SPORT

beter, want ook hij kreeg
natuurlijk een lijstje van
25 wedstrijden voorgeschoteld.
Sedert 5 mei ll. rijdt Dré
Verwimp met tram ‘6’; hij
is de derde uit het gezin
van 4 kinderen dat gesticht werd door Louis
Verwimp en Julia Van den
Bosch en destijds woonachtig was aan de Bouwelsesteenweg in Nijlen.
Deze rasechte Nijlenaar was in zijn jonge jaren lid van
de KLJ en begon te voetballen bij de miniemen van FC
Nijlen.
Toen hij er in de nationale reserven speelde ging hij, in
de tweede helft van de jaren 80, samen met 4 medespelers, nl. Ruud Faes, Benny Van de Sande, Theo Obbels en Walter Jacobs, in op het verzoek van François
Nijs, voorzitter en stichter van Sporting Nijlen, om bij
de nieuw opgerichte club te gaan voetballen.
Gedurende verschillende jaren speelde hij er in het 1ste
elftal dat in 4de provinciale, ondermeer o.l.v. René Van
Gorp als trainer, steevast aan de kop speelde.
Nadien speelde hij nog verschillende jaren bij de veteranen van KFCSV Nijlen, met o.a. ‘Nekes’ Verhaegen,
‘Makke’ Van de Schoor, ‘Jé’ of ‘Jerre’ Van den Broeck,
Louis De Meyer, Herman Faes, Luc Crauwels, Fred Verwerft en Ivo Wegge.
Met deze legendarisch sterke ploeg werd nagenoeg ieder seizoen kampioen gespeeld en won Dré tot twee
keer toe de Beker van België.
Tot het vijfde leerjaar ging hij naar het schooltje van
de ‘nieuwe parochie’, aan de Zandlaan en daarna volgde hij het middelbaar op internaