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van Berlaar Heikant, behaalde met 23 van de 25
wedstrijden
afgelopen
weekend 13 punten.
Bij het opstellen van dat
lijstje hadden we ons
een klein beetje vergist
en Cesar maakte ons
daarop attent. De twee
laatste wedstrijden, nl.
Grasheide-Grobbendonk
(1) en Bouwel-Booischot
(1) zullen inderdaad
maar pas volgende zondag gespeeld worden.
Aangezien hij ons te kennen gaf zijn prognose te
willen behouden zoals hij ze ons vorige week gegeven had, zou het wel eens kunnen dat hij de 15 punten van onze huidige leider, Dré Verwimp, evenaart.
De volgende die het -voor de tweede maal- ook nog
eens gaat proberen is de 52-jarige Wim Segers uit
Lier, enige zoon van Rik en Yvonne Coenen.
Z’n vader, die vroeger ondermeer in de reserven
bij SK Lierse speelde en nadien ook nog bij Immer
Voort in 1ste prov., overleed in maart 2013.
Nadien werd de ouderlijke woning verkocht en een
appartement gekocht vlak in de buurt dat thans
door zijn moeder, inmiddels 75, bewoond wordt.
Opgegroeid op het Lisp begon Wim als 6-jarige te
voetballen bij SK Lierse op de jeugdterreinen in Kessel, waar hij van bij de miniemen tot en met de
scholieren in de provinciale reeksen speelde, vaak
samen met Benny Maris en Danny Schroyens.
Om de twee jaar trainde hij ook telkens mee met
voormalig kernspeler Marc Fierens, die 1 jaar ouder
is.
Na de scholieren geraakte hij niet bij de Uefa-juniores; als 18-jarige speelde hij 1 seizoen bij FC Kloosterheide, ook nog een tijdje in de ploeg van zijn
werk (Lustrerie Massive), 2 jaar in Lint, 1 jaar in
Hulshout, 1 jaar in Bouwel en 3 seizoenen bij Berlaar Heikant. Hier behaalde hij ondermeer als centrale middenvelder de titel van topscorer met 11
doelpunten.
Een lieskwetsuur gevolgd door een operatie betekende op 34-jarige leeftijd het einde van zijn actieve
spelersloopbaan.

PRONOSTIEKER: WIM SEGERS (Lier)
Eerst en vooral wensen wij Philip Wijns, zaakvoerder van “Vastgoed Wijns” en reeds gedurende vele
jaren één van de trouwe sponsors van onze sportrubriek, van harte te feliciteren met de opening van
een nieuw kantoor.
Voortaan huizen zowel “Wijns Vastgoed” als “Wijns
Beheer” samen onder 1 dak, nl. dat van de Albertkanaalstraat, 27/A , in het centrum van Nijlen.
Cesar Van Humbeeck, de jeugdverantwoordelijke

Tegenwoordig volgt hij voornamelijk de prestaties
van Berlaar Heikant nauw op de voet, maar ook pikt
hij af en toe een matchke mee van FC Duﬀel en
van SK Lierse, de club die hij nog altijd in zijn hart
draagt.
Nadat hij de kleuter- en lagere school aan de Frankenweg doorlopen had volgde hij in het VTI te Lier
de richting mechanica en op zijn 18de ging hij samen met zijn vader naar Massive in Mortsel.
Na 6 jaar zegde hij daar zijn job op en vervolgens
ging hij werken bij ‘J.C. Decaux’, een franse ﬁrma
die grote reclameborden plaatst.
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14 jaar later zegde hij ook dat werk op en begon hij
samen met z’n kameraad, Paul Kuhn, woningen aan
te kopen, te renoveren en opnieuw te verkopen.
Via die weg kwam hij vervolgens terecht als aan- en
verkoper bij het immobiliëntkantoor Century 21.
Toen hij daar na 4 jaar ontslagen werd bleef hij niet
bij de pakken zitten en samen met zijn tweede echtgenote, Carina De Swert, met wie hij 4 jaar geleden
in het huwelijk trad, maar reeds 16 jaar samen is,
nam hij een krantenwinkel over in de Merodestraat
in Duﬀel.
In dit pand van ruim 300m² vind je zowat alle kranten en tijdschriften, ballonnen, geschenken, wenskaarten, snoep, frisdranken, …; tevens bevinden
zich er ook 5 TV-schermen waardoor het ook mogelijk is om online te spelen/gokken op allerhande
voetbalmatchen.
Zijn enige zoon, de 21-jarige Giles, uit zijn eerste
huwelijk, studeert momenteel chemie aan de Hogeschool in Antwerpen.
23 jaar geleden leverde Wim met 12 punten de
tweede hoogste score van het seizoen 1993-1994
en daarmee eindigde hij na een ‘belle’ op de 4de
plaats, net vóór Jef Van Mensel van Jong Nijlen en
Rudy Van Hoof, aannemer uit Broechem.
Walter Persyn van Lyra, Jozef Wens van Broechem
en Jan Pauwels van Berlaar Heikant, hadden toen
allen 14 punten gescoord en eindigden in hun onderlinge ‘belle’ respectievelijk op plaatsen 1, 2 en
3. We zijn benieuwd hoever Wim het dit keer zal
schoppen !
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Lierse - Lommel
Zwarte Leeuw - FC Duﬀel
Sint-Lenaarts - Nijlen
Dames Massenhoven - Tertre Hautrage A
Patro Eisden MM - Sk Heist
Heikant Berlaar - Zwijndrecht
Ternesse - Lyra
Bonheiden - Lint
VV Duﬀel - Herenthout
Wavria - Bevel
Merksplas - Vorselaar
Lippelo - Kessel United
Walem - Zandhoven
Broechem - Aartselaar
FC Duﬀel B - Hooikt
Pulle - Jong Antwerpen
Boechout - City Pirates Antwerpen B
Oelegem - Pulderbos
Emblem - Brothers United Antwerpen
Ranst B - Hove
Massenhoven - Mortsel O.G.
Rita Berlaar - Hallaar
Grasheide - Grobbendonk
Bouwel - Booischot
Puurs - Putte
Ranst = Vrij
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EXTRA GEHEUGENSTEUNTJE voor
KFC BEVEL, K. BOECHOUTSE VV, KFC BROECHEM,
KVV DUFFEL, KFC LINT, KFC NIJLEN, KFC HEIDEBLOEM PULDERBOS, KFC RANST,
om het ingevulde formulier met hun kandidaatpronostieker asap door te sturen aub.
GEZOCHT!
De veteranen van FC 2 DE SLAPPE zijn nog steeds op
zoek naar enkele prille 30-ers die graag in een kameraadschappelijke sfeer zouden willen voetballen op
vrijdagavond.
Dit is natuurlijk heel interessant, want na een mogelijk stresserende werkweek, kan er gerust wat stoom
afgeblazen worden en dan volgt er natuurlijk nog een
(volledig) vrije zater- en zondag.
Meer dan waarschijnlijk zullen die witte merels, het niveau van deze leuke club, waar geen lidgeld dient betaald te worden, kunnen helpen opkrikken, want puntengewijs is het daar de voorbije jaren niet veel soeps.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met
Jan Van Mol
(0477/27.31.95 - demollekes@pandora.be) of
Jef Van Peer
(0473/345.068 - jefvanpeer@gmail.com).
jvp

