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KSC Grimbergen
KFC Diest       

Matchbal geschonken door 
Christophe Socquet, 

Voorzitter KSCG
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KSC Grimbergen
KFC Rhodienne-De Hoek         

Matchbal geschonken door
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Zondag 28 april 2019 om 15 u. Prinsenbos



2 Sportmagazine Grimbergen

Officieel orgaan van
KSC Grimbergen
Aangesloten bij
NUC-UNBOC

Verschijnt 6 keer per jaar

Website
www.kscg.be

Oplage
2.000 exemplaren
gratis bezorgd in Grimbergen.

De artikels die in Sportmagazine
verschijnen, verbinden enkel
hun opsteller, niet de uitgever
noch de redactie.

Reclame
Johan Steylemans
Kruipstraat 34 • 1850 Grimbergen
02-305 78 91
E-mail: johansteyl@hotmail.com

Vormgeving en druk
Leleu Group
Dorpsstraat 85b • 1785 Brussegem
02-460 42 93

Verantwoordelijke uitgever
Julien Van de Steen
Driesstraat 49 • 1851 Grimbergen
E-mail: julien.vandesteen@telenet.be

Eindredactie
Julien Van de Steen • 02-269 80 17

Redactie
Kevin Van Buggenhout • 0487-75 62 27
Julien Van de Steen • 0497-50 46 76

C
ol

of
on



Sportmagazine Grimbergen 3Sportmagazine Grimbergen 3

Op verplaatsing
Zondag 24 maart 2019 om 14.30 u. 
KV Tervuren-Duisburg (supportersbus vertrekt om 13.30 u.)

Zaterdag 6 april 2019 om 19.30 u. 
KFC Herent (supportersbus vertrekt om 18.30 u.)  

Zondag 5 mei 2019 om 15 u. 
VC Bertem-Leefdaal (daguitstap supportersclub Blauw-Wit)

Editoriaal

The end

14 jaar.
Meer dan 100 nummers.
Meer dan 100 interviews.
U leest het laatste nummer van Sportmagazine. Aan al-
les komt een einde en nu ook aan ons clubblad. Ik word 
volgende maand 65 en ga met «voetbalpensioen». Stilaan 
raakt de inspiratie op en wordt het moeilijker om mensen 
te vinden voor een interview. Haast iedereen die bij de club 
betrokken is, is in de loop der jaren aan bod gekomen. We 
leven meer en meer in een digitale wereld waar maga-
zines zoals dit steeds minder hun plaats vinden. Dat is ook 
te merken aan het aantal brievenbussen dat zulke publica-
ties weert. Ook de kosten-batenverhouding ging de laatste 
jaren niet de goede kant op.
Het eerste nummer verscheen op 8 september 1968, meer 
dan 50 jaar geleden dus. De eerste redacteur was ….. Mi-
chel Verschueren. Nadien zou René Nicolaï decennialang 
ons clubblad verzorgen. Tot ik het van hem overnam.
In die 14 jaren heb ik het gehad over het wel en wee van 
onze club. Van de promotie voor het eerst in het bestaan 
van KSC naar de toenmalige derde nationale over het de-
gradatievoetbal de laatste jaren, tot we nu in eerste provin-
ciale zijn aanbeland. 
Het blad heeft in die periode een hele transformatie door-
gemaakt. De lay-out veranderde meerdere keren. Met 
sinds een paar jaren een blad in kleur. 
In dit laatste nummer wens ik heel wat mensen te danken.

Julien Van de Steen
hoofdredacteur

Vooreerst Gaby Leemans en Johan Steylemans die jaren-
lang ‘de boer’ op gingen om de nodige adverteerders te 
vinden voor Sportmagazine. 
De adverteerders verdienen natuurlijk ook een dankwoord. 
Zonder hun inbreng zou Sportmagazine niet kunnen be-
staan.
Ook de vrijwilligers wens ik van harte danken om Sportma-
gazine in weer en wind in de Grimbergse bussen te bezor-
gen. De laatste 9 seizoenen waren dat Stef Alens, Lea Go-
ris, Jean Muyldermans, Roger Rinckhout, Roger Spolspoel, 
Johan Steylemans, Michel Wittesaele, ikzelf en last but not 
least Jan De Smedt die nog veel meer seizoenen als bede-
ler op de teller heeft.
Er zijn heel veel mensen die een steentje bijgedragen 
hebben in het 51-jarig bestaan van Sportmagazine. Het is 
onbegonnen werk om iedereen te vermelden. Een welge-
meend ‘dank u’ aan al deze personen die Sportmagazine 
hebben mogelijk gemaakt. 
Tot slot wil ik ook u lezer bedanken om al die seizoenen 
mijn schrijfsels te lezen. Hopelijk heeft u er wat aan gehad. 
Forza KSC !

