SPORT

wel of niet zullen volstaan om mee te mogen
aanschuiven aan onze
prijzentafel.
Kandidaat nummer 12
is al ettelijke jaren lang
een fervent SK Liersesupporter die woonachtig is in Bornem en wiens
roots in Bouwel liggen.
De
35-jarige
Bjorn
Bekers is de oudste van
de zes kinderen van
Frank Bekers en Christ’l
Hermans en intussen
ook al de vijfde deelnemer uit dat gezin.
Hij werd geboren in Mortsel maar groeide daarna op
in Bouwel waar hij ook naar de kleuter- en lagere
school ging.

PRONOSTIEKER: BJORN BEKERS (BORNEM)
Een score van 12 punten is op dit ogenblik, na de 14
punten van Jeroen Somers van KFC Grobbendonk
en Cesar Van Humbeeck van Berlaar Heikant en de
15 van onze huidige leider, Dré Verwimp uit Nijlen,
voorlopig de derde hoogste van het seizoen.
Net als Jules Claessens van K. Oelegem SK en Ronny
Rottiers uit Kessel, vergaarde ook Leslie Struyf van
KFC Pulle juist niet de helft en het blijft dan ook de
vraag of die 12 punten op het einde van het seizoen
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Vanaf z’n 12de reed hij dagelijks per ﬁets naar ’t
Githo in Nijlen waar hij in de moderne begonnen
was en later overschakelde naar de richting handel.
Na z’n 18de probeerde hij om in het hoger onderwijs
informatica te gaan volgen in den HIK te Geel, maar
dat lukte niet echt; ook niet nadat hij dat op latere
leeftijd ook nog eens probeerde via de avondschool.
Aangezien hij geen legerdienst meer diende te vervullen was hij als bediende beginnen te werken bij
de Fortis Bank op de hoofdzetel in Brussel.
Na 2 jaar en nog enkele andere jobs, ondermeer
als bediende bij de RVA, eveneens in Brussel is hij
sedert 2005 als arbeider tewerkgesteld bij het contractorbedrijf ES@S Fieldservices; sinds augustus
jl. plaatst hij in een groot gedeelte van Vlaanderen
voor Proximus apparatuur op glasvezelkabel.
In tegenstelling tot zijn jongere broers was hij vroeger slechts ongeveer anderhalf jaar aangesloten
bij de jeugd van Bouwel en later schakelde hij over
naar de atletiek; bij ACHL trainde hij op ’t Kapelleke
in Herenthout en nam hij tijdens de zomermaanden
deel aan diverse meetings, terwijl het in de winterperiode voornamelijk cross was.
Via een ex-schoonbroer begon hij enkele jaren later
puur voor zijn plezier terug als keeper in het zomertornooi in Klein-Brabant.
Via de KAJ in Nijlen waarvan hij gedurende enkele
jaren kernlid geweest was had hij ter gelegenheid
van een gezamenlijke activiteit een oogje laten vallen op Greet Van haegenberg, een jonge griet uit
Bornem en na hun huwelijk in 2013 werd op 16
april 2014 hun eerste kindje geboren; Fabian was
toen de vijfde van de intussen 12 kleinkinderen van
Frank en Christ’l.
Om helemaal als een echte Bornemnaar aanzien te
worden had men hem ooit verteld dat hij toch op z’n
minst één keer aan de Dodentocht zou moeten meedoen en dat liet Bjorn zich geen twee keer zeggen.
Hij is een echte doorzetter en intussen heeft hij er
zelfs al 8 opeenvolgende deelnames zonder opgave,
maar vermoedelijk niet zonder blaren, opzitten.

In onze pronostiekwedstrijd leverde de deelname
van vier van zijn familieleden de voorbije jaren voor
elk van hen reeds een prijs op en we kunnen ons
dan ook best voorstellen dat hij het niet leuk zal
vinden als dat hem niet zou lukken.
Als eerste was er z’n schoonbroer, Glen Vivet, gehuwd met zijn jongste zus Evy, die in het seizoen
2010-2011 met 13 punten op de 12de plaats eindigde en een dvd-speler ontving.
In 2013-2014 behaalde z’n vader, die samen met 3
anderen 14 punten scoorde, na een ‘belle’ de 6de
plaats en die leverde een ovalen bank in teak op.
Weer een jaar later, in 2014-2015, oogstte broer
Hans 13 punten die hem toen ook de 12de plaats
en een Pureplay-speaker van Memorex opleverden.
Vorig seizoen tenslotte evenaarde broer Sven de
score van z’n vader, nl. 14 punten en hij ontving
voor zijn 5de plaats een bouw- of tuinradio.
jvp
Het woord is nu aan Bjorn!
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Lierse - Union St-Gillis
FC Duﬀel - Cappellen
Nijlen - Houtvenne
Dames VK Egem- Dames Massenhoven
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Oppuurs - Lyra
Heikant Berlaar - Gr. Katelijne
Wijnegem - Lint
Mariaburg - Herenthout
VV Duﬀel - Ranst
Kontich - Bevel
Zoersel - OG. Vorselaar
Zandhoven - Kessel United
Lippelo - Hooikt
Broechem - Beerzel
FC Duﬀel B - Antonia
Emblem - Pulderbos
Boechout - Hove
Pulle - Kontich B
Ranst B - Ternesse B
Massenhoven - Oelegem
Rita Berlaar - Wiekevorst
Heultje - Grobbendonk
Bouwel - Peulis
Deinze - Heist
Antonia - VC Herentals

UITGEVERIJ

KONTAKT

Uitgeverij Kontakt helpt u zoeken naar de beste, maar ook de
meest creatieve oplossingen voor al uw publicitaire wensen.
Grafisch ontwerpen van drukwerk
flyers · advertenties · huisstijl · doorschrijfformulieren · folders ·
affiches · tijdschriften · agenda’s
magazines · logo · brochures
Uitgeverij Kontakt bvba
Centraleweg 16 · 2560 Nijlen
T. 03-481 89 58 · E. pegie@kontakt.be
www.kontakt.be

X
2
1
2
X
1
X
2
2
1
1
2
2
1
X
2
1
1
1
2
2

