SPORT

PRONOSTIEKER: ‘SWA’ DE BAKKER (KV Hooikt)
Vorige week ontbrak de foto van Peter Horemans, secretaris van tweede provincialer KFC Herenthout.
Er was blijkbaar iets misgelopen met het doorsturen ervan naar de redactie, maar dat wordt bij deze
rechtgezet.
We kunnen er wel niet bij vermelden dat Peter onze
nieuwe leider geworden is, want daarvoor was zijn
score van 10 punten toch wel wat te laag en er blijft
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nu nog maar 1 kandidaat
over die Nijlenaar Dré
Verwimp, onze huidige
leider, vóór de winterstip
van zijn troon zou kunnen
stoten.
De 50-jarige François
(roepnaam
‘Swa’)
De
Bakker is de oudste uit
een 4 kinderen tellend
gezin dat woonde aan
de Kempensestraat net
buiten de dorpskom van
Bevel.
Op zijn elfde was hij als
miniem beginnen te voetballen bij FCB en ‘meester
Boudewijn’ (Keersmaekers) was er één van zijn eerste
trainers. Met de jeugdploegen, waarin hij ooit zelfs nog
samenspeelde met Bart Smets, huidige zaakvoerder
van onze sponsor ‘Electro Smets’ en later ondermeer
met Willy Verbruggen en Guy De Winter (als keeper)
werd bijna ieder seizoen bovenaan de rangschikking
geëindigd, maar titels ontbreken op zijn palmares.
Na de scholieren speelde hij nauwelijks 1 maand in de
juniors toen hij in de (toenmalige) provinciale reserven gedropt werd; Fred Verwerft was toen het stevige
sluitstuk van de verdediging en Fred Van Assche stond
er onder de lat.
Jammer genoeg gaf deze laatste, zaakvoerder van
het plaatselijke immobiliënkantoor Home 2000, op
het einde van vorig seizoen -na vele trouwe jaren
en eigenlijk een beetje onbegrijpelijk- ons te kennen
niet meer te zullen optreden als sponsor van onze
pronostiekwedstrijd.
In het enige seizoen dat Bevel met een provinciale reservenploeg in competitie aantrad werd een tweede
plaats behaald en nadien speelde Swa meestal in de
gewestelijke reserven en af en toe mocht hij ook eens
mee opdraven met het eerste elftal, maar voor een
vaste plaats daarin kwam hij net iets te kort.
Zo bleef hij ongeveer tot zijn 30ste actief, want nadat ooit op het legendarisch slechte B-terrein van
Grasheide zijn rechtse gewrichtsband afscheurde,
kwam het niet meer goed en diende hij uiteindelijk
deﬁnitief te stoppen.
Intussen trainde hij al enkele jaren de kadetten en
nadien de scholieren en toen er bij Rita Berlaar, ten
tijde van de verhuis van de Liersesteenweg naar de
Doelvelden, te weinig spelers waren om een tweede
scholierenploeg te vormen trok hij met een aantal spelers naar de buren.
Uiteindelijk heeft hij daar gedurende een 10-tal jaren
als trainer de hoede gehad over de scholieren, juniores, miniemen en reserven en tijdens het laatste half
jaar van zijn verblijf aldaar was hij er zelfs hoofdtrainer.
Nadat hij vervolgens via de Heizelschool in 2003 het
Uefa B-diploma behaald had was hij, in combinatie
met de scholieren van Bevel, gedurende 5 jaar actief
als trainer bij VK De Keyzer. Bij deze laatste club behaalde hij in het liefhebbersverbond met de B-ploeg
uiteindelijk dan toch eens een trofee.
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In de bekerﬁnale startte men op
het terrein van SK Berlaar tegen
Heidester als underdog, maar bij een
1-1 eindstand, werd zijn team na de
verlengingen en de strafschoppen
toch tot winnaar gekroond.
In die drukke periode was hij eigenlijk alleen op maandagavond thuis
want voor de rest was het altijd
maar voetbal, voetbal en nog eens
voetbal.
Na die 5 seizoenen in het liefhebbersverbond trok hij naar KV Hooikt
waar hij het eerste jaar trainer was
van de juniors en nadien 8 jaar
van de reserven, tot en met vorig
seizoen.
Ook daar werd er steeds aan de kop
gespeeld maar geen titels behaald
en 1 jaar eindigde hij met de provinciale reserven op de 5de plaats.
Sinds dit seizoen werd hij bestuurslid bij de club van secretaris Willy Arras en voorzitter Geert Verstraeten, zaakvoerder van ‘Algemene
Metaalwerken Verstraeten’.
Zijn grote betrachting daarbij was om de jeugd en de
seniors dichter bij mekaar te brengen en alhoewel er
nog heel wat werk voor de boeg is, schijnt alles toch in
de goede richting te evolueren.
Na tot het vierde leerjaar in Bevel school gelopen te
hebben ging hij voor het 5de en 6de lj. naar het SintGummaruscollege in Lier en daarna volgde hij de richting elektriciteit in het VTI.
Daarna probeerde hij zonder succes nog 2 jaar informatica in Sint-Lodewijk te Antwerpen en in 1987
diende hij zijn legerdienst te vervullen in Kapellen
(Hoogboom) waar hij bij de stormfuseliers een ongelooﬂijke fysiek kweekte.
Nadat hij op een vrijdag afgezwaaid was mocht hij de
maandag daarop als arbeider beginnen bij autobusbouwer Van Hool. Een 5-tal jaren later werd hem op
het studiebureel een nieuwe post aangeboden en sedertdien tekent hij er als bediende alle plannen voor
de elektriciteit in de autobussen.
Tijdens het uitgaansleven in Berlaar had hij in 1983
kennisgemaakt met Ilse Janssens, een bakkersdochter
uit Koningshooikt, met wie hij in 1989 in het huwelijk
trad.
Zijn echtgenote had met haar informatica-studies destijds geen probleem want zij geeft dit momenteel als
bediende bij de VDAB in Antwerpen in bijscholing.
Hun dochter Annelies (1993) woont nog onder het ouderlijke dak en zit thans in haar laatste jaar psychologie.
Naast de vrije tijd die hij aan het voetbal spendeert
rest er ook nog wel wat om regelmatig op vakantie te
gaan, er al eens een weekendje tussenuit knijpen of
een goed boek te lezen.
Of Swa er als laatste pronostieker van het jaar 2016
in zal slagen om de ‘herfsttitel’ nog af te pakken van
onze huidige leider verneem je volgende week op deze
plaats.
jvp
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U15 KV Hooikt
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Lierse - OH Leuven
FC Duﬀel - Thes Sport
Nijlen - Sterrebeek
FC Dender - KSK Heist
Rapid Leest - Berlaar Heikant
Lyra - Verbr. Zwijndrecht
Herenthout - Ranst
Lint - Bevel
VV Duﬀel - Wavria
Vorselaar - Loenhout
FC Duﬀel B - Borsbeek
Willebroekse SV - Hooikt
Broechem - Branst
Zandhoven - Putte
Kessel United - Antonia B
Puldersbos - Kontich B
Ranst B - Massenhoven
Boechout - Oelegem
Pulle - Emblem
Booischot - Grobbendonk
Bouwel - Rita Berlaar
Zoersel -Lentezon
Ternesse A - Whitestar
Wijnegem - Kaart
Jong Antwerpen - Mortsel OG
Dames Massenhoven = Vrij
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