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tief op te bestaan.
Daarnaast werd in 4de
prov. B de wedstrijd
Boechout-Emblem gestaakt en daarvoor had
hij op een thuiszege gegokt.
Met de overige 22 gespeelde
wedstrijden
sprokkelde de Berlaarse
cafébaas 10 punten bij
mekaar.
Op dit moment weten
we nog niet of laatstgenoemde wedstrijd op
een latere datum zal gespeeld worden en dat houden we dus even in petto.
Doordat de twee andere matchen niet meer zullen
gespeeld worden moet Jiri nog de kans krijgen om
een pronostiek in te vullen voor 2 wedstrijden die hij
zelf mag kiezen uit onderstaand lijstje.
We nemen daarvoor met hem contact op om zijn
juiste keuze te kennen, want indien hij nog 3 punten
bij zou scoren komt zijn totaal op 13 en de voorbije
jaren volstond dat getal om bij de prijswinnaars te
horen.
Intussen zijn we toe aan kandidaat nummer 4 en
die werd voorgesteld door Jonas Heyman, secretaris
van KFC Duﬀel, dewelke vorig seizoen met 15 punten een mooie derde plaats in het eindklassement
behaalde.
Net geen 50 jaar geleden zag Peter Verhoeven het
levenslicht in Mechelen, waar hij tot z’n 18de school
liep in het Scheppersinstituut.
Daarna ging hij boekhouding studeren in de ‘Ham’
te Mechelen en nadien nog ﬁscaliteit in de Europese
Hogeschool (Ehsal) te Brussel.
Toen hij 4 jaar later z’n diploma op zak had diende
hij eerst nog zijn legerdienst te vervullen in Soest
(Duitsland); als grenadier beleefde hij er een zeer
mooie tijd die hij, achteraf bekeken, absoluut niet
als een verloren jaar beschouwt.

PRONOSTIEKER: PETER VERHOEVEN
(KFC DUFFEL)
De vierde wedstrijd van het lijstje van Jiri Peeters
was het damesderby in 1ste nationale Lierse-Massenhoven.
Wedstrijd nummer 8 was die in 2de prov. A tussen
VV Duﬀel en Belgica Edegem.
Op 9 september jl. gaf SK Lierse algemeen forfait
voor de competitie en hield Belgica Edegem deﬁni-
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Na 10 maanden startte hij vervolgens zijn beroepsloopbaan in een bedrijfsrevisorenkantoor te Mechelen en een tiental jaren later werd dan, samen
met 2 collega-vennoten een eigen accountantskantoor opgestart voor de regio Mechelen-Brussel.
Op z’n elfde was hij beginnen te basketten bij de
jeugd van Pitzemburg in Mechelen en met de ploeg
van Scheppers geraakte hij tot in 4de klasse.
Vervolgens kwam hij bij Opwijk terecht en in z’n
eerste jaar werd daar de promotie naar 3de klasse
behaald; na nog een jaartje 3de klasse bolde hij
nedien uit bij Duﬀel en Katelijne om tenslotte op
46-jarige leeftijd deﬁnitief als speler te stoppen.
Samen met z’n echtgenote, Inge Siebens uit Duf-
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16 NETEFEESTEN
GROTE MOSSELTWEEDAAGSE
op 23 en 25 september 2016
ingericht door:
FC 2 De Slappe & FC ‘t Gewat

fel, werd een nest gebouwd
aan de Rooienberg in Duffel , waaruit 3 kinderen
voortsproten, nl. Emma
(18), die 8 jaar turnde en
momenteel turnles geeft,
Sebastiaan (15) en Maxime
(13).
Deze laatste twee spelen voetbal bij KFC Duﬀel,
resp. in de interprovinciale
U16 en U14.
Mede door het feit dat z’n
zoons de weg naar de club
gevonden hadden loopt Peter er ook al ruim 10 jaar
rond en aangezien er in het
bestuur nood was aan vernieuwing op diverse vlakken leek hij gezien z’n beroepsactiviteiten over een
zeer interessant proﬁel te
beschikken en werd hij bij
de start van het nieuwe
seizoen lid van het dagelijk
bestuur.
Met volgende pronostiek
mag hij proberen om even
goed te doen als zijn collega-bestuurslid:
01. Lierse-Tubeke
02. RC Hades-FC Duﬀel
03. Wellen-Nijlen
04. Berlaar Heikant-Antonia
05. GR Katelijne-Lyra
06. Kontich-VV Duﬀel
07. Sint-Job-Lint
08. Kaart-Herenthout
09. Bevel-Katelijne
10. Ranst-Tisselt
11. Linda Olen-Vorselaar
12. FC Duﬀel B-Broechem
13. Puurs-Zandhoven

De Lustige Schutters

op de terreinen van en in taverne “de Slappen Uier”, L. Gewatstraat 79 te Nijlen

vrijdag 23 september
16-21 u.: mosselen, stoofvlees of vidé met fritten of brood (ook
kindermenu mogelijk)

zondag 25 september
11.30-21 u.: mosselen, stoofvlees of vidé met fritten of brood
(ook kindermenu mogelijk)
prijzen: mosselen: € 20 (in vvk € 18)
stoofvlees of vidé: € 14 (in vvk € 13)
kindermenu: € 6
desserten & dranken aan democratische prijzen
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Halle-Kessel United
Antonia B-Hooikt
Tub. Borgerhout-Pulle
Maccabi-Ranst B
Massenhoven-Boechout
Emblem-City Pirates B
Oelegem-Jong Antwerpen
Ternesse-Pulderbos
Rita Berlaar-Grasheide
Bouwel-Rijmenam
Blauberg-Grobbendonk
Heist-Virton
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