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mogen proberen om onze huidige leidster, Sabine De Roeck,
bij te benen of voorbij te steken. Maar dat is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan, want deze Broechemse dame legde
de lat enkele weken geleden toch wel heel hoog met liefst
18 punten (en dan heeft zij zelfs nog 3 matchen te goed !).
Niets is echter onmogelijk, zeker in het voetbal en deze week
zal zij bekampt worden door nog iemand van het zogeheten
zwakkere geslacht.
Maar met zulke beweringen moeten we ook in dit geval heel
voorzichtig zijn, want de 30-jarige Soﬁe Hendrickx heeft op
sportief vlak toch al wel het een en het ander op haar palmares staan zoals verder zal blijken.
Deze Kesselse sportievelinge is de jongste van de 4 kinderen
van Joël en Greet De Voeght uit de Berkenlaan in Kessel, net
over de grens met Lier.
Haar oudste broer Stefan is IT-specialist en woont in Londen;
daarnaast zijn er ook nog haar sportieve broer Yves en zus
Katrien die zich voornamelijk in de kunstwereld ophoudt.
Aangezien haar ouders beiden atletiek beoefenden was Soﬁe
op haar zevende begonnen bij AC Lierse; tot haar 15de deed
ze daar voornamelijk aan 7-kamp (voorheen 5-kamp).
Hordenlopen, 400 m.sprint en verspringen waren daarin zowat haar beste disciplines.
Via Dirk Verelst, haar leraar L.O. in het Sint-Gummaruscollege
te Lier, die actief was bij GUCO, de plaatselijke basketbalploeg en die er met een damesploeg wou starten begon zij
de trainingen bij te wonen en aangezien haar grootte een
enorm voordeel was vond zij al vrij snel goed haar weg in de
jeugdploeg.
Op een gegeven moment kwam er dan een aanbieding van
Boom, een club die op dat moment toch één van de groten
was in de provincie Antwerpen, maar zowel omwille van de
school als de verplaatsingen bleek het allemaal toch niet zo
evident te zijn om over te stappen en ze trok dan ook voor 1
seizoen naar Nijlen (Nila - 1ste prov.).

PRONOSTIEKER: SOFIE HENDRICKX
(KESSEL)
Lierenaar Guy Brawers is er niet in geslaagd om zijn score van het seizoen
2008-2009 te evenaren of zelfs te verbeteren; integendeel, met 10 punten
kan hij dit keer niets anders doen dan
plaatsnemen in het grote peloton dat
niet meedoet voor de prijzen.
Er blijven nu nog 5 kandidaten over die

Haar talent werd dan uiteraard nog door verschillende andere clubs opgemerkt en de tijd was nu gekomen om wel
andere oorden op te zoeken.
Voor de laatste twee jaren van het middelbaar spoorde zij
dagelijks met de trein en de metro (tram 3) naar de topsportschool in Merksem, waar gewezen scheidsrechter, Frans
Van den Wyngaert, directeur was.
Na het jaartje bij Nila kwam ze vervolgens toch terecht bij
Boom, intussen één van de topclubs in 1ste klasse en deze
combinatie lukte wel degelijk.
Op haar 21ste speelde ze er haar eerste Europese wedstrijd.
Al onmiddellijk werd zij als jonkie in de eerste ploeg opgesteld
o.l.v. Claudia Van Horenbeeck,
die ook haar coach was in de
topsportschool.
Deze heel warme club die zowel
qua begeleiding als de progressie die
ze er heeft kunnen maken is echt wel
de club die ze voor altijd in haar hart
gesloten heeft.
Gedurende de 3 seizoenen die ze er
speelde werden steeds probleemloos de play-oﬀs behaald en ook
3 keer de ﬁnale gespeeld, maar
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evenveel keren moest men de duimen leggen voor het sterkere Namen.
Daarop volgden 4 seizoenen bij Katelijne, eveneens in 1ste
nat., waar ze in haar tweede seizoen landskampioen speelde.
Toen ze daar aangesloten was werd ze zowel in 2006 als in
2010 verkozen tot speelster van het jaar.
Vervolgens keerde ze 1 seizoen terug naar Boom en daarna
trok ze naar Frankrijk, waar ze professioneel basketbalspeelster werd, 1 jaar bij Toulouse en 1 jaar bij Angers, telkens in
de middenmoot en ook op Europees vlak.
