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Herenthout-Oud Turnhout

4-2

Loenhout-Berlaar Heikant

1-2

Verbr. Balen-Lyra

2-0

Groep 3
SK Rita Berlaar-Kessel United

2-4

Groep 4
Westmalle-Grobbendonk

5-0

Pulle-Branst

1-2

Rijmenam-Broechem

0-4

Kalmthout-Emblem

8-0

Groep 5
Massenhoven-Beerzel

4-7

Zwaluwen Olmen-Pulderbos

9-2

KV Hooikt-Schelle

2-1

Oelegem-Ekeren

0-7

Groep 6
Gooreind-Boechout

4-0

City Pirates B-FC Duﬀel B

2-1

Ramsel-Zandhoven

0-5

Bouwel-Brecht

2-2

De eerste 4 gerangschikte ploegen van groepen 1 en 2 en de
eerste 2 gerangschikte ploegen van groepen 3 tot en met 6 hebben zich gekwaliﬁceerd voor de achtste ﬁnales.
Deze 16 clubs komen eveneens in aanmerking voor de nationale
bekercompetitie, nl. de “Croky Cup” en zij zullen daarin hun eerste bekerwedstrijd spelen in het laatste weekend van juli 2017.
Geen enkele van onze streekclubs heeft zich daar echter kunnen
voor kwaliﬁceren.
In het merendeel van de provinciale reeksen start de competitie
in het weekend dat nu voor de deur staat (26, 27 en 28 augustus).
Aangezien in 4de prov. A, C en D dit seizoen 17 ploegen aantreden en die dus allen 32 wedstrijden zullen moeten spelen wordt
daar reeds afgetrapt op woensdagavond 24 augustus.
De derde speeldag in die 3 reeksen vindt eveneens op woensdagavond plaats, nl. een week later, op 31 augustus.
Wij volgen de prestaties van de clubs uit onze regio op de voet
in volgende reeksen:
1. in het nationale voetbal:
a) bij de heren: 1ste klasse B (SK Lierse) / 1ste klasse amateurs
(KSK Heist) / 2de klasse amateurs VFV-B (KFC Duﬀel) / 3de
klasse amateurs VFV-B (KFC Nijlen)
b) bij de dames: 1ste nationale (SK Lierse en VC Massenhoven)
2. in het provinciale voetbal:
a) bij de heren: 1° prov. (Lyra & Heikant Berlaar) / 2de prov. A
(Herenthout, VV Duﬀel, Lint, Ranst en Bevel) / 2de prov. B (OG
Vorselaar) / 3de prov. B (Zandhoven, Hooikt, FC Duﬀel B, Broechem en Kessel United) / 4de prov. B (Massenhoven, Ranst B,
Emblem, Pulderbos, Boechout, Pulle en Oelegem) / 4de prov. D
(Grobbendonk, Rita Berlaar en Bouwel)
b) bij de dames: 1ste prov. (Heikant Berlaar en Herenthout) /
2de prov. (Ranst A en Grobbendonk) / 3de prov. A (Ranst B, Bevel en Broechem) / 4de prov. B (Massenhoven B en Boechout).
Ziehier nog de laatste resultaten voor wat de Beker van Antwerpen betreft:
Groep 1
OG Vorselaar-Ternesse

