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ten wachten om zijn score
te kennen.
In principe gaan we er
van uit dat hij geen wijzigingen aan zijn prognose
zal aanbrengen, tenzij hij
ons die zelf uiterlijk 2 dagen vooraleer zijn wedstrijden gespeeld zullen
worden bij middel van een
e-mail-bericht meedeelt.

Ondanks het slechte weer
moesten wij toch de baan
op voor een gesprek met
de volgende kandidaat, nl. de 58-jarige Rudy Lauwers
uit Ranst. Hij nam voor het eerst deel aan onze wedstrijd in de loop van het seizoen 1997-1998.
Vlak vóór aanvang daarvan werd hij bij de toenmalige
2de provincialers tot voorzitter gebombardeerd als opvolger van Marcel Van Heers die zijn afscheid (althans
in die functie) had aangekondigd op het einde van het
seizoen 1996-1997.
Momenteel is hij derhalve bezig aan zijn 20ste seizoen als president van de club met dewelke hij verschillende topjaren, waaronder 3 seizoenen in 1ste
prov., meemaakte omstreeks 2000, met klinkende namen als o.a. Glenn Van der Put, Kurt Ceuppens, Rudy
Plompen, Marc Maris en later ook nog Karim Bachar,
Kurt Gessner, …
Na zijn geboorte woonde Rudy eerst in de Veldstraat
in Ranst, daarna enkele jaren in Borgerhout en nu nog
steeds opnieuw in Veldstraat.
Voetballen heeft hij slechts een 3-tal jaren gedaan, nl.
bij de miniemen van Ternesse en later deed hij ook nog
enkele jaartjes aan judo.
Uit zijn huwelijk in 1979 met Marina De Belder, die
afkomstig is uit Pulle, werden 2 kinderen geboren, nl.
Jeroen, die eerlang 33 wordt en zijn 3 jaar jongere
broer Matthias.
Deze laatste speelde een 5-tal jaren in het 1ste elftal maar na een heupblessure diende hij te stoppen
met voetballen; momenteel is hij voor het tweede opeenvolgende seizoen trainer van de B-ploeg die in 4de
prov. B aantreedt.

PRONOSTIEKER: RUDI LAUWERS (KFC RANST)
Het waren op z’n zachtst uitgedrukt stevige prikken
die koning Winter vorig weekend uitdeelde en die er
uiteindelijk toe leidden dat het Provinciaal Comité
Antwerpen besliste om alle competitiewedstrijden van
zaterdag 7 en zondag 8 januari af te gelasten.
Deze speeldag zal in zijn geheel op een nog later te
bepalen tijdstip ingehaald worden.
Voor Jan Vissers betekent dit dat hij nog even zal moe-

Beide zonen schonken hun ouders intussen 5 kleinkinderen, 4 meisjes en 1 jongen, maar voetballertjes zijn
er op dit moment nog niet bij.
Ook in het zaalvoetbal was Rudy ruim 20 jaar actief
met een ploeg die naam en faam had, aanvankelijk als
‘Gildenhuis Ranst, nadien ‘TL Ranst’ en op het laatst
‘Forcom Antwerpen’.
Ondermeer Bart Michiels, jarenlang recordhouder wat
interlands betreft en huidig trainer bij KFC Bevel speel-
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de zo’n 7 à 8 seizoenen in zijn team.
Bijna 10 jaar lang scheerde Rudy hoge toppen met zijn
ploeg in de Futsal-competitie.
Diverse seizoenen werd er echt op het allerhoogste niveau meegestreden: ondermeer1 keer kampioen van
België en 3 x de eindzege in de beker van België zijn
inderdaad serieuze adelbrieven die kunnen voorgelegd
worden.
Beroepshalve runt hij, samen met zijn broers Marc en
Michel “Transportbedrijf Lauwers”, hetwelk destijds
werd opgericht door hun vader. Ook Rudy’s zonen werken samen met hun pa en hun nonkels mee op het bureau van het bedrijf dat, met inbegrip van enkele onderaannemers, een 5O-tal camions op de baan brengt
voor nationaal en internationaal transport (hoofdzakelijk Frankrijk).
Het is natuurlijk nog lang niet zeker of er komend
weekend zal gevoetbald worden, want echt veel winter
hebben we totnogtoe nog niet gekend.
In ieder geval is dit het lijstje waarmee Rudy gaat
proberen om zijn vroegere score van 12 punten, te
verbeteren.
Zoals je kan merken gokt hij op bijna de helft daarvan
op een zege voor de bezoekers; we zijn dan ook benieuwd wat dat zal geven.
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Union St. Gillis-Lierse
FC Duﬀel-Hades
Nijlen-Wellen
dames Massenhoven-AA Gent B
KSK Heist-Koksijde
Antonia-Heikant Berlaar
Sp. Tisselt-Ranst
VV Duﬀel-Kontich
Katelijne-Bevel
Lint-Sint-Job
Herenthout-Kaart
Vorselaar-Linda Olen
Broechem-FC Duﬀel B
Hooikt-Antonia B
Zandhoven-Puurs
Kessel United-Halle
Pulderbos-Ternesse B
Ranst B-Maccabi
Pulle-Tub. Borgerhout
Boechout-Massenhoven
City Pirates Antwerpen B-Emblem
Jong Antwerpen-Oelegem
Katelijne B-Rita Berlaar
Grobbendonk-Peulis
Immer Voort-Bouwel
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