Vorig seizoen verbleef ze dan in Lapland bij Lulea, de club
waarmee ze kampioen van Zweden werd.
Sinds het begin van dit seizoen verhuisde ze naar de Waalse
hoofdstad en speelt ze bij Belﬁus Namur Capitale.
Vorige week zaterdag werd er nog gewonnen tegen
Houthalen-Helchteren en momenteel staan ze samen met
Kangoeroes Willebroek, DS Waregem en Sint-KatelijneWaver op een gedeelde tweede plaats op 12 punten achter
het nog ongeslagen Braine.
Als 16-jarige was ze gedebuteerd in de nationale jeugdploeg
en op haar 18de bij de seniores; daarmee speelde ze al in
nagenoeg alle Europese landen en sedert 5 jaar is ze zelfs
aanvoerster van de Belgian Cats, waarvan Nijlenaar Koen
Umans de general manager is.
Na een afwezigheid van 10 jaar en na een bijzonder sterke kwaliﬁcatieronde werd de deelname aan het Europees
Kampioenschap behaald, hetwelk plaats vindt in Tsjechië
vanaf 16 tot en met 25 juni a.s.
Coach Philip Mestdagh heeft de beschikking over een zeer
jonge enthousiaste ploeg en met de ervaring van Ann
Wauters en ‘onze’ Soﬁe is dit misschien wel de ideale mix.
De voorbereidingen starten op 9 mei a.s. in Kortrijk; in totaal
zullen er 6 voorbereidingswedstrijden gespeeld worden; zo
is er ondermeer op vrijdag 2 juni een topper tegen Spanje,
zilveren medaillewinnaars in de recentste Olympische Spelen
en als afsluiter volgt dan op 10 juni in Ieper nog een wedstrijd tegen onze Noorderburen.
Soﬁe en haar collega’s werden ingedeeld in groep D en treffen er 3 Oosteuropese tegenstrevers. Ze spelen één van de
beide openingswedstrijden op vrijdag 16 juni om 12.30 u.,
nl. tegen Montenegro. ’s Anderendaags om 15 u. is Rusland
de tegenstrever en op maandag 19 juni om 12.30 u. volgt
dan nog de strijd tegen Letland.
Op zondag 25 juni a.s. om 20.30 u. staat de 40ste wedstrijd
van het ganse tornooi op het programma en als ze dan nog
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in de running zouden zijn is het voor goud of zilver.
Na het beëindigen van de topschool op haar 18de was Soﬁe
met de universitaire studies L.O en diëtiste begonnen aan de
VUB en op haar 23ste had ze beide diploma’s beet.
Via gemeenschappelijke kameraden had ze na haar terugkeer uit Zweden Frederik Geerts uit Deinze leren kennen en
sedert vorig jaar is het heel goed aan tussen hen beiden.
Hij woont en werkt nog in Deinze als zelfstandige; zijn bedrijf
“Ex Industries“ handelt in apparatuur die gebruikt wordt in
zones waar explosiegevaar bestaat.
Momenteel treﬀen ze mekaar zo’n 4-tal keren per week, maar
op termijn is het de bedoeling om samen te gaan wonen.
In haar ganse carrière heeft ze als ‘power forward’ al talloze
korven gescoord, maar met onderstaande voetbalpronostiek
begeeft ze zich absoluut op vreemd terrein.
We zijn dan ook benieuwd met welke score ze volgend weekend zal uitpakken.
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Londerzeel-FC Duﬀel
Helson Helchteren-Nijlen
Tertre Hautrage A-dames Massenhoven
Oosterzonen-Heist
Heikant Berlaar-Brasschaat
Antonia-Lyra
Kontich-Ranst
VV Duﬀel-Katelijne
Mariaburg-Lint
Bonheiden-Herenthout
Herselt-Vorselaar
FC Duﬀel B-Beerzel
Broechem-Hooikt
Zandhoven-Willebroekse SV
Walem-Kessel United
Ranst B-Kontich B
City Pirates B-Pulderbos
Boechout-Jong Antwerpen
Emblem-Oelegem
Massenhoven-Brothers United Antwerpen
Pulle-Hove
Immer Voort-Grobbendonk
Bouwel-Hallaar
Rita Berlaar-Westmeerbeek
Lippelo-Aartselaar A
Bevel = vrij
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