Stijgen en dalen in 1° provinciale 
Vlaams-Brabant

De kampioen promoveert vanzelfsprekend naar de natio-
nale 3° klasse amateurs.
De ploegen die 2° en 3° eindigen, nemen deel aan de in-
terprovinciale eindronde. Er zijn twee reeksen van elk vijf 
ploegen, één uit elke Vlaamse provincie. De winnaars van 
deze twee poules stijgen eveneens naar 3° klasse ama-
teurs. Er zijn geen periodekampioenschappen.

De laatste twee in de eindstand dalen naar 2° provincia-
le. Daarenboven zijn er evenveel bijkomende dalers als er 
Vlaams-Brabantse clubs zakken uit 3° klasse amateurs. Uit 
de twee Vlaamse reeksen 3° klasse amateurs zakken de 
drie laatsten. De 13des uit elke reeks spelen barrage. Af-
hankelijk van het aantal Vlaamse dalers uit 2° klasse ama-
teurs kunnen hiervan ook nog één of twee ploegen zakken.
Vorig seizoen zakten KFC Diest, ERC Hoeilaart, Sterrebeek 
en KSC uit nationale. Dat had in 1° provinciale een bloed-
bad tot gevolg met zes dalers. Onze Strombeekse buren 
zakten als 13° in de eindstand. Zo’n vaart zal het dit jaar 
allicht niet lopen. Woluwe-Zaventem staat momenteel op 
een degradatieplaats. Sporting Kampenhout knokt nog 
voor het behoud. In het allerslechtste scenario zijn er vier 
dalers in onze reeks. Het is duidelijk: wegblijven van de vier 
laatste plaatsen.

Wat de rangschikking betreft geldt als derde criterium, na 
het aantal punten en het aantal gewonnen wedstrijden, 
nog steeds het doelpuntensaldo. Mochten de ploegen dan 
nog gelijk staan, telt het hoogste aantal gemaakte doel-
punten.

Julien Van de Steen
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KFC Diest 
Stamboeknummer: 41
Clubkleuren: zwart-wit
Webstek: kfc-diest.be
Resultaat seizoen 2017-2018:
13° in 3° klasse amateurs B met 32 punten
Vorig resultaat:
2004-2005 1-3

Oude bekende: Chris Espeso Nunez was de voorbije twee seizoenen onze 
doelman. Vorige zomer trok hij naar Walhain in 2° klasse amateurs. Met 
Nieuwjaar ging hij naar Diest waar twee doelmannen wegens blessures 
langdurig out zijn.

Als 13° moest Diest vorig seizoen barrage spelen tegen Ninove en verloor de 
match, waardoor de degradatie een feit was. Achteraf zou ook Ninove zakken 
door de zaak Lierse.
Deze zomer was er een voorzitterswissel bij de zwart-witten. Reynders volgde 
Villers op en werd ook hoofdsponsor. Naar het voorbeeld van andere clubs 
werd een coöperatieve vennootschap opgericht die zich bezig houdt met 
het commerciële, terwijl de vzw het sportieve behartigt. “Eerst een goede 
structuur op poten zetten, want met centen alleen ben je niets”, is het credo 
van de nieuwe voorzitter. Dit seizoen zag de voorzitter voorbije zomer als een 
overgangsseizoen met wel als doelstelling bij de eerste vijf te spelen. Een paar 
sterkhouders, zoals topschutter Commers engageerden zich voor ten minste 
twee seizoenen.
Achnak, Diaby, Kevin Janssens en Van Loock trokken naar kampioen AC 
Betekom, nu in 3° klasse amateurs. Ickmans verkaste naar Leopoldburg.
Spits Vergauwen was vorig seizoen bij daler Sterrebeek nog goed voor 18 
goals. Dit seizoen was hij echter langdurig gekwetst. Er werd vooral geshopt 
bij ploegen uit nationale: Beckers en Wanyberg (Overijse), Eyckmans en Odeurs 
(Leopoldsburg), Aelen en Renders (Oosterzonen).
Van in september spelen ze onafgebroken in de kop zodat de titel of een 
eindrondeticket er dik inzitten. Ze volgen op één punt van leider Linden en 
moeten in het Prinsenbos voor de volle buit gaan om kampioen te kunnen 
spelen. Het belooft een spannende partij te worden.
Met Diest krijgen we de huidige topschutter van de reeks over de vloer. Benji 
Commers trof al 19 keer raak.

