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in om zijn prestatie van
het seizoen 1993-1994,
nl. 12 punten, te evenaren of te verbeteren.
Het zat hem deze keer
niet mee en het zou wel
heel straf zijn dat hij met
9 punten op het einde
van het seizoen in aanmerking zal komen voor
de prijzen.
Daarmee hebben we al
één/derde van de kandidaten voor dit seizoen
gehad en beginnen we
nu aan de tweede serie van tien.
De 38-jarige Leslie Struyf is de jongste van de twee
zonen van voormalig SK Lierse-speler Jules Struyf
en Nicole Van Hauwe.
Op uitzondering na van een 10-tal jaren in Nijlen
woont hij al het grootste gedeelte van zijn leven in
Grobbendonk, waar hij ook naar de kleuter- en lagere school ging.
Na zijn plechtige communie ging hij automechanica
volgen in het VTI te Zandhoven en op z’n 19de begon hij te werken; als mekanieker deed hij eerst
gedurende een 3-tal maanden het onderhoud van
camions.
Daarna volgden nog een 2-tal jaren bij McCain in
Grobbendonk en tot z’n 27ste werkte hij bij een Antwerpse ﬁrma die databekabeling legt.
11 jaar geleden begon hij dan als metser bij aannemer Eric Peeters uit Brecht en die job oefent hij op
dit moment nog steeds uit.
Toen zijn vader trainer was van het 1ste elftal bij VC
Massenhoven begon hij daar bij de jeugd te voetballen en al spoedig bleek hij over heel wat scorend
vermogen te beschikken.

PRONOSTIEKER: LESLIE STRUYF (KFC PULLE)
Voor Cesar Van Humbeeck, de verantwoordelijke
voor de jeugd van FC Berlaar Heikant, is er goed
nieuws te melden. Hoewel de twee resterende wedstrijden van zijn lijstje niet de beide verhoopte punten opleverden en hij dus niet op gelijke hoogte
komt van onze Nijlense leider Dré Verwimp, nestelt
hij zich met 14 punten voorlopig wel op de tweede
plaats.
Lierenaar Wim Segers daarentegen slaagde er niet

Op z’n 15de stapte hij over naar Grobbendonk en
daar speelde hij in de eerste ploeg tot hij als 17-jarige voor 4 seizoenen naar Pulle trok; daarna volgde
nog 1 jaar bij OG Vorselaar en 1 jaar bij Schilde
en vervolgens keerde hij opnieuw terug bij FC Pulle
tot hij, na aanhoudende rugproblemen, op z’n 28ste
genoodzaakt was om deﬁnitief te stoppen.
Verschillende keren kriebelde nadien de voetbalmicrobe nog terug en probeerde hij het terug maar
steeds dook hetzelfde probleem opnieuw op.
Enkele jaren geleden was hij nog gedurende 1 seizoen hulptrainer van de reserven en tegenwoordig
is hij voornamelijk supporter van de club waar hij
heel wat mooie jaren heeft beleefd.
Sedert een 10-tal jaren woont hij samen met An,
de dochter van Danny Van Gelder, die in zijn jonge
jaren over heel wat talent beschikte en ook vaak in
het 1ste elftal van Pulle speelde. Uit haar vorige relatie heeft ze twee kinderen, nl. Beau (16) en Luca
(13) die beiden bij KFC Nijlen spelen en 6 jaar geleden werd hun zoontje Maxime geboren.
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Teneinde z’n conditie enigszins op peil te houden
speelt Leslie momenteel tennis en gaat hij ook nog
regelmatig joggen.
Of hij in onze wedstrijd even trefzeker zal zijn zoals
hij vroeger was als spits, kan je volgende week in
deze rubriek vernemen.
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 - jefvanjvp
peer@gmail.com).
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OH Leuven - Lierse
FC Duﬀel - Tempo Overijse
Nijlen - Turnhout
Kontich - Dames Massenhoven
Heist - VW Hamme
Brasschaat - Heikant Berlaar
Lyra - Antonia
Lint - Mariaburg
Ranst - Kontich
Katelijne - VV Duﬀel
Herenthout - Bonheiden
Vorselaar - Herselt
Kessel United - Walem
Beerzel - FC Duﬀel B
Hooikt - Broechem
Willebroek - Zandhoven
Jong Antwerpen - Boechout
Oelegem - Emblem
Brothers UTD Antwerpen - Massenhoven
Kontich B - Ranst B
Hove - Pulle
Pulderbos - City Pirates Antwerpen B
Booischot - Rita Berlaar
Grobbendonk - Rijmenam
Wiekevorst - Bouwel
Bevel = vrij
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