0-0

Berg en Dal-VV Duﬀel

5-3

Oppuurs-Ranst A

2-1

Bevel-Zoersel

0-0

Groep 2
Rapid Leest-Herenthout

2-2

Schriek-Lint

2-1

PRONOSTIEKER: JULES CLAESSENS (K. OELEGEM SK)
Niet iedereen heeft evenveel geluk gehad met het weer in haar/
zijn vakantie, maar voor de meesten is er intussen een einde gekomen aan een vrij lange zomerpauze die bol stond van allerlei
sportieve activiteiten.
Helaas hebben de Rode Duivels niet datgene gebracht wat velen
onder ons stiekem gehoopt hadden en na wat we de voorbije
weken meer dan eens gezien en gehoord hebben is eens te meer
gebleken dat de exuberante lonen die de meesten onder hen
vangen absoluut niet in verhouding tot hetgeen wat zij op de
mat gebracht hebben.
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Binnenkort zijn we dat wellicht
allemaal weeral snel vergeten
wanneer ze zich snel in een
goeie uitgangspositie weten te
spelen voor het komende WK
2018 in Rusland.
Wij zijn ook klaar voor weer
een nieuw seizoen en in onze
pronostiekwedstrijd
starten
we dus met de zoektocht naar
een opvolger voor de winnaar van vorig seizoen, nl.
K.Oelegem SK-trainer Stef
Huygen.
Deze laatste bezorgde ons de
Jules Claessens
gegevens van zijn hulptrainer
die de niet zo gemakkelijke taak krijgt om de spits af te bijten
en die eer is gegund aan de 55-jarige Jules Claessens uit Halle.
Omdat hij er geboren en getogen is mag men hem een echte
‘pier van Halle’ noemen.
Toen hij 11 à 12 jaar oud was mocht hij van z’n ouders een aansluitingskaart tekenen bij de plaatselijke voetbalploeg waar hij
vervolgens 4 seizoenen in de jeugd speelde.
Mede dankzij z’n sterkste wapen, nl. z’n snelheid, scoorde hij
ook heel vaak en op 16-jarige leeftijd mocht hij voor het eerst
opdraven in het eerste elftal (in 4de prov.).
In de 12 seizoenen die volgden werd geen enkele kampioenstitel behaald, maar wel werd er al eens gepromoveerd en nadien
opnieuw gedegradeerd.
Op z’n 28ste versierde hij een eerste transfer, te weten naar
Pulderbos en een jaar later naar Oelegem (telkens 4de prov.).
Daarna volgden nog 2 seizoenen bij Schoten, dat toen ook tot
in de laagste provinciale reeks weggezakt was en uiteindelijk
keerde hij terug bij z’n moederclub.
Toen hij de leeftijd van 32-33 j. bereikt had stopte hij met voetballen in het eerste elftal omdat dat toen niet meer combineerbaar was met z’n professionele carrière.
Z’n voetbalplunje werd echter nog niet helemaal opgeborgen en
zelfs tot vorig seizoen bleef hij actief bij de plaatselijke veteranenploeg.
Toen hij halverwege de 30 was was hij begonnen als jeugdtrainer en gedurende 14 opeenvolgende seizoenen had hij de hoede
over de scholieren en was hij tevens gedurende 11 jaar jeugdcoördinator.
Hij speelde ook nog samen in het 1ste elftal van Halle met Stef
Huygen, die 9 jaar jonger is en toen een aankomend talent was.
Op dezelfde leerschool behaalden beiden samen later het UEFAdiploma en Jules werd voor 2 seizoenen trainer van het 1ste
elftal in Emblem.
Daarna volgden nog één seizoen bij Jong Antwerpen en de beloften van 1ste provincialer Lille.
Sedert dit seizoen assisteert hij Stef Huygen bij het eerste elftal
van K. Oelegem SK en daarnaast is hij nog jeugdcoördinator
(TVJO) bij KFC Lille.
Vorig seizoen greep Stef met z’n ploeg net naast de eindronde
en opnieuw staat er nu een heel kwaliteitsvolle groep klaar met
als ambitie om dat ticket ditmaal te pakken te krijgen.
Nadat hij de lagere jongensschool doorlopen had volgde hij de
richting latijn-wetenschappen in het Sint-Jan Bergmanscollege
in Westmalle en daarna koos hij gedurende 3 jaar de opleiding
verpleegkunde in het Sint-Vincentius-instituut te Antwerpen.
Daarna kon hij meteen gedurende anderhalf jaar aan de slag op
het medisch secretariaat in de gevangenis van Sint-Gillis (Brussel).
In de naweeën van het Heizeldrama had z’n toenmalige directeur hem de raad gegeven om steeds mee te doen aan verschillende staatsexamens die plaatsvonden in de Heizelpaleizen en
zo werd hij op een gegeven ogenblik door de commissaris van
de gemeentelijke politie in Zoersel gecontacteerd en mocht hij
er als bediende beginnen.
Weer wat later deed hij ook met succes mee aan het examen
van agent van politie en aangezien hij nog hogerop wou ging
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hij onmiddellijk daarna de oﬃcierenschool volgen in Antwerpen.
Daar kwam hij uit in 1994 en weer mocht hij direct beginnen,
ditmaal als adjunct-commissars in Schilde.
In 2001 promoveerde hij er tot commissaris en in die functie is
hij momenteel nog steeds verantwoordelijk voor de wijkwerking
in Schilde en Brecht.
Op het einde van de jaren 70 kruiste zijn pad dit van Magda Dillen uit ’s Gravenwezel en na 6 jaar verkering traden zij in het
huwelijk en bouwden een nest aan de Halmolenweg.
In 1988 werd hun eerste dochter (Lore) geboren; zij is werkzaam als psychologe en huwt op 24 september a.s.
2 jaar later verscheen Noortje ten tonele; zij werkt als vroedvrouw en houdt van dansen.
Beide zussen speelden gedurende vele jaren volleybal bij VC
Amigo’s.
In 2000 vergrootte het gezin nogmaals, ditmaal ineens met de
tweeling Amber en Kaat; zij zitten momenteel nog in het middelbaar en amuseren zich voornamelijk ook met dansen en bij
de plaatselijke KLJ-afdeling.
Tot vóór 2 jaar was Jules altijd een fervent SK Lierse-supporter
en samen met één van z’n kameraden nam hij ieder jaar trouw
een abonnement, maar dat werd niet meer hernieuwd na de
degradatie naar 2de klasse.
Ziehier het lijstje van 25 wedstrijden waarmee hij nu mag proberen om al direct een gunstige uitgangspositie in te nemen.
Interessant om weten is dat, voortgaande op de statistieken van
de voorbije seizoenen, een score van meer dan 12 punten, volstaat om op het einde van het seizoen in de prijzen te vallen.
01. Lierse-Leuven (02/09)

1

02. Thes Sport-KFC Duﬀel (03/09)

1

03. Lyra-VC Herentals

X

04. Lille-Berlaar Heikant

1

05. Herenthout-Katelijne

2

06. VV Duﬀel-’s Gravenwezel-Schilde

2

07. Wijnegem-Bevel

1

08. Lint-Ranst

1

09. OG Vorselaar-Witgoor Dessel

1

10. Aartselaar-Hooikt

1

11. FC Duﬀel B-Branst

2

12. Broechem-Puurs

1

13. Zandhoven-Antonia B

X

14. Kessel United-Beerzel

X

15. Maccabi-Massenhoven

1

16. Ranst B-Emblem

X

17. Pulderbos-Tub. Borgerhout

1

18. Boechout-Brothers United Antwerpen

2

19. Pulle-Oelegem

2

20. Hallaar-Grobbendonk (24/08)

1

21. Wavria B-SK Rita Berlaar (24/08)

2

22. Grobbendonk-Wiekevorst

2

23. Katelijne B-Bouwel

2

24. dames Massenhoven-SK Lierse (03/09)

2

25. Maria-ter-Heide-dames Berlaar Heikant (03/09)

2
jvp
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