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PRONOSTIEKER: PETER HOREMANS
(KFC Herenthout)
Weer iemand die het niet gehaald heeft;
Nijlenaar Dré Verwimp zal met plezier
vastgesteld hebben dat Wim Smets, de
afgevaardigde van de U13-dames van SK

U15 B KFC Herenthout

Lierse, bleef steken op 11 punten
en zijn leiderstroon
niet aan het wankelen heeft kunnen
brengen.
De volgende die
de kans krijgt om
dat te proberen is
de 44-jarige Peter
Horemans,
oudste telg uit een gezin van 5 kinderen die
destijds aan de Langstraat in Herenthout
woonde.
Op dit moment is hij al 36 jaar ononderbroken aangesloten bij de club die aan
haar laatste seizoen bezig is op de huidige
terreinen.
Na begonnen te zijn bij de prae-miniemen
doorliep hij alle jeugdreeksen van KFC
Herenthout en nadien ook bij de seniors
(reserven, 1ste elftal en veteranen). Een
vaste stek bij de eerste ploeg was voor hem
net iets te hoog gegrepen, maar al bij al
sprokkelde hij toch nog een 50-tal caps bij
mekaar.
Bij de reserven was hij vele jaren lang aanvoerder van de ploeg.
Na een zware kniekwetsuur en een operatie
die niet het verhoopte resultaat opleverde
diende hij noodgedwongen reeds op z’n
31ste z’n shoes aan de haak te hangen,
maar dat betekende niet dat hij de club de
rug toekeerde.
Meer nog, hij maakte zich ook heel lang
verdienstelijk door de organisatie van de
ganse seniorsgroep op zich te nemen.
Al van toen hij nog maar halverwege de 20
was, was hij al in het trainersvak gerold;
aanvankelijk van de scholieren en nadien
was hij gedurende 3 jaar hulptrainer onder clubicoon Rudy Van de Poel, die meer
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dan 600 wedstrijden in het eerste elftal gespeeld had.
De reserven vertoefden nagenoeg ieder
jaar in de kop van de rangschikking en het
eerste elftal kon zich steeds probleemloos
in 3de prov. handhaven.
In 2003 werd hij aangesteld als esecretaris
van de club die momenteel meer dan 400
leden telt en met liefst 22 ploegen in competitie aantreedt op de 2 terreinen en een
trainingsveld aan de Cardijnlaan.
Om al dat jonge geweld in goede banen te
leiden moet de organisatie wel helemaal op
punt staan en vooral zeer kort op de bal
spelen.
Het 8 man tellend bestuur dat momenteel
een mix van jong en oud is en met Jan
Willems een voorzitter heeft die in het bestuur zetelt sedert 2009 en intussen 3 jaar
de voorzitterssjerp draagt, heeft daarbij uiteraard nog de hulp van een hele schare
medewerkers, wier neus allemaal in dezelfde richting wijst.
Na een aantal magere jaren is er opnieuw
wat meer standvastigheid in de club gekomen en in 2009 ontstonden de plannen
voor een nieuwbouw.
Aanvankelijk ging het om een openbare
aanbesteding voor een volledige renovatie
van het sportcentrum ’t Kapelleke aan de
Bergensesteenweg, maar wegens het te
hoge kostenplaatje werd aan de voetbalclub
die een renteloze lening en projectsubsidie
verkreeg, de toelating gegeven om zelf een
volledig nieuw gebouw op te richten.
Daarvoor werden diverse bevriende aannemers en sponsors gecontacteerd en bereid gevonden om hun assistentie daarbij
te verlenen.
Langs weerszijden van de gloednieuwe accomodaties worden ook 2 volledig nieuwe
velden klaargemaakt en daarnaast zal er
voor de jeugd nog een half kunstgrasveld
aangelegd worden.
De ruwbouwwerken zijn inmiddels zo goed
als voltooid zodat er quasi onmiddellijk na
de jaarwisseling kan begonnen worden met
de binnenafwerking.
Het gemeentebestuur staat verder in voor
diverse omgevingswerken zoals ondermeer
de aanleg van extra parkeergelegenheid.
Voorts komt er nog een Finse piste, een
beach-volleybal-terrein, de boogschuttersstand zal verlegd worden en ook voor de
recreatieve clubs zal er een terrein voorzien worden. In een latere fase zal er dan
nog een skate-park bijkomen.
Tal van vergaderingen heeft Peter intussen
al bijgewoond en er zullen er ongetwijfeld
nog heel wat volgen.
Het schijnt de bedoeling te zijn om in juli
2017 deﬁnitief te kunnen verhuizen, want
de gemeente wenst als eigenares van de
terreinen over te gaan tot het te gelde maken ervan.
In de nabije toekomst zullen liefst 80 gloednieuwe woongelegenheden verschijnen op

