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thuisploeg krijgt hij nog 1
punt bij en met 13 punten
zou hij dan bij de groep
der “geslaagden” komen.
Bjorn Bekers kan maar
maximaal aan 12 punten
geraken: de wedstrijd
“Antonia-VC
Herentals”
in 1ste prov., die in het
tweede weekend van november na 5 minuten
stopgezet werd, zal herspeeld worden op 7 februari a.s.
Jiri Peeters van café “De
Poemp” in Berlaar had 10 punten gescoord op 22 wedstrijden; de wedstrijd “Boechout-Emblem”, waarvoor
hij een 1 gezet had, werd gestaakt en later teruggespeeld met een 1-1 als eindstand, maar dat leverde
dus geen punt op.
Door het algemeen forfait van Belgica Edegem en de
dames van SK Lierse had hij nog het recht om 2 matchen zelf te kiezen en zo misschien zijn score tot 12
te kunnen uitbreiden, maar jammer genoeg reageerde
hij tot op heden niet meer op ons voorstel.
De wedstrijd “Lierse-Lommel” die onlangs op 5-1 eindigde leverde nog een bijkomend punt op voor oudscheidsrechter Mario Vicic, maar met een totaal van 10
blijft ook hij bij de “gebuisden”.

PRONOSTIEKER:
Peter Van den Dries (VC Massenhoven)
Voor enkele deelnemers die reeds aan bod kwamen is
de totaalscore op dit moment nog niet bekend omwille
van het feit dat niet al hun 25 wedstrijden reeds gespeeld zijn.
Ronny Rottiers uit Kessel heeft voorlopig 12 punten
en als de wedstrijd “dames Massenhoven-Standard
Luik B” op 28 januari a.s. een nederlaag wordt voor de

Bij die groep komt nu ook Alain Van de Schoor terecht;
hij was vorige zaterdag enkel aan het feest met het
vieren van zijn 36ste verjaardag want zijn eindresultaat in onze pronostiekwedstrijd volstond niet om daar
ook ’s zondags nog een verlengstuk aan te breien.
Met 11 punten hoort hij nu ook thuis in de groep der
‘gebuisden’, d.w.z. zij die geen 13 punten behalen
en die groep is momenteel veel talrijker dan die der
“geslaagden”.
Het toeval wil nu dat onze kandidaat van deze week
niet zo maar een collega is van op het werk, maar zelfs
een hele goeie kameraad van Alain, nl. de 44-jarige
Peter Van den Dries uit Berlaar.
Afkomstig zijnde uit Itegem was hij als 7-jarige begonnen bij KFC Itegem, de intussen opgedoekte ploeg van
wijlen voorzitter Mon De Belder en hij maakte er deel
uit van een bijzonder sterke lichting, want nagenoeg
met elke categorie werd er kampioen gespeeld.
Als tweedejaars-scholier en junior mocht hij al eens
opdraven met het 1ste elftal en vanaf z’n 20ste had hij
in 2de prov. steeds een vaste plaats als nummer ‘10’.
Op z’n 27ste trok hij voor 4 à 5 seizoenen naar KV
Hooikt, waar hij meestal als libero speelde.
Daarna volgden nog 2 seizoenen bij Werchter (4de
prov.) en 3 bij FC Kessel, waar hij tevens hulptrainer
was. Tot slot keerde hij terug naar zijn moederclub en
maakte er nog het allerlaatste seizoen in het bestaan
van de club mee.
Rond zijn 39ste à 40ste werd hij aan zijn heup geopereerd en daarmee eindigde zijn actieve spelersloopbaan.
Eens hersteld werd hij bij SK Berlaar gedurende 1 sei-
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zoen trainer van de provinciale en gewestelijke U23.
Vervolgens trok hij samen met 21 jonge kerels naar
FC Kessel (4de prov.). Met Ivan De Weerd als T1 en
Peter als veldtrainer werd daar een project opgestart
om binnen een 5-tal jaren een degelijke ploeg te vormen en naar 3de prov. te promoveren, maar dat werd
al na 1 jaar opgedoekt omwille van de fusie tussen FC
Kessel en Zwart-Wit Eendracht Kessel.
Mede daardoor kregen weinigen van de spelers die
mee uit Berlaar gekomen waren de kans om verder
te groeien en vorig jaar zocht Peter dan opnieuw een
ploeg en na een gunstig gesprek met Guido en Dennis
Van de Velde kwamen hij en 11 spelers terecht bij VC
Massenhoven.
Aanvankelijk was hij er hulptrainer onder Christof De
Cnodder, maar toen daarmee in het najaar van 2016
door omstandigheden de samenwerking stopgezet
werd, werd hij aangesteld als hoofdtrainer.
Doordat 4 vaste kernspelers ook gestopt waren was
zijn eerste bekommernis om opnieuw een hechte
groep te vormen en met 21 op 27 in de 2de periode
is het wel heel duidelijk dat men intussen in de goede
‘ﬂow’ zit.
Misschien mag dan ook wel een terechte hoop gekoesterd worden om tegen het einde van de competitie nog
wat verder op te klimmen in de rangschikking naar de
6de à 7de plaats.
Met enkel Cedric Lefevre en keeper Bart De Ceuleer
als vaste pionnen, aangevuld met heel wat jongeren
waarvan het merendeel vorig seizoen zelfs niet eens
op de bank zat, beschikt Peter momenteel over een
goed samenhangend geheel en is men er zich terdege
van bewust dat wellicht toch nog wel heel wat leergeld
zal dienen betaald te worden.
Maar de punten die al binnen zijn, die kan men ze niet
meer afpakken …
Naast de kleuter- en de lagere school volgde hij ook
het middelbaar in het KTA te Heist-op-den-Berg. In de
richting ‘elektriciteit’ volgde hij nog een specialisatiejaar en op z’n 20ste ging hij gedurende een half jaar
jaar werken bij Renault in Vilvoorde.
Vervolgens vervulde hij zijn legerdienst als chauﬀeur