KFC Rhodienne-De Hoek
Stamboeknummer: 6
Clubkleuren: rood-blauw
Webstek: www.rhodienne.be
Resultaat seizoen 2017-2018:
kampioen in 2° provinciale B met 69 punten.

Rhodienne-De Hoek speelde vorig seizoen een fantastische terugronde met 43 
op 45. Ze werden kampioen met 11 punten voorsprong. De kampioenenploeg 
bleef haast ongewijzigd. Enkel Tejeda en Teirlinckx vertrokken. 
Van Beersel-Drogenbos kwamen Franquin, Wilmotte en Vander Auwera. Bij 
BX Brussel werd Lovenweent gehaald. Paesmans speelde vorig seizoen bij 
Pepingen-Halle. Spits Makiese ten slotte kwam van Denderzonen Pamel maar 
was een hele tijd out met een blessure.
Ook dit seizoen startten ze sterk met de poleposition na speeldag 6. 
Ondertussen zijn ze teruggevallen. Het behoud verzekeren is het doel en dat 
lijkt aardig te lukken.
De heenwedstrijd had altijd een driepunter moeten opleveren. Kansen genoeg 
en een half uur tegen tien man, doch het werd 1-1.

FC Borght-Humbeek
Stamboeknummer: 39
Clubkleuren: wit-rood-groen
Webstek: www.kfcborghthumbeek.be
Resultaat seizoen 2017-2018:
8° in 1° provinciale met 41 punten
Vorige resultaten:
In het seizoen 2000-2001 promoveerden we na het winnen van de eindronde 
naar de nationale reeksen. We bleven 17 seizoenen in nationale voetballen tot 
dit seizoen. 
In 2000-2001 speelden we voor het laatst in competitie tegen FC Borght. In het 
Prinsenbos werd het 2-0.

Er zijn heel wat oude bekenden bij onze buren.
Trainer Ludo Wouters was ook T1 bij KSC. In september 2011 kwam hij aan 
het roer bij de blauw-witten toen de club met 2 op 21 allerlaatste stond. Op 
de slotdag slaagden we erin op Kelmis het behoud in derde nationale te 
verzekeren. Temse degradeerde toen door een slechter doelsaldo. In juni 2012 
besloot het bestuur echter een einde te maken aan de samenwerking en werd 
Wilfried Wielandts de nieuwe trainer.
Ook T2 Eric Crana heeft een KSC-verleden. Hij werd T2 in het seizoen 2009-
2010 toen gepromoveerd werd naar derde nationale. Hij bleef nadien nog twee 
seizoenen T2 waarvan één met Ludo Wouters als T1.
Geert Lievens is een jeugdproduct van Grimbergen. In 2004 kwam hij als 
reservedoelman in de A-kern. In het seizoen 2006-2007 werd hij eerste 
doelman. Hij won in 2007-2008 de Gouden Schoen.
In juni 2010 speelde hij een hoofdrol in de promotie naar derde nationale. De 
eindrondematch tegen Heppignies-Fleurus eindigde op 0-0 waarna penalty’s 
de beslissing moesten brengen. Geert stopte er twee en het feest kon beginnen. 
Geert speelde twee seizoenen in derde nationale toen hij in de zomer van 2012 
naar onze buren trok, toen in derde provinciale. Het is zijn zevende seizoen 
in het Populierendal. En tevens zijn laatste want hij heeft besloten een punt te 
zetten achter zijn mooie voetbalcarrière.
Ook Ahmet ‘Ozy’ Oztürk moeten we niet voorstellen. Ozy kwam van Vilvoorde 
naar Grimbergen in het seizoen 2010-2011, toen we voor het eerst in toen nog 
derde nationale aantraden. Ozy won in 2011-2012 de Gouden Schoen. Hij was 
jarenlang onze kapitein. In december 2017 kwam na 7,5 seizoenen abrupt een 
einde aan zijn prachtige seizoenen bij KSC.
Robbe Olbrechts is een jeugdspeler van KSC. In het seizoen 2016-2017 stak hij 
de neus aan het venster met een aantal invalbeurten. Na één jaar FC Eppegem, 
trok hij naar FC Borght-Humbeek.
Arne Vanden Eede was in een ver verleden jeugdspeler bij KSC. Ook Arne stopt 
na dit seizoen met voetballen.