de terreinen waar in de voorbije decennia
ﬂink wat voetbalgeschiedenis geschreven
is.
Voornamelijk de laatste 5 jaar is het ledenaantal met bijna 100 nieuwelingen fel
aangegroeid en verwacht wordt dat het na
de verhuis naar de nieuwe locatie aan de
Bergensesteenweg nog voort crescendo zal
gaan.
De gelijknamige lokale toneelvereniging
speelt momenteel het stuk “Van kwaad
naar erger”; m.a.w. iets wat niet goed loopt
of draait, lijkt ﬁnaal de verkeerde richting
uit te gaan, maar bij de groen-roden is dus
heel duidelijk precies het tegenovergestelde aan de gang.
Nadat hij de kleuter- en lagere dorpsschool
doorlopen had, trok Peter naar het SintJozef-college in Herentals voor zijn middelbare studies De laatste 3 jaren daarvan volgde hij in het Vrij Technisch Handelsinstituut
(VTH) de richting boekhouden-informatica.
Na z’n 18de kwamen er nog 3 jaren bij in
‘den Hik’ te Geel, maar een diploma wist hij
daarmee niet te bemachtigen.
Aangezien hij deel uitmaakte van de lichting van 1994 diende hij de voormalige legerplicht niet meer te vervullen en kon hij
direct werk gaan zoeken.
Na eerst hier en daar wat aangemodderd te
hebben kon hij bij Electrabel beginnen als
meter-opnemer. Na een 2-tal jaren de baan
op geweest te zijn kreeg hij een bureeljob
aangeboden waarbij hij het werk voor de
meter-opnemers diende voor te bereiden.
Intussen veranderde het bedrijf van naam
en bij Eandis is hij momenteel 18 jaar in
dienst als planner.
Uit zijn huwelijk dat plaatsvond in 1998
met Liesbeth Briers, een dorpsgenote die
kleuterleidster is in de plaatselijke gemeenteschool ‘Klim-op’, werden drie zonen
geboren.
Dean (8) speelt voetbal bij de U9, terwijl
z’n twee oudere broers, nl. Gilan (12) en
Liam (15) daar inmiddels mee gestopt zijn.
Door alle beslommeringen die hij momenteel rond zijn hoofd heeft, is er voorlopig
geen tijd voor andere hobby’s en naast al
het werk voor zijn geliefde club, waarvoor
hij zelfs soms speciaal verlof opneemt,
is hij ook thuis nog bezig met een aantal
renovatiewerken.
Of hij er met volgende pronostiek zal in
slagen om een bedreiging te vormen voor
onze huidige leider verneem je volgende
week in deze rubriek.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Cercle Brugge-Lierse
FC Duﬀel-Bocholter VV
Nijlen-Diegem Sport
Eendracht Aalst-dames Massenhoven
Sporting Hasselt-KSK Heist
VC Herentals-Lyra
Heikant Berlaar-Lille
Katelijne-Herenthout
’s Gravenwezel-Schilde-VV Duﬀel
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U15 B KVV Duﬀel
FC BERLAAR HEIKANT
Trainer Rudy Van Houdt leidde zijn team
in de voorbije 5 wedstrijden in 1ste provinciale naar een ongeziene 15 op 15 en
de leiderspositie in de tweede periode; een
huzarenstukje dat de ploeg van voorzitter Geert Fierens in 1ste prov. nog nooit
klaarspeelde.
Vijf zeges op een tijd; dat is alweer even
geleden.
In het seizoen 2006-2007 werd tussen 25
februari en 1 aprils zelfs 18 op 18 behaald
in 3de prov. C.
Naast een 5de plaats in de heenronde nadert de ploeg ook het ‘record aantal punten’
ooit in één seizoen eerste provinciale; dat
was in het seizoen 2013-2014, met 29 punten. Winst in de topper van a.s. zaterdag
(19.30 u.) tegen het tweede gerangschikte

en door Nijlenaar Cis Bosschaerts getrainde
Lille, zou betekenen dat voor het eerst de
kaap van de 30 punten in één seizoen 1ste
prov. behaald wordt.
Met 3 thuiswedstrijden tegen ploegen uit
de top vier, nl. Lille, Ternesse en Oppuurs
oogt de resterende kalender voor de tweede periode nog best pittig.
KFC BEVEL
Ze hebben er lang moeten voor wachten,
maar hun geduld wordt dan toch beloond.
Proﬁciat aan de ploeg van voorzitter Tom
Dillen met hun 1ste competitiezege (2-0 tegen Mariaburg).
En op naar de tweede, nu zondag tegen leider Wijnegem; dat zou pas echt een stunt
zijn !
jvp

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 · folders · doorschrijfformulieren · 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

2
X
1
1
1
1
X
2
2

10.
11.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bevel-Wijnegem
Ranst-Lint
Witgoor Dessel-Vorselaar
Hooikt-Aartselaar
Branst-FC Duﬀel B
Puurs-Broechem
Antonia-Zandhoven
Beerzel-Kessel United
Massenhoven-Maccabi
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19.
20.
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23.
24.
25.

Emblem-Ranst B
Oelegem-Pulle
Brothers United Antwerpen-Boechout
Tubantia Borgerhout-Pulderbos
Rita Berlaar-Wavria
Grobbendonk-Hallaar
City Pirates Antwerpen-Mortsel Oude God
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