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Waarschijnlijk wachten er
ons -zoals het de voorbije
jaren meestal was- ongetwijfeld ook nu wel nog enkele stevige winterprikken.
In ieder geval is het zo
dat de competitie volgend weekend hervat,
met uitzondering van in
de 1ste klasse (heren
en dames) en in de 1ste
amateurklasse.

Het interview met onze
18de kandidaat van het
seizoen, nl. iemand die in het verleden al 2 keer met succes deelnam, vond nog net plaats vóór de jaarwisseling.
De eerste keer, nl. in 2007-2008, behaalde de thans
48-jarige Jan Vissers uit Nijlen de tweede hoogste score van dat seizoen, nl. 15 punten, waarmee hij na een
‘belle’ met 2 anderen uiteindelijk beslag kon leggen op
de 4de plaats en een hogedrukreiniger (Kärcher) in ontvangst mocht nemen.
Ook bij zijn tweede optreden was het bingo; 1 puntje
minder leverde hem toch nog een 8ste plaats en een
grilltoestel (Tefal) op.
Zoals het bij zijn vorige deelnames reeds vermeld werd is
Jan afkomstig uit de ‘Witte wijk’ aan de Ranstsesteenweg
in Emblem en is hij op dit ogenblik reeds 23 jaar gehuwd met Veerle Verhoeven uit Broechem, die administratief bediende is bij schoenwinkel Pauwels aan de
Turnhoutsebaan in Schilde.
Zijn actieve spelersloopbaan, zowel bij Racing Emblem
als bij KFC Sint-Michiel, kwam abrupt ten einde na
een zwaar bromﬁetsaccident en na daarvan hersteld
te zijn volgde hij de door K. S.O.L.E.O. ingerichte
scheidsrechterscursus.
Na die met succes te hebben voltooid sloot hij zich aan
bij KFC Bevel en zijn eerste optreden was een miniemenwedstrijd op een zeer koude zondagmorgen, nl. 10
november 2002 om 9.30 u., in Zammel.
Bij de eerste 3 wedstrijden van zijn carrière werd hij gevolgd door zijn zogeheten ‘peter’, nl. Jozef Van Hove uit
Berlaar.

PRONOSTIEKER: JAN VISSERS (Nijlen)
In de allereerste plaats wensen we al onze lezers en
sympathisanten in deze tijden waarin kommer en kwel
haast dagelijks nog altijd wel ergens in de wereld schering en inslag is het allerbeste toe voor hopelijk een op
alle vlakken gelukkig Nieuwjaar !
En zonder witte Kerst, maar met al wel enkele ijskoude
nachten achter de rug zit de zeer korte ‘winterstop’ er
voor onze voetballers intussen ook weeral op.

Na 2 jaar jeugdwedstrijden te hebben geleid volgde dan
zijn eerste zondagnamiddagmatch en ook die herinnert
hij zich nog perfect, nl. een verre verplaatsing in 4de
prov. naar Ravels, op het veld van Flandria.
1 jaar later volgde dan z’n eerste match in 3de prov., nl.
Kaart-Rochus Deurne en in 2de prov. werd hij voor het
eerst aangeduid voor een wedstrijd op nauwelijks 1 km.
van zijn ouderlijke woning, nl. Ranst-Mariaburg.
Momenteel is hij dus bezig aan zijn 14de seizoen en he-

www.kontakt.be

SPORT
lemaal in het begin daarvan ﬂoot hij ook z’n eerste en
voorlopig enige wedstrijd in 1ste prov., nl. White StarTernesse, die op 2-3 eindigde en waarin hij 2 keer een
rode kaarten toonde.
Na het lager onderwijs in het Sint-Gummarus-college
te Lier en de beenhouwersschool (Provinciaal Instituut
Voedingsbedrijven Antwerpen) begon hij als 16-jarige op
leercontract te werken in een beenhouwerij te Edegem;
daarna volgde nog 1 jaar in de voormalige superette ‘’t
Moleken’, aan de Eeuwfeestlaan te Lier en op dit moment
is hij onderweg naar zijn 30ste dienstjaar bij Carrefour,
destijds nog GB.
Daar werkte hij de eerste 6 jaar in de winkel te Edegem
aan de Prins Boudewijnlaan en daarna tot de dag van
heden aan de Grote Steenweg te Berchem (Pulhof).
Voor zoon Axel, intussen 16 jaar en een fervent gamer,
loopt de Kerstvakantie op haar laatste benen en volgende week maandag begint hij aan het tweede trimester in
het 5de jaar handel in het Githo te Nijlen.
Tijdens de zomermaanden zoekt de familie warmere
oorden op, met Spanje als hun favoriete bestemming.
Trainen doet Jan 1 keer per week samen met een aantal
van zijn collega’s op de piste in Duﬀel en dit onder de
vakkundige leiding van Walter Van Goubergen.
Na al enkele weken op de sukkel te zijn met z’n knie,
vernam hij in de slotweek van 2016 dat hij wellicht een
operatie zal moeten laten uitvoeren om enkele loszittende stukken in zijn meniscus te laten verwijderen.
Als je graag wil weten of Jan’s 3de deelname ook voldoende punten zal opleveren om in de prijzen te vallen,
lees je volgende week in deze rubriek.
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Lierse - Lommel
Hoogstraten VV - KFC Duﬀel
City Pirates Antwerpen - Nijlen
Brasschaat - Lyra
Heikant Berlaar - Ternesse
Bevel - Herenthout
Ranst - Katelijne
Kaart - Lint
Beekhoek - Vorselaar
Beerzel - Hooikt
Borsbeek - Broechem
Halle - Zandhoven
Putte - Kessel United
FC Duﬀel B - Willebroekse
Tub. Borgerhout - Ranst B
Massenhoven - Pulle
Emblem - Boechout
Oelegem - City Pirates Antwerpen B
Maccabi - Pulderbos
Katelijne B - Bouwel
Wiekevorst - Grobbendonk
Branst - Lippelo
Spouwen - Woluwe Zaventem
Turnhout - Diest
Diegem - Vosselaar
VV Duﬀel = vrij
SK Rita Berlaar = vrij
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