij KSC gekomen Christophe?  
We wonen nu zo’n 20 jaar in Grimbergen. Onze zoon Thibault is bij 
KSC samen met een vriend begonnen bij de U6. Later is ook onze 
andere zoon Nathan bij Grimbergen komen spelen. Zelf heb ik ook 
wel gevoetbald, doch niet op interprovinciaal niveau. 

Je bent dan in het jeugdbestuur gestapt. 
Ik heb het altijd belangrijk gevonden sociaal verweven te zijn met de 
stad of de gemeente waar ik woon. Ik ben afkomstig van Waregem 
en ben nadien in Gent en Leuven in de horeca actief geweest. Ik wil 
deel uitmaken van een gemeenschap. 
Op een feest van een gezamenlijke vriend ben ik bevriend geraakt 
met Tom Gaudaen, toen voorzitter van de KSC-jeugd. 
In november 2015 diende KSC zijn auditdossier in bij Doublepass. 
Doublepass beoordeelt clubs in opdracht van de Voetbalbond. Een 
club heeft drie sterren nodig om interprovinciaal voetbal te kunnen 
spelen. Elke drie jaar worden de clubs doorgelicht. En de beoordeling 
wordt ook steeds strenger. In 2014 had KSC drie sterren. Maar er 
bleken moeilijkheden en er moest een nieuw dossier ingediend 
worden. Tom heeft me toen gevraagd om me “erop te smijten” 
omdat ik ervaring had met het structureren, auditeren en managen 
van bedrijven. Ik heb daar dan mijn schouders onder gezet. 
Ook de externe communicatie van de club heb ik als tweede 
uitdaging aangepakt. Er bestond toen bitter weinig. Amper een 
website, geen nieuwsbrief, geen mogelijkheid om afgelastingen 
snel te melden aan de ouders enz.
De focus lag bij aanvang op het behalen van de 2de zit van 
ons auditdossier en de drie sterren. Op amper twee maanden 
moesten we een volledig nieuw dossier indienen. We geraakten 
met de hakken over sloot voor onze drie sterren. De 56% behaalde 
punten waren net voldoende om terug de drie sterren te halen en 
interprovinciaal voetbal te spelen met de jeugd.
Tom maakte dan de overstap naar het schepencollege en het 
voorzitterschap van de jeugd ging over naar Alain Roosens. Met het 

Interview met Christophe Glorieux,
bestuurslid KSC-jeugd

jeugdbestuur werd besloten dat de club verder diende te evolueren 
door tegen de volgende audit de werkpunten aan te pakken en te 
slagen in 1ste zit met een betere score. En vooral de jeugdwerking 
verder te professionaliseren. We hadden drie jaar tijd. En dat hebben 
we ook gedaan: alle componenten van de organisatie werden 
doorgelicht en er werden actieplannen opgesteld en uitgevoerd. 
Samen met Alain en de sportief managers van de jeugd Tom Delaey 
en Joeri Joly vormden we een hecht team om de jeugdambities 
en de audit van 2017 waar waar te maken. Er zijn tal van experts 
gerekruteerd om de organisatie te versterken. De HR, IT, sponsoring, 
vrijwilligers, ombudsman en medische cel werden versterkt met 
ouders van spelers die een gelijkaardige job in het bedrijfsleven 
managen en uitvoeren. En dat is een groot succes geworden. We 
haalden opnieuw drie sterren. Meer nog: onze score steeg met 13 
% terwijl de doorlichting opnieuw fors werd verstrengd. Met 69% 
haalden we net niet de vier sterren. Een mooie ambitie voor de 
volgende audit. Want de jeugdwerking kan nog veel beter.
Wat de communicatie betreft bestond er haast niets: o.a. geen 
e-mailadressen van spelers en ouders, geen telefoonnummers. 
Een volledig nieuwe website werd opgestart door Peggy Styfhals, 
alsmede Facebook. We startten met e-mailnewsletters, sms 
breaking news, messenger groepen, affiches, … Rond het veld 
werden positieve boodschappen aangebracht o.a. respect voor 
tegenstrever en ref. Er werden ook een aantal digitale pakketten 
aangekocht om de werking van de club te digitaliseren.
Het derde project dat werd aangepakt was het organiseren van 
een grote enquête bij alle ouders en trainers, alsook de spelers van 
de bovenbouw. Niet alleen om te zien wat niet goed loopt, maar 
ook om na te gaan wat wel goed loopt en hoe dat nog beter kan. 
Het resultaat was positief. En dat is ook een stimulans voor alle 
medewerkers. Uit de audit en de bevraging komen dan actiepunten. 
Ik vind dat vrijwilligers soms te weinig respect krijgen. Vrijwilligers 
steken veel tijd in de jeugdopleiding en -omkadering van de 
kinderen. Ouders beseffen niet altijd dat het lidgeld slechts de helft 
van de totale kost van een kind opvangt. D.w.z. dat de andere helft 
dient ingevuld te worden door allerlei activiteiten die vooral worden 
gedragen door de vrijwilligers. 400 euro per jaar is niet niks. Maar 
zonder de vrijwilligers zou de kostprijs veel hoger liggen: het dubbele.  
Vandaar een warme oproep aan alle ouders om deel te nemen aan 
het verenigingsleven in de club waar hun kind speelt. In onze visie 
willen we ook en vooral de spelers uit de bovenbouw betrekken. Zij 
verrichten nu reeds op een aantal evenementen schitterend werk en 
zijn een mooi voorbeeld voor de ouders. En natuurlijk ook om respect 
te hebben voor de mensen die er tijd insteken. Binding binnen de 
club creëren vind ik belangrijk. 

