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score van 12 punten en
daarmee blijft hij wel
na de tweede speeldag aan de leiding want
Fonne Roelants uit Kessel, onze kandidaat van
vorige week, heeft die
score niet kunnen verbeteren.
De eerste 10 en laatste 7 wedstrijden van
zijn lijstje brachten immers maar 3 punten op
en met een uitstekende
7 op 8 op het middelste
gedeelte stopte het totaal op 10 punten.

PRONOSTIEKER: JIRI PEETERS (BERLAAR)
De verhoopte 4 op 4 die er nog in zat voor Jules
Claessens, T2 bij K. Oelegem SK, als allereerste
pronostieker van het seizoen en die hem reeds absolute zekerheid zou kunnen geven hebben omtrent
zijn aanwezigheid op de prijsuitreiking die volgend
jaar op zondag 18 juni zal doorgaan, is er helaas
niet uitgekomen.
Uiteindelijk moest hij vrede nemen met een eind-
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Volgend weekend zijn we toe aan de derde speeldag
en daarvoor hebben we de 42-jarige Jiri Peeters uit
Berlaar kunnen strikken.
Hij is de enige zoon uit het huwelijk van z’n mama,
Jeanine Van Looy met Herman Peeters uit Nijlen, die
reeds kwam te overlijden toen Jiri nog maar 6 jaar
oud was.
Nadat hij de lagere school achter het station in Berlaar achter de rug had trok hij voor het middelbaar
eerst 2 jaar naar Putte en daarna 4 jaar naar het
KTA in Heist-op-den-Berg, waar hij de richting elektriciteit volgde.
Als 18-jarige werd hij zelfstandige in ‘licht en geluid’
en vanaf z’n 30ste is hij cafébaas in Berlaar, eerst
3 jaar als patron van ‘Den Top’ en sedert december
2010 van ‘De Poemp’, een ambiance- en dorpscafé
aan de markt en de kerk pal in het dorpscentrum.
Op maan- en dinsdag is de zaak gesloten en voor
het overige kan men er ’s woensdag terecht vanaf 9
u., op donder-, vrij- en zaterdag vanaf 11 u. en op
zondag vanaf 12 u.
Op 21 september a.s. viert hij z’n 3de huwelijksverjaardag met Ann Bluekens en Noah, z’n 10-jarige
zoon uit een vorige relatie.
Deze laatste voetbalde vorig jaar nog bij SK Rita
Berlaar, maar momenteel amuseert hij zich veel beter bij de plaatselijke scoutsgroep.
Jiri is een echte voetballiefhebber; hij sponsort
ondermeer het 1ste elftal van SK Rita Berlaar en
richtte vorig jaar samen met z’n echtgenote en Jan
Verzwyvel van J&G Wines een supportersclub op
van FC Barcelona, luisterend naar de naam ‘Penya
Blaugrana de la Bomba’ . Wie vindt dat dit toch wel
een lange naam is voor een supportersclub heeft
gelijk, maar het bekt goed en er is een sluitende
verklaring voor.
Alle supportersclubs van FCB moeten immers beginnen met ‘Penya’; de clubkleuren zijn paars (of
granaatrood)-blauw (blaugrana) en ‘de la Bomba’
verwijst naar de thuishaven (café De Poemp).
Zelfs in het gekozen logo is alles terug te vinden: de

naam van de supportersclub, de Belgische en Catalaanse kleuren, alsook die van FC Barcelona en
de twee beertjes tenslotte die een bal vasthouden
verwijzen naar de gemeente Berlaar.
Halverwege oktober krijgen de leden de kans om samen voor het eerst een wedstrijd te gaan bijwonen
in Camp Nou, het prachtige stadion van de Spaanse
en Europese topclub.
Nadere informatie daaromtrent, alsook over alle
wedstrijden die steeds live op groot scherm in ‘De
Poemp’ worden uitgezonden is terug te vinden op de
facebookpagina ‘Penyablaugranadelabomba’.
Voor hun jaarlijkse vakantie zoeken Jiri en Ann graag
verre en warme oorden op; op 6 oktober a.s. luidt
de bestemming Jamaica.
Tegen die tijd weten we ongetwijfeld of hij een
rol van betekenis zal gaan spelen in onze pronostiekwedstrijd.
01. Antwerp-Lierse
02. Nijlen-City Pirates
03. FC Duﬀel-Hoogstraten
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Dames Lierse-Zulte Waregem A
AA Gent B-dames Massenhoven
Ternesse-Berlaar Heikant
Lint-Kaart
VV Duﬀel-Belgica Edegem
Katelijne-Ranst
Herenthout-Bevel
Vorselaar-Beekhoek
Kessel United-Putte
Zandhoven-Halle
Broechem-Borsbeek
Hooikt-Beerzel
Willebroekse-FC Duﬀel B
City Pirates Antwerpen B-Oelegem
Boechout-Emblem
Pulle-Massenhoven
Ranst B-Tub. Borgerhout
Pulderbos-Maccabi
Grobbendonk-Ramsel
Grasheide-Bouwel
Immer Voort-SK Rita Berlaar
Koksijde-SK Heist
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