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in pole-position naast
KFC Ranst-voorzitter Rudi
Lauwers.
Het aantal “geslaagden”
(13 of meer op 25 !) is
daarmee aangegroeid tot
6 en er komen in de resterende weken nog 10
kandidaten aan bod.

Ook onze volgende kandidaat is toevallig weer iemand die Peter vrij goed
kent, nl. de 39-jarige
Tommy Van Brandt, uit
Herenthout.
Hij is afkomstig uit Kessel en is de enige zoon uit het
huwelijk van gewezen Lierenaar Tony Van Brandt, die
vroeger ondermeer voetbalde bij Nijlen, Puurs, Lierse
en Beerzel en diens echtgenote, Arlette Van Reileghem.
Als 6-jarige begon Tommy, haast in zijn achtertuin, te
voetballen bij de prae-miniemen van SK Lierse.
Talentrijk als hij was doorliep hij er alle nationale jeugdreeksen en speelde ook 3 seizoenen bij de reserven.
Steevast werden uitstekende resultaten behaald, maar
grote clubs als Anderlecht, Standard en Club Brugge
hadden toch meestal nog dat tikkeltje meer in huis.
Als 19-jarige trok hij voor 2 seizoenen naar Tielen,
toen nog actief in 2de nationale; in het eerste seizoen
dat hij daar was werden in het kader van de beker van
België ondermeer Lierse en KV Mechelen uitgeschakeld
in de voorrondes en hield men in de heenmatch van de
halve ﬁnale gelijke tred met Anderlecht dat zich dan
uiteindelijk in de terugwedstrijd toch nog kon plaatsen
voor de ﬁnale.

PRONOSTIEKER:
TOMMY VAN BRANDT (Herenthout)
Met een 1-3 overwinning op Jong Antwerpen heeft VC
Massenhoven de 3de periode prima ingezet en ook in
onze pronostiekwedstrijd boekte trainer Peter Van den
Dries een resultaat waarmee hij best mag uitpakken.
Hij deed het in ieder geval heel wat beter dan zijn kameraad en werkmakker Alain Van de Schoor; liefst zes
punten meer of 17 in totaal brengen hem zelfs mee

In z’n tweede seizoen ging de club failliet om het jaar
nadien te fusioneren met VV Lichtaart en opnieuw te
starten in 4de prov. als FC De Kempen.
Tommy was intussen overgestapt naar Nijlen en speelde er 1 seizoen ondermeer samen met Wim Van Assche
en Dave Belmans in bevordering.
In dezelfde afdeling vertoefde hij nadien nog een 6-tal
seizoenen; het eerste jaar werd de top 5 behaald met
Willebroek, daarna volgde een seizoen bij Bornem,
waar ondanks het feit dat er met een superploeg gestart werd, de degradatie niet kon ontlopen worden en
daarna volgden opnieuw 3 jaren bij Willebroek en nog
eentje bij KFCO Wilrijk.
In 2 seizoenen bij Katelijne in 1ste prov. werd gepromoveerd na het winnen van de eindronde.
Daarna kwamen nog achtereenvolgens 1 jaar bij
Wavria (2de prov.), 1 jaar bij Balen (2de prov. met een
2de plaats als eindresultaat, op nauwelijks 1 puntje
achter de ploeg die kampioen speelde), terug 2 à 3
jaren Wavria (2de prov.) en 2 jaar bij Oevel (2de en
3de prov.).
4 jaar geleden kwam hij tenslotte terecht bij ZW
Eendracht Kessel, waar hij vanaf de tweede competitiehelft de aanvoerdersband droeg en na de fusie van
ZWEK met KFC Kessel was hij begin september van
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vorig jaar aan z’n tweede seizoen bij Kessel United
gestart, maar die samenwerking werd vorige week
beëindigd.
Voetbalmoe is hij absoluut nog niet en uiteraard gaat
hij al het nodige doen om z’n conditie enigszins op peil
te houden in de hoop van volgend seizoen toch nog ergens bij de één of andere provincialer in de buurt aan
de slag te kunnen gaan.
Sedert kort speelt hij ook nog voetbal in het liefhebbersverbond, meer bepaald bij SK De Rotonde, een
club die zich in de 1ste Afdeling van de LVL ongetwijfeld nog gaat mengen in de strijd om de titel.
Na de lagere school ‘Goezo !” in Kessel-dorp ging hij in
het KTA te Lier de richting kantoor & verkoop volgen en
toen hij het 7de jaar beëindigd had begon hij te werken als bediende bij Electrabel (in Lier en in Brecht).
Via Dirk Gyselinckx (welgekend in voetbalmiddens)
kwam hij terecht in het Sint-Gabriël-instituut te
Boechout, waar hij gedurende 3 jaar secretariaatswerk
verrichte.
Daarna deed hij dezelfde job gedurende 1 jaar in het
Sint-Ursula-instituut te Onze-Lieve-Vrouw-Waver en
sedert 2007 stapte hij over naar het Githo in Nijlen
waar de leerlingenadministratie het hoofdbestanddeel
van zijn dagdagelijkse taak is.
Als prille twintiger had hij Wendy Gysemans leren kennen via diens broer en uit die relatie die stilaan 20 jaar
stand houdt werden zijn twee oogappels geboren, nl.
Zoë (11) en Axl (9).
Deze laatste voetbalt bij de U10 van KFC Herenthout
die door Tommy himself getraind worden; op dit ogenblik klikt alles perfect, zowel met de spelertjes als met
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de begeleiders en de ouders en dat is best te begrijpen
ook als je de resultaten van dat ploegje bekijkt.
Of Tommy’s pronostiekprestatie ook de moeite zal lonen kan je volgende week in deze rubriek lezen.
jvp
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03.
04.
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16.
17.
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21.
22.
23.
24.
25.

Lierse - Tubeke
FC Duﬀel - Spouwen Mopertingen
Nijlen - Racing Mechelen
Dames Massenhoven - Anderlecht
Beerschot Wilrijk - KSK Heist
Whitestar - Lyra
Heikant Berlaar - Berg en Dal
Sint Job - Ranst
Wavria - Herenthout
Kaart - Bevel
VV Duﬀel - Mariaburg
Wuustwezel - Vorselaar
Puurs - Hooikt
Broechem - Walem
FC Duﬀel B - Zandhoven
Borsbeek - Kessel United
Oelegem - Ternesse B
Emblem - Kontich B
Massenhoven - Hove Sp
Ranst B - Boechout
Pulle - Pulderbos
Rita Berlaar - Rijmenam
Bouwel - Heultje
Wavria B - Grobbendonk
Putte - Antonia B
Lint = vrij
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