We hebben nu drie sterren, maar qua doorstroming naar de 
eerste ploeg levert dat weinig op. De laatste jeugdspeler die 
langdurig in de eerste ploeg heeft gespeeld is Geert Lievens. 
Ondertussen al meer dan tien jaar geleden.
Af en toe duikt er eens een jeugdspeler op waar je dan niets 
meer van hoort. Zijn we niet vooral leverancier voor ploegen uit 
2°, 3° en 4° provinciale, zoals Beigem met praktisch allemaal 
ex-Grimbergenaars?
We leven in een regio met veel clubs op een zakdoek groot, vaak 
in nationale, die allemaal interprovinciale ploegen hebben. 
De concurrentie is hier veel groter dan bv. in andere delen van 
Vlaanderen. Wel zijn er al heel grote stappen gezet. 
Ik ben heel grote fan van de audit. Het is een goed instrument om in 
vraag te stellen wat beter kan. De voetbaldiscussies aan de toog zijn 
heel leuk maar dikwijls ook heel emotioneel. Zonder dat instrument 

Sinds een paar jaren is Christophe lid van het jeugdbestuur. In dit interview hebben we het vooral hoe hij bij de jeugd 
aan de weg timmert. De drie sterren van de jeugdopleiding is zijn dada. En ook ‘the right (wo)man on the right place’.
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is het moeilijker om grote stappen vooruit te zetten. Maar we zien te 
weinig, eigenlijk niets, van de evolutie van de jeugdwerking binnen 
de eerste ploeg. En dit is zeer jammer. 
De jeugdwerking moet nog beter om van daaruit structureel de binding 
met de eerste ploeg te vergroten. Dit is een verantwoordelijkheid 
en opdracht van de jeugdwerking. Goede jeugdspelers vertrekken 
vaak te vroeg naar andere clubs. Ze denken dat ze nooit hun kans 
krijgen in de eerste ploeg. Terecht, want ze krijgen die ook te weinig. 
Anderzijds is er ook een grotere verantwoordelijkheid van het sportief 
management van de eerste ploeg: zij moeten een duidelijk signaal 
geven om met jeugd te willen spelen. 
Waarom zien we zelden iemand van de eerste ploeg een wedstrijd 
volgen van de jeugd? Vraag aan elke jeugdspeler of ouder wie de 
sportief manager, trainer of voorzitter is van de eerste ploeg. Je 
krijgt geen of een verkeerd antwoord. Ik vergelijk het soms met een 
wijnbouwer: als je echt de ambitie hebt om goede wijn te maken, 
dan volg je de druiven van het prille begin op. In alle andere gevallen 
moet je ze aankopen bij een andere wijnbouwer. Wat vandaag ook 
bij Grimbergen gebeurt. Jammer, want er rijpt mooi talent. Daar ligt 
immers de toekomst.  
De sportieve cel van de jeugd is ervan overtuigd dat er spelers 
aankomen die het niveau hebben om de eerste ploeg te halen. 
Aan de staf van de eerste ploeg dus om zich harder te engageren 
voor de jeugd. Niet alleen met woorden. Maar ook met daden en 
aanwezigheid. Aan de jeugdwerking om samen met een meer 
betrokken eerste ploeg staf, spelers klaar te stomen die passen 
binnen de visie en kwaliteitsniveau van de beloften en eerste ploeg. 