Weekblad Kontakt
25 januari 2017
week 04

in Rheindahlen, in de buurt van Mönchengladbach en
dat jaar beschouwt hij absoluut niet als een verloren
jaar, maar wel eentje waaraan hij de beste herinneringen bewaart.
Na afgezwaaid te zijn werd hij magazijnier, eerst
bij Casa in Itegem en daarna volgden nog 3 jaar bij
‘Garnalen Van Roey’ in Boechout, waar hij ook nog
chauﬀeur was. Sedert 3 januari 1998 is hij intussen
als elektrieker in dienst bij Van Hool in Koningshooikt.
Uit eerdere relaties heeft Peter 3 dochters; Lindsey (19)
en Naomi (20) die bij hun mama wonen. Daarnaast is
er nog in co-ouderschap de 11-jarige Britt en momenteel woont hij samen met Christel Geeraerts en haar 2
zonen (19 en 20).
Zal Peter met onderstaande reeks ‘slagen’ of ‘buizen’ ?
Je verneemt het volgende week in deze rubriek.
jvp
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

OH Leuven - Lierse
Heist - Sprimont Comblain
De Kempen - Heikant Berlaar
Lyra - Schriek
Bonheiden - VV Duﬀel
Tisselt - Bevel
Lint - Wavria
Herenthout - ‘s Gravenwezel Schilde
Ranst - Kaart
Vorselaar - Vlimmeren
Lippelo - Broechem
Walem - FC Duﬀel B
Zandhoven - Borsbeek
Kessel United - Branst
Hooikt - Halle
Pulle - Ranst B
Boechout - Maccabi
Pulderbos - Mortsel O.G.
Jong Antwerpen - Massenhoven
Hove - Emblem
Kontich B - Oelegem
Grasheide - Rita Berlaar
Rijmenam - Bouwel
Grobbendonk - Blauberg
Ternesse B - Brothers UTD
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