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lijk gekozen had voor een
zege van de ploeg van
voorzitter Ulrik Anthonis,
levert hem dit in ieder geval toch een punt op.
Daarnaast zijn er bij het
ter perse gaan van deze
tekst nog 4 wedstrijden
die nog moeten gespeeld
worden, resp. op 2 en 3
september a.s.
Zijn 21 andere matchen
Fonne Roelants
leverden een score op
van 11 punten en dat wil
zeggen dat er mits een 4 op 4 misschien nog wel een
mooie totaalscore in zit.
Dat verneem je uiteraard hier op onze website volgende week.

PRONOSTIEKER: FONNE ROELANTS (KESSEL)
De aftrap van het nieuwe voetbalseizoen is nu ook in
de provinciale reeksen gegeven en we weten allemaal
dat het voor de eerste pronostiekers dus nog moeilijker is dan voor alle anderen die aan bod komen.
We stelden nog vast dat wedstrijd nummer 23 van het
lijstje van Jules Claessens niet degene was die we hadden teruggevonden op de kalender.
Beide ploegen hadden blijkbaar onderling afgesproken
om eerst in Bouwel te spelen en aangezien Jules duide-

Ook kandidaat nummer twee kende nog geen enkele
van de uitslagen van de eerste speeldagen op het moment dat we met hem aan tafel gingen zitten vorige
zondag op het terras van sporthal De Putting te Kessel.
Charles Coesemans, één van de twee lokale zaalwachters die allebei in de slotfase van hun beroepsloopbaan zitten, was vorig seizoen op de tweede plaats
geëindigd met 17 punten en hij stelde ons één van zijn
kaartvrienden voor, nl. de 68-jarige Fonne Roelants,
eveneens uit Kessel, maar geboren in Antwerpen.
Na zijn geboorte in 1948 verhuisden z’n ouders samen
met hem en zijn twee zussen 3 jaar later vanuit de
koekenstad naar de Kesselse Heide.
Nadat z’n moeder op 45-jarige en vader op 59-jarige
leeftijd overleden bleef hij alleen wonen in Kessel, terwijl z’n jongere zussen door hun grootmoeder in Antwerpen opgenomen werden.
Op z’n 17de werd Fonne door de vrederechter als ontvoogde minderjarige verklaard, terwijl z’n grootvader
en z’n nonkel beheerders werden over de ﬁnancies.
De papschool had hij gevolgd in het schooltje te Kesselstatie en voor het 1ste tot en met het 6de leerjaar ging
hij naar de gemeenteschool aan de Berlaarsesteenweg
in Kessel-dorp.
Na z’n plechtige communie trok hij naar het Atheneum
in Lier waar hij de richting latijn-wiskunde volgde.
Toen hij 14 jaar geworden was begon hij na de schoolvakantie te werken als arbeider in het lusterfabriek
Massive te Mortsel en een 6-tal maanden later kon hij
op leercontract beginnen als diamantslijper bij z’n nonkel Albert (langs vaderskant) in de Suikertorenweg en
dit tot in 1967 wanneer hij moest binnengaan in het
leger in Koksijde.
Daarna trok hij naar Duitsland en werd hij gekazerneerd in een raketbasis in de buurt van Düren; bij de
9de Wing stond hij in voor de bewaking van de eenheid
UDA.
Nadat hij ‘afgezwaaid’ was begon hij te werken op CBR,
het betonfabriek aan de Marnixdreef in Lier.
Na 3 jaar in de nachtploeg gestaan te hebben ging hij
terug aan de slag als slijper, maar toen het in die sec-
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tor slecht ging werd hij metser bij bouwbedrijf Robert
Van de Velde in Nijlen.
Omwille van medische redenen beëindigde hij daar z’n
carrière op 57 à 58-jarige leeftijd en de voorbije 10
jaar leidt hij een rustig bestaan.
In het Nijlense uitgaansleven had hij in 1971 in café
‘Den Bakus’ achter de kerk, bij cafébazen Leo en Eugeen, Theresa Ceulemans, een jongedame uit Herentals leren kennen en na ongeveer 1 jaar verkering trad
hij op 25-jarige leeftijd met haar in het huwelijk.
Samen brachten ze in de woning die hij al vanaf z’n
3de levensjaar bewoonde en die hij samen met z’n
echtgenote deﬁnitief had aangekocht en gerenoveerd,
3 kinderen groot, nl. Rudy (°1968), Mario (°1972) en
Sally (°1976); intussen is hij 2 keer grootvader, van de
6-jarige Mare en de 13-jarige Sammy.
Voetballen deed Fonne enkele jaren bij FC Vera; samen
met enkele kameraden uit Kessel, werden zij er smalend FC Krapuul genoemd.
Toch beleefde hij tot hij vooraan in de 30 was een hele
mooie tijd en werd er veel plezier gemaakt met ondermeer Rudy Van Tendeloo (libero), Freddy Lembrechts
(voorstopper), Jos Van den Eynde, alias de ‘Vo’ (keeper), Walter Janssens en Jef Luyts als middenvelders.
De 3 voorspelers, nl. Nest Sels, Marc Doms en Harry
Deckers zijn reeds overleden.
Als jonge kerel rookte hij en lustte hij ook graag een
pintje, maar al ruim 30 jaar raakt hij zelfs geen enkele
druppel alcohol meer aan; het roken heeft hij echter
tot op heden nog niet kunnen laten.
Op zondagvoormiddag vanaf 10 u. tot ca. 13 u. heeft
hij een vaste afspraak in het cafetaria van De Putting
om er met z’n maten Charles Coesemans, Wies Van
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den Eynde, André Nicasi, Albert De Beuckeleer en af
en toe ook Jan ‘Caje’ Ceulemans, een potje kaarten te
spelen.
Zijn pronostiek waarmee hij mag proberen om even
goed te doen als z’n kaartmaat, ziet er uit als volgt:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lierse-OH Leuven
Sterrebeek-Nijlen
Thes Sport-FC Duﬀel
dames Massenhoven-Lierse
SK Heist-Oosterzonen
Berlaar Heikant-Rapid Leest
Zwijndrecht-Lyra
Wavria-VV Duﬀel
Bevel-Lint
Ranst-Herenthout
Loenhout-Vorselaar
Branst-Broechem
Antonia-Kessel United
Borsbeek-FC Duﬀel B
Hooikt-Willebroekse SV
Putte-Zandhoven
Oelegem-Boechout
Emblem-Pulle
Massenhoven-Ranst B
Kontich-Pulderbos
Grobbendonk-Booischot
Rita Berlaar-Bouwel
Peulis-Grobbendonk
Rita Berlaar-Katelijne B
Bouwel-Immer Voort
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