Je bent nu manager van de extra sportieve cel. Wat houdt dat in 
Christophe?
Naast de sportieve cel is ook alles wat met het extra-sportieve te 
maken heeft belangrijk. Ik heb me voor Alain geëngageerd om 
daarvan werk te maken. Sponsoring, HR, ombudsman, ouderraad, 
evenementen enz. We hebben nog meer mensen met expertise 
nodig om de jeugd verder te professionaliseren. Een aantal ervan 
zitten in het jeugdbestuur. Er zijn een aantal cellen actief zoals bv 
sponsoring, HR en IT. Afhankelijk van de nood komen die frequent 
of minder frequent samen. Ik ben de spilfiguur in de coulissen. 
Wanneer een project start, komt dit op het jeugdbestuur. Nadien 
wordt op verschillende momenten in de ontwikkeling van het project 
gerapporteerd aan het jeugdbestuur. 
De juiste mensen rekruteren is een grote uitdaging. Ik houd ervan 
goed te structureren, zoals in een bedrijf. Ik haal daar veel voldoening 
uit, ondanks soms moeilijke momenten. Stap voor stap zien vooruit 
gaan doet me deugd.
Het zou nog beter zijn mochten mensen die talenten hebben, dat 
kenbaar maken. De ouderraad is eveneens een belangrijk orgaan. 
Maar het is ook nuttig mensen bewust te maken dat ze aangeven 
wat ze zelf kunnen doen om knelpunten aan te pakken. 

Er zijn een groot aantal anderstaligen in de club, vooral in de 1° 
ploeg maar zeker ook bij de jeugd. Het Vlaamse karakter van de 
club dreigt verloren te gaan. Hoe zie jij daar oplossingen voor?
We leven in een multiculturele wereld. Anderstaligen in de ploeg 
vind ik niet per se een nadeel. De Nederlandstaligen leren hen 
Nederlands zodat ze na een tijdje al wel wat Nederlands kunnen 
brabbelen. De ouders zijn zich vaak ervan bewust dat hun kinderen 
Nederlands moeten leren. We moeten wel opletten dat we geen 
Franstalige club worden. Dat is een aandachtspunt dat goed moet 
gemanaged worden.

Hoe doen de IP-ploegen het?
Er zijn ploegen die het goed doen en andere wat minder. Bij de 
ploegen die niet zo goed presteren kijken we uit naar versterking met 
spelers uit de buurt. De scoutingcel heeft daar een grote uitdaging 
en verantwoordelijkheid. Spelers verlies je altijd. De instroom van 
(potentieel) talent moet groot genoeg zijn.

Kan Trooper niet meer geactiveerd worden? Het is een manier 
om zonder al te veel moeite geld te verzamelen voor de club. 
Maar de opbrengst blijft gering. Met 300 jeugdspelers (en dus 

ook ouders) is er toch een groot potentieel?
Klopt, maar iemand moet dit managen. Je moet een vrijwilliger 
vinden om daarmee bezig te zijn en om dat binnen de club te laten 
leven. Het zou leuk zijn meer met Trooper te doen, zeker voor de club. 
Dus, als er iemand interesse heeft om zijn of haar schouders eronder 
te zetten. Heel graag.

Welke zijn je mooiste/slechtste voetbalherinneringen met KSC 
Grimbergen?
Minder mooi was het incident op een jeugdtornooi van KSC of ander 
geweld. Dat was een slag in ons gezicht. Een dieptepunt. 
Ik heb al vele hoogtepunten meegemaakt. Maar als ik met de twee 
zonen in de auto kruip en ze zich geamuseerd hebben, dan is dat 
een topmoment. Winst of verlies zijn op dat moment even minder 
belangrijk. Voetbalplezier vind ik essentieel. Als ze geleerd hebben 
en ze vonden het tof. Dan ben ik ook blij. 
 
Hoe zie je de toekomst van KSC Christophe?
De toekomst is moeilijk te voorspellen.
Ik kom terug op mijn stokpaardje. De juiste mensen in de organisatie 
en soms moeilijke maar correcte beslissingen nemen is de enige 
manier om de toekomst zelf in handen te nemen. En daarbij moeten 
we verder kijken dan zes maanden of een jaar.

