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8 keer had hij het bij het
rechte eind.
Aangezien de overige 13
ook nog eens 9 bijkomende punten opleverden
kwam hij aan een totaal
van 17 en daarmee blaast
hij onze beide leiders, te
weten Dré Verwimp en
Cois De Bakker van hun
troon.
Of hij daar lang gaat
standhouden
dat
zal
de volgende weken wel
blijken.
Onze 20ste kandidaat is de 4de dertiger die dit seizoen
aan bod komt, nl. de 35-jarige Alain Van de Schoor,
enige zoon van Liliane Van den Broeck en wijlen
‘Makke” Van de Schoor,
Deze laatste eindigde 2 seizoenen geleden nog op de
2de plaats in onze wedstrijd, maar overleed enkele
maanden later na een moedig gedragen ziekte.
Al vanaf toen zijn pa nog kapitein was van het 1ste
elftal van KFC Nijlen ging de kleine Alain al mee naar
het voetbal en toen hij zo’n 4 à 5 jaar oud was, maar
eigenlijk nog een beetje te jong voor de duiveltjes,
mocht hij er toch al mee meespelen.
Nadien doorliep hij de verschillende jeugdreeksen zowel op gewestelijk als op provinciaal niveau.
Hij maakte deel uit van een heel goeie lichting en samen met zijn leeftijdsgenoten, waaronder Gino Peeters
en Christof Kenens, werd in die tijd nagenoeg ieder
seizoen een hevige strijd voor de titel uitgevochten
met de jeugdelftallen van Broechem.
Na de juniors voetbalde hij gedurende 2 seizoenen in
het liefhebbersverbond bij de ploeg van ‘De Molen’ en
daarna keerde hij terug naar de gewestelijke reserven
bij zijn moederclub.
Een rugoperatie zorgde voor een inactiviteit van een 7
à 8-tal seizoenen, maar aangezien de voetbalmicrobe
nog steeds kriebelde sloot hij zich aan bij de Nijlense
veteranen.
Met ondermeer ook zijn goeie kameraad Kurt Thysbaert
in de ploeg behaalde hij 1 keer de kampioenstitel in
een eindeseizoenswedstrijd op FC Kessel.

PRONOSTIEKER: ALAIN VAN DE SCHOOR (Nijlen)
Afgelopen weekend kon het tweede gedeelte van de
competitie dan toch van start gaan zonder dat we ergens weer rekening dienden te houden met de een of
andere uitgestelde wedstrijd.
Zoals we vorige week meldden had KFC Ranstvoorzitter Rudy Lauwers bij nagenoeg de helft van zijn
matchen een “2” gezet en dat bleek toch wel degelijk een hele goeie keuze geweest te zijn, want liefst

Na 3 seizoenen bij de veteranen hield de ploeg op te
bestaan en de enkelingen die nog wilden voort voetballen vormden dan samen met een aantal jongere
gasten de gewestelijke reservenploeg.
Dat duurde nog 2 seizoenen en sedert het begin van dit
seizoen is hij aangesloten bij FC ’t Gewat, de ploeg van
voorzitter Iljitsj Verbraecken, die op de tweede plaats
geklasseerd stond in de 2de Afdeling van de LVL, maar
vorige week zaterdag kurkdroog ingemaakt werd met
0-3 door het voorlaatst geklasseerde SVVC Putte.
Nu zaterdag om 14.30 u., nota bene op Alain’s verjaardag, staat het derby tegen Team Aasem op het
programma en men gaat ongetwijfeld alles uit de kast
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halen om een tweede opeenvolgende nederlaag te
vermijden.
Zaalvoetballen doet hij ook al verschillende jaren; in
de periode dat hij nog junior was vormde hij samen
met een aantal kameraden een team dat gekend was
onder de naam ‘Nijlen United’ en daarmee werd onmiddellijk kampioen gespeeld in de B-reeks van de
Kesselse Zaalvoetballiga.
Momenteel speelt hij bij de ploeg van café “Den Bonten
Os”; na de hegemonie de voorbije jaren van de ploeg
van ’t Wanneshof, die ophield na de overname vorig
jaar, ziet het er, met 33 punten uit 11 wedstrijden,
naar uit dat zij de fakkel overgenomen hebben.
Na het lager onderwijs in de jongensschool aan de
Kerkeblokken volgde Alain de richting houtbewerking
in het Githo en vanaf z’n 19de staat hij in de afwerkingsafdeling bij autobussenfabrikant Van Hool in
Koningshooikt.
Naast een fervent supporter van KFC Nijlen -hij volgt
samen met een aantal van zijn kameraden niet alleen
alle thuiswedstrijden maar rijdt ook iedere keer mee
met de supportersbus op verplaatsing- is deze verstokte vrijgezel ook nog een hevige fan van het wielrennen in z’n totaliteit.
Of de viering van zijn verjaardag op zondag een verlengstuk heeft gekregen wanneer hij zijn score als pronostieker kende, verneem je volgende week in deze
rubriek.
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Lierse-Cercle Brugge
Ol. Wijgmaal-FC Duﬀel
Betekom-Nijlen
Standard B-dames Massenhoven
Virton-Heist
Heikant Berlaar-Oppuurs
Sint-Job-Herenthout
Bevel-Ranst
’s Gravenwezel Schilde-Lint
VV Duﬀel-Tisselt
Lentezon Beerse-Vorselaar
Putte-Hooikt
Puurs-Kessel United
Branst-Zandhoven
FC Duﬀel-Lippelo
Broechem-Willebroekse SV
Oelegem-Hove
Emblem-Jong Antwerpen
Massenhoven-City Pirates B Antwerpen
Tub. Borgerhout-Boechout
Maccabi-Pulle
Ranst B-Pulderbos
Rita Berlaar-Immer Voort
Ramsel-Grobbendonk
Bouwel-Grasheide

UITGEVERIJ

KONTAKT

Uitgeverij Kontakt helpt u zoeken naar de beste, maar ook de
meest creatieve oplossingen voor al uw publicitaire wensen.
Grafisch ontwerpen van drukwerk
flyers · advertenties · huisstijl · doorschrijfformulieren · folders ·
affiches · tijdschriften · agenda’s
magazines · logo · brochures
Uitgeverij Kontakt bvba
Centraleweg 16 · 2560 Nijlen
T. 03-481 89 58 · E. pegie@kontakt.be
www.kontakt.be

1
X
2
1
1
1
1
1
1
X
2
X
X
1
X
1
2
X
1
1
2
2
1
2
X
jvp