Bijzonder is dat in deze derby vier ex- Gouden Schoenen op het veld staan 
(Lievens, Oztürk, Sulmon en Williot), die in totaal zeven keer laureaat waren van 
de blauw-witte Speler van het Seizoen.
Duimen maar dat deze Gouden Schoenen er een boeiende match van maken. 
Maar vooral dat de schande van de 3-0 in de heenronde wordt uitgewist.

Julien Van de Steen

Voorstelling van de bezoekers 
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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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Hoe is je voetbalcarrière begonnen Koen?  
In mijn geboortedorp Muizen heb ik alle jeugdreeksen doorlopen. 
Op mijn 16° kwam ik er in de eerste ploeg, tot mijn 18°. Dan trok 
ik voor een jaar naar de Antwerpse eersteprovincialer VV Leest. 
En dan één jaar in vierde nationale bij Willebroek. Ik keerde terug 
naar Muizen in 2° provinciale. 

Hoe ben je bij Borght terecht gekomen?
Dat kwam door Guido Slachmuylders die er speler-trainer was, 
maar die ik op dat moment nog niet kende. Guido zou de rode 
draad in mijn voetbalcarrière betekenen, want ik totaal speelde ik 
11 seizoenen met hem als trainer. 
Ik speelde vier jaar bij de Borght.

En dan kwam je naar KSC.
Guido kwam naar Grimbergen en het was de bedoeling dat 
ik hem zou volgen. Maar de Borght wou niet dat Guido al direct 
spelers zou “meenemen”. Ik bleef dus nog een jaartje langer bij 
de groen-witten.
In Grimbergen speelde ik eerst in het midden, dan op de 6, en 
nadien in de verdediging.

En het was al direct prijs, want KSC promoveerde naar 
nationale.
In het seizoen 2000-2001 speelden we de eindronde in 
1° provinciale. De bedoeling was dat ik in de voorlaatste 
competitiematch geel zou pakken om de laatste match niet te 
moeten spelen en zo een eventuele schorsing in de eindronde 
te ontlopen. Ik heb heksentoeren moeten uithalen om dat geel te 

Interview met Koen Baudet,
ex-speler van KSCG

“krijgen”. Maar op Hoegaarden sloeg ik mijn enkel om en was de 
eindronde voor mij voorbij. Door op Vilvoorde met 0-3 de finale te 
winnen promoveerden we naar vierde nationale. 
Het eerste seizoen in nationale was moeilijk, want het behoud 
werd pas via het winnen van barragematchen verzekerd. De 
seizoenen nadien deden jullie het beter.
We eindigden een paar seizoenen in de linkerkolom. Zo herinner 
ik me een overwinning bij leider SV Bornem.
Het seizoen nadien liep het heel goed. We eindigden vierde met 
54 punten. In de eindronde voor promotie naar derde klasse was 
het ondertussen ter ziele gegane White Star Woluwe te sterk voor 
ons.
Het seizoen nadien zaten we in een grotendeels Limburgs getinte 
reeks met o.a. Bree, Maasmechelen en Leopoldsburg. We misten 
nipt de eindronde.

