SPORT

PRONOSTIEKER: GUY BRAWERS (Lier)
Lyra leed afgelopen weekend een vrij onverwachte 1-0
nederlaag en daarmee kwam een einde aan de mooie
reeks van 6 opeenvolgende overwinningen die hen inmiddels tot de 3de plaats gebracht had.
In de heenronde waren de roodwitten op eigen terrein
al niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen
Rapid Leest, een ploeg die al vanaf begin oktober zo
rond de 12de plaats geparkeerd staat.
Een ploeg die toch wel enige ambitie koestert mag met
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een magere 1 op 6 tegen
een dergelijke ploeg dan
ook niet tevreden zijn.
Kersvers
ere-voorzitter
Sam Wyckmans bleef met
12 gescoorde punten net
onder de helft en komt
daarmee uiteraard enkele
punten te kort om zich
bij de kandidaat-prijswinnaars te voegen.
Intussen zijn we al aangeland bij onze 25ste deelnemer van dit seizoen, nl.
Lierenaar Guy Brawers,
die vorige week zijn 55ste verjaardag mocht vieren.
Samen met z’n overleden broer Roger en zijn 3 zussen
groeide hij op in “Australië’, een volkse wijk nabij de
Antwerpsesteenweg in Lier.
Hij begon te voetballen als miniem bij SK Lierse en
speelde na de fusie met Lyra in de jaren 70 een 4-tal
seizoenen bij Bacwalde in het Katholiek Sportverbond..
Toen hij eerstejaarsjunior was kwam hij bij Lyra terecht en al vrij snel zat hij er bij de seniors, waar hij als
19-jarige hij onder leiding van Omer Van Boxelaer zijn
debuut maakte in het 1ste elftal dat toen in 1ste prov.
speelde en in zijn tweede seizoen behaalde hij mee de
eindzege in de beker van Antwerpen.
Een jaar later stapte hij via toenmalig trainer Wim
Mertens voor 1 seizoen over naar SV Heist (2de prov.)
en na het beëindigen van zijn legerdienst speelde hij
gedurende 8 seizoenen bij VV Duﬀel (3 seizoenen in
3de, 1 in 4de en de rest in 2de prov.), samen met
Werner De Cnaep die er keeper was.
Heel ﬁjne herinneringen houdt hij over aan het seizoen
toen Hans Michiels onder de lat stond en met ondermeer Rudy Van Houdt, Enrico Cecchi, Wim Boiy, Marc
Hellebaut, Eddy Feremans en de gebroeders Haemels
in de ploeg o.l.v. trainer Freddy Kuhn, jammer genoeg
op 1 puntje na de promotie naar 1ste prov. gemist
werd.
Daarna volgde weer een lange en mooie periode (liefst
9 jaar), ditmaal bij SK Schilde, zowel in 2de, 3de als
in 4de prov.
Daar speelde hij 3 seizoenen samen met Peter, de,
zoon van oud-Lierse-speler, wijlen Frans Vermeyen.
Daarnaast was hij er ook nog enkele jaren trainer en
hulptrainer onder Willy Pallemans.
Toen hij de 37 al gepasseerd was volgden nog 3 seizoenen bij Lint in 3de prov.,, waarvan 1 samen met
Peter De Brabandere, die intussen zijn schoonbroer
werd, beiden als speler-trainer.
Nadien was hij er in 3de prov. nog gedurende 2 jaar
alleen trainer en vervolgens ook 2 jaar bij SK Schilde,
eveneens in 3de prov.
Ook toen hij gedurende 2 seizoenen trainer was bij FC
Kessel werden mooie resultaten behaald tot de ploeg
gevoelig verzwakte na een aantal zware kwetsuren,
waaronder een beenbreuk bij één van de sterkhouders
van de ploeg.
Niet alleen door het steeds brutaler wordende spel van
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sommige tegenstrevers maar ook omwille van de niet
altijd even gemakkelijke combinatie met het continuploegensysteem waarin hij al van in 1984 tewerkgesteld was bij Agfa Gevaert nam hij de beslissing om uit
het trainersvak te stappen.
Door de 4 seizoenen die hij in dienst was als T2 bij KFC
Nijlen heeft hij deze club voor altijd in zijn hart gesloten en dat niet alleen omwille van de opeenvolgende
mooie resultaten die er geboekt werden.
In zijn eerste jaar werd o.l.v. Geert Geudens een 10de
plaats behaald. Het tweede en derde jaar werd onder
Werner Loots 2 keer de eindronde gespeeld; de eerste keer werd de promotie net niet behaald, maar de
tweede keer was het wel bingo en steeg men naar 1ste
prov.
Met de reserven werd kampioen gespeeld en ook in
zijn 4de seizoen, ditmaal o.l.v. Kris De Backer, werd
er via de eindronde gepromoveerd naar de nationale
reeksen.
Op dit moment heeft hij geen club, maar desondanks
blijft hij het provinciale voetbal van heel nabij volgen
en enkele van zijn goeie kameraden uit het verleden, zoals Bart Michiels (huidig trainer bij Bevel) en
Dirk Huysmans (huidig trainer bij Wijnegem) zullen
hem wel weten te vinden als dat nodig mocht blijken
en wie weet, misschien zijn er ook nog andere clubs
geïnteresseerd.
Zijn eerste deelname in het seizoen 2008-2009 leverde Guy 13 punten en een 8ste plaats op.
Als hij daar deze keer nog 2 punten kan aan toevoegen
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met onderstaande reeks dan is hij meteen ook zeker
van zijn plaats op onze prijsuitreiking van zondag 18
jvp
juni a.s.
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Lierse -Roeselare
Dames Massenhoven - Moldavo
Lyra - Ternesse
Verb. Zwijndrecht - Berlaar Heikant
Herenthout - VV Duﬀel
Lint - Bonheiden
Bevel - Wavria A
Vorselaar - Merksplas
Hooikt - FC Duﬀel B
Aartselaar - Broechem
Kessel United - Lippelo
Zandhoven - Walem
Hove - Ranst B
Jong Antwerpen - Pulle
City Pirates Antwerpen B - Boechout
Pulderbos - Oelegem
Brothers United Antwerpen - Emblem
Mortsel O.G. - Massenhoven
Noordstar - Rita Berlaar
Grobbendonk - Katelijne B
Westmeerbeek - Bouwel
Antwerp - Lommel
Wijnegem - Mariaburg
Lille - Branddonk
Brasschaat - Whitestar
Ranst = vrij
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