Hoe kijk je naar een mogelijke fusie met KFC Strombeek?
Eerst en vooral wil ik meegeven dat de communicatie die in de pers 
verscheen hoogst ongelukkig was en niet correct. Begrijpelijk dat er 
zowel bij spelers, supporters, trainers, … heftig werd gereageerd.  
Er lopen wel gesprekken tussen de eerste ploeg van beide clubs om 
intenser te gaan samenwerken. Zo werd Dominique Jonckheere, de 
vorige coach van KFC Strombeek, eind vorig jaar aangesteld is als 
T1 van KSC Grimbergen. Dit kon alleen door open en constructieve 
gesprekken tussen beide clubs. Het doel:  snel terug aan te knopen 
met een reeks overwinningen zodat de eerste ploeg van KSC 
Grimbergen zich terug in een veilige positie nestelt. Een (potentiële) 
samenwerking met een zusterclub is trouwens niet nieuw. De 
jeugdwerking werkt al langer intensief samen met zusterclubs. 
Eén van deze initiatieven is de voetbalspeeltuin: een vruchtbare 
samenwerking tussen de jeugdwerking van KSC en FC Beigem waar 
4- en 5-jarigen op een speelse manier voetbal kunnen ontdekken.
Op lange termijn ben ik ervan overtuigd dat de samenwerking 
met de ons omringende clubs nog verder geïntensifieerd moet 
worden. De Voetbalbond vraagt (terecht) een steeds professionelere 
omkadering van voetbalorganisaties. Om dit waar te maken moet 
het niveau van de sportieve en extra sportieve staf blijven stijgen. 
De nood aan sterke, geëngageerde en bekwame bestuurders 
wordt ook steeds groter om dit allemaal te faciliteren. Anderzijds 
wordt het steeds moeilijker om goede medewerkers, bestuurders 
en enthousiaste vrijwilligers te vinden. Dus als we de lat altijd hoger 
willen liggen, zullen we wel moeten samenwerken met collega’s uit 
andere clubs. Het soort samenwerking(en), met wie en hoe ver die 
gaat is een weloverwogen beslissing waar alle pro’s en cons, maar 
ook alle lusten en lasten goed geïnventariseerd, gewikt en gewogen 
moeten worden. Dat soort beslissingen moeten, zoals in elke 
degelijke organisatie, gedragen worden door het voltallige bestuur 
van zowel de eerste ploeg alsook de jeugdwerking, gesteund door 
hun leden en supporters, alsook door de gemeente Grimbergen zelf.  

Wil je zelf nog iets aan bod brengen?
Ik ben altijd enthousiast. Ik heb een drukke job, maar het werk bij KSC 
geeft me heel veel voldoening. Ik vind het heel leuk samenwerken 
met Alain, Ilse, Werner, Dennis, Tom, Ludwig, Joeri en vele anderen.
Hopelijk kan en zal ons enthousiasme de jeugdfundamenten in die 
mate verder versterken zodat we snel de eerste ploeg en beloften 
terug kunnen opbouwen met eigen kweek. 

Hartelijk dank Christophe voor deze babbel en nog veel succes in 
het jeugdbestuur.

                                                   Julien Van de Steen
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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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Choucroute
Supportersclub Blauw - Wit

Vrijdag 15 februari 2019 van 18 tot 22 u.
Zaterdag 16 februari 2019 van 18 tot 22 u.

Kaas- of garnaalkroketten

Witloofsoep

Choucroute Royal of Elzas

Vol-au-vent

In het Sportcomplex Ter Wilgen
(KSC jeugd – Brusselsesteenweg, 1850 Grimbergen)

Reserveren noodzakelijk (tot 12 februari 2019)

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

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

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

Wenst te reserveren voor ………. Personen

Vrijdag 15 februari 18-20 u. O
Vrijdag 15 februari 20-22 u. O
Zaterdag 16 februari 18-20 u. O
Zaterdag 16 februari 20-22 u. O

Voorgerechten:   Garnaalkroket(ten)   ……
    Kaaskroket(ten)    ……
    Witloofsoep    ……
Hoofdgerechten  Choucroute Royal (hammeke)  ……
    Choucroute Elzas   ……
    Choucroute Elzas (kind)   ……
    Vol-au-vent    ……
    Vol-au-vent (kind)   ……

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

"
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U17reg  •  Foto: Fikret Aydemir

De U17 reg van KSC

U17IP •  Foto: Fikret Aydemir

De U17 IP van KSC
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U9 IP •  Foto: Fikret Aydemir

De U17 reg van KSC De U9 IP van KSC

De U17 IP van KSC
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