SPORT

Weekblad Kontakt
15 februari 2017
week 07

En een score van 18 punten is niet niks, want zowel
in het seizoen 2014-2015
als in 2015-2016 leverde dit respectievelijk voor
Cis Vervoort uit Nijlen
en voor KSK Oelegemtrainer Stef Huygen de
eindzege op.
Met nog 3 matchen te
goed bestaat zelfs de
mogelijkheid dat Sabine
het record van Paul
Verheecke van Berlaar
Heikant, gevestigd in het seizoen 2004-2005,nl. 20
punten, evenaart of zelfs verbetert.
De resterende deelnemers zullen derhalve zwaar
geschut moeten bovenhalen als zij onze eerste vrouwelijke deelneemster van dit seizoen nog van haar
troon willen stoten.
De eerste die dat nu mag gaan proberen is iemand
die toch wel over enig charisma beschikt en daarmee
is absoluut niets mis gezegd over Eddy Wyckmans, de
man die na 25 jaar voorzitterschap bij TSV Lyra, zijn
sjerp zopas heeft overgedragen aan één van de exponenten van ‘de nieuwe lichting’ (of de jonge garde),
nl. Yves De Vil, gewezen Lierenaar, thans woonachtig
in Brasschaat en beroepshalve notaris, met standplaats in Borgerhout.

PRONOSTIEKER:
EDDY “SAM” WYCKMANS (TSV LYRA)
Sabine De Roeck, één van de vrijwilligsters bij KFC
Broechem, had nog zo gezegd dat ze eigenlijk van
voetbal niet zoveel af wist maar uit de score die ze
(voorlopig) behaalde blijkt nu toch wel heel duidelijk
dat ze meer dan haar mannetje gestaan heeft.
Liefst 18 punten behaalde ze en dat met maar 22 van
de 25 wedstrijden want bij liefst 3 stond als uitslag “gs
0-0” vermeld.

Velen zullen ongetwijfeld zeggen dat ze Eddy Wyckmans
niet kennen, maar wel “SAM” Wyckmans, naar de
roepnaam die hem destijds gegeven werd door wijlen
Walter Geboers, journalist van het Laatste Nieuws.
Eigenlijk is hij afkomstig uit Limburg, maar enkele dagen vóór zijn 14de” verjaardag tekende hij een
aansluitingskaart bij het toenmalige Lyra, de club die
aanvankelijk het stamnummer 52 droeg.
Dit betekent dat hij al meer dan 60 jaar lid is van de
club waarvoor hij ongeveer een 300-tal wedstrijden
speelde in het eerste elftal, waarvan als tiener zelfs
nog een 7-tal toen de club nog in 2de klasse stond.
Na de mislukte fusie in 1972 voetbalde hij nog enkele
jaren in Herselt en Kontich en was hij ook nog trainer
bij Waaslandia.
Onder Omer Van Boxelaer en Wim Mertens was hij
op het einde van de zeventiger, begin tachtiger jaren
hulptrainer bij Lyra.
Ondermeer op Westerlo speelde hij ooit zelfs nog samen met z’n zoon Philip in het 1ste elftal.
Onder het voorzitterschap van Louis De Colfmaker geraakte de club in 1990 opnieuw tot in 3de nationale,
maar 2 jaar later volgde dan, samen met een serieuze
ﬁnanciële kater, de degradatie naar 4de..
Het waren derhalve woelige tijden toen Sam het roer
overnam en hij had heel wat af te rekenen met ﬁnanciele lijken die zo nu en dan nog uit de kast vielen.
Toch wist hij de club in het seizoen 1999-2000 opnieuw
naar 3de te loodsen na een formidabel seizoen waarin
een hoofdrol weggelegd was voor de tandem Filip Joos
(huidig sportjournalist bij de VRT) en Wim Van Looy
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(de vaardige spits uit Herenthout).
De euforie bleef maar duren en men werd zelfs herfstkampioen, maar in de eindronde werd op een haar na
de promotie naar tweede nationale gemist.
Na 5 seizoenen volgde dan eerst nog de terugkeer
naar bevordering met vorig seizoen als absoluut dieptepunt, de degradatie naar 1ste provinciale.
Financieel schijnt alles opnieuw beter geolied te lopen
en vooral sportief kan er gesteld worden dat de toekomst bijzonder rooskleurig is.
Immers, de 1-0 derbyzege van afgelopen zaterdag
tegen Berlaar Heikant, was een 6de opeenvolgende
overwinning waardoor men thans, met nog 8 wedstrijden te gaan, opgerukt is naar de 3de plaats op gelijke
hoogte van VC Herentals, of 3 punten achter Lille en 6
achter leider Ternesse.
De laatste nederlaag dateert overigens al van 13
november 2016 toen men een serieuze oplawaai gekregen had in Oppuurs (4-0).
Van de 22 gespeelde wedstrijden werd precies de helft
gewonnen en nog maar 3 keer verloren en liefst 8 keer
gelijkgespeeld.
Met recht en rede mag Sam Wyckmans terugblikken op
een fantastische carrière bij de club die hij tot het bittere einde diep in zijn hart zal blijven dragen en waar
hij voortaan de titel van ere-voorzitter mag dragen.
Zijn betoog t.g.v. zijn afscheid begon hij met een citaat
van de Franse dichter Edmond Haraucourt, nl. “Partir
c’est mourir un peu”, hetwelk hij met klem wenste
tegen te spreken, aangezien het zijn weloverwogen eigen keuze was om afstand te doen van zijn titel en zijn
voorzitterstroon af te staan aan een andere, zeer gewaardeerde opvolger en ook een echte Lyra-man pur
sang, nl. Yves De Vil, wiens grootvader zelfs nog huisarts was op het adres Grote Markt, 1 te Lier.
Het is nu aan de nieuwe Lyra-president om samen met
zijn jonge collega’s een nieuwe en moderne impuls te
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geven om deze echte traditieclub opnieuw te brengen
waar ze thuishoort, nl. in de nationale reeksen van het
Belgische Voetbal.
En dat LYRA een grote naam is in het Belgische voetbal werd zelfs beaamd door huidig bondsvoorzitter
François De Keersmaecker, die ook nog meegaf dat
aan de vraag tot het terugverkrijgen van het oude
stamnummer een prijskaartje van liefst € 30.000 verbonden zijn.
We kijken nu met belangstelling uit hoeveel punten
jvp
Sam gaat vergaren met volgende pronostiek.
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Lommel - Lierse
FC Duﬀel - Woluwe Zaventem
Nijlen - Esperanza Pelt
Heist - Padro Eisden Maasmechelen
Rapid Leest - Lyra
Berlaar Heikant - VC Herentals
Kontich - Herenthout
Wavria - Ranst
‘s Gravenwezel Schilde - Bevel
VV Duﬀel - Lint
Oud Turnhout - Vorselaar
FC Duﬀel B - Aartselaar
Borsbeek - Hooikt
Lippelo - Zandhoven
Broechem - Kessel United
Massenhoven - Ternesse B
Emblem - Mortsel Oude God
Oelegem - Brothers United A’pen
Pulle - City Pirates A’pen B
Ranst B - Jong Antwerpen
Boechout - Pulderbos
Rita Berlaar - Grobbendonk
Bouwel - Noordstar
Oppuurs - Lille
Whitestar - Zwijndrecht
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