Twee seizoenen later was het echter bibberen en beven tot de 
laatste speeldag.
Er vertrokken heel wat spelers en we bengelden achteraan. Met 
Nieuwjaar hadden we slechts 9 punten. Er werden drie spelers 
bijgehaald en dat zou ons over de streep trekken.
Op de laatste speeldag voltrok zich een mirakel in het Prinsenbos. 
Onze oud-ploegmaat Ben R’haiem speelde toen bij Temse. Hij 
maakte bij ons meestal niet veel doelpunten, maar was vooral 
aangever van Tom Gaudaen. Maakt hij daar toch wel direct twee 
goals zeker. Toen het 0-3 werd zagen we ons al in provinciale. 
Maar voor de rust bracht Diomi met 1-3 opnieuw hoop. We zouden 
uiteindelijk nog 3-3 uit de brand slepen, goed voor het behoud. Al 
vernamen we dat pas nadat de match afgefloten was.
Toch behoud ik aan dat seizoen goede herinneringen, want ik 
ontving van supportersclub Blauw-Wit de Gouden Schoen als 
beste speler van het seizoen.

Ook het volgende seizoen was met de hakken over sloot.
We redden ons door op de laatste speeldag een punt thuis te 
houden tegen Berchem Sport.

Op 28 april spelen we in het Prinsenbos tegen Borght-Humbeek. Wie konden we beter interviewen dan Koen Baudet 
die bij beide clubs speelde. Bij KSC bouwde hij een schitterende carrière uit. Hij was negen seizoenen actief in het 
Prinsenbos, waarvan acht in de nationale reeksen. Hij was ook jarenlang onze kapitein en rots in de branding.
Zijn voetballende zonen treden nu in zijn voetsporen.

Koen met zijn neef Bert Tutteleers na de match op SV Bornem 
met 0-5 gewonnen (seizoen 2007-2008).
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Interview met Koen Baudet,
ex-speler van KSCG

Je deed er nog één seizoen bij en dan vertrokken een paar 
boegbeelden van de club.
Ik trok samen met Bart Van Winckel naar FC Eppegem in 
2°provinciale. Tom Gaudaen ging naar de Strombeekse buren, 
ook in 2° provinciale.
Bij Eppegem werd ik opnieuw met “de Slach” verenigd. Ik ben er 
drie seizoenen gebleven. Het laatste speelden we kampioen. 
Dan heb ik nog één seizoen bij Zennester Hombeek in 3° provinciale 
gespeeld. Maar daar eindigde mijn carrière. In de laatste match 
van het seizoen scheurde ik mijn kruisband en moest ik een jaar 
revalideren.

Maar eigenlijk was je voetbalcarrière dan nog niet voorbij Koen.
Inderdaad, na een jaar ben ik bij de veteranen van Zennester 
beginnen spelen. En dat doe ik nog steeds. Eén keer trainen en 
een match, dat moet kunnen.
We hebben een goede ploeg. We hebben zelfs al twee keer 
de Beker van België gewonnen. Wanneer we de finale tegen 
Polonia Boisfort met 1-0 verloren, nam onze afgevaardigde het 
wedstrijdblad onder de loupe. “Hier staan mannen van hun eerste 
ploeg bij”, zei hij. En wat bleek, ze hadden zo maar even zeven 
spelers van hun eerste ploeg opgesteld waaronder hun doelman. 
Dat mocht natuurlijk niet. We wonnen de beker, maar pas achteraf. 
Spijtig voor de vele meegereisde supporters. Het feest hadden ze 
gemist.

Negen seizoenen bij dezelfde club. Dat is nu ondenkbaar.
Wat sprak je zo aan bij KSC?
Het was een heel goede groep. Er heerste een echte topsfeer. Er 
kwamen meer en meer Nederlandstaligen wat de sfeer ten goede 
kwam. Tussen de lijnen was het knokken tot en met. Er was echte 
kameraadschap met feesten na de match. Ik moest soms een 
boete betalen omdat ik na de match te laat aan de broodjestafel 

kwam. Door goeiedag te zeggen tegen de supporters. Dat gebeurt 
nu veel te weinig. De tijden veranderen.  

Welke zijn je mooiste/minder mooie voetbalherinneringen met 
KSC Grimbergen?
Mindere heb ik niet. Ik ben ook nooit gezakt. 

Mijn allermooiste herinnering is de match voor de Beker van 
België op KV Mechelen. Na de perikelen was het de eerste match 
van KV dat in dat seizoen in derde nationale moest aantreden. 
We speelden er een goede wedstrijd en hielden de nul tot tien 
minuten voor het einde. 
Ook de promotie was fijn natuurlijk. De matchen om erin te blijven 
gaven eveneens voldoening.

Zijn je spelers/trainers van KSC bijgebleven 
De Slach natuurlijk. Ik kende hem niet toen ik naar Borght kwam. 
Het klikte direct. Hij zaagde wel eens, maar hij wist tegen wie hij 
dat kon doen. 
Tom Gaudaen, Bart De Valck en Bart Van Winckel zijn echte maten 
gebleven. 

Vind je dat er veel veranderd is in de jaren dat je het voetbal 
volgt?
Bij de jeugd gaat het er nu meer gestructureerd aan toe, zeker bij 
de IP-ploegen. De kwaliteit van de jeugdopleiding is erop vooruit 
gegaan sinds de sterren van de Double Pass. Nu wordt er drie 
keer per week getraind. In onze tijd was dat één of twee keren. 
Vroeger speelden we tegen ploegen van onder de kerktoren. Nu 
wordt interprovinciaal gevoetbald met soms verre verplaatsingen.
Een verschil is ook dat meer en meer op kunstgras gespeeld wordt, 
daar waar wij vaak in de modder moesten ploeteren.
Ik kon nog op mijn 16° in de eerste ploeg komen, zij het in 3° 
provinciale. Maar dat is nu toch uitzonderlijk.

En nu voetballen je zonen Koen.
Jelle speelt bij de U14 IP en Joachim bij de U15 IP, allebei bij FC 
Eppegem. Ze shotten graag en ik stimuleer hen ook. We zullen wel 
zien waar ze uitkomen. En natuurlijk ook vrouw Sigrid en dochter 
Lisa niet vergeten. Lisa doet aan competitie rope skipping en daar 
supporter ik ook met veel plezier voor.

Voor het interview voetbalde Joachim met de U15 tegen 
Grimbergen. Na 2-2 tussenstand won Eppegem met ruime 2-5 
cijfers en was Koen natuurlijk in de wolken.

Hartelijk dank voor het interview Koen. Nog veel succes 
gewenst met je voetballende zonen en natuurlijk ook nog veel 
voetbalplezier bij Zennester.

                                                   Julien Van de Steen

De allerlaatste match voor KSC.
Mooi afscheid na 6-2 zege tegen SK Schoten 
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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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Speler van het seizoen

ERC Hoeilaart - KSCG

Ransford Addo 3 punten

Kevin De Jonge 2 punten

Brian Moding 1 punt

KSCG – HO Bierbeek

Ahrry Sota 3 punten

Kevin De Jonge 2 punten

Brian Moding 1 punt

HO Veltem - KSCG

Chuck Onwuekelu 3 punten

Donatien Lamblotte 2 punten

Kevin De Jonge 1 punt

FC Melsbroek – KSCG

Brian Moding 3 punten

Nico Vanderhaegen 2 punten

Kevin De Jonge 1 punt

KSCG – Huldenberg

Malcolm Thabize 3 punten

Kevin De Jonge 2 punten

Rodrigue Williot 1 punt

Aarschot Sport - KSCG

Kevin De Jonge 3 punten

Jelle Eylenbosch 2 punten

Nico Vanderhaegen 1 punt

Stand

Kevin De Jonge 26 punten

Brian Moding 22 punten

Rodrigue Williot 15 punten

Ransford Addo 14 punten

Jelle Eylenbosch 12 punten

Ahrry Sota 12 punten

“Ik was jong en kreeg voortdurend te horen dat 
ik het niet zou maken: te traag, geen linkervoet. 

Daar moet je tegen bestand zijn”.
Timmy Simons
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U10 IP  •  Foto: Fikret Aydemir

De U10 IP van KSC

U14 IP •  Foto: Fikret Aydemir

De U14 IP Van KSC
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U15 IP •  Foto: Fikret Aydemir

De U10 IP van KSC De U15 IP van KSC

De U14 IP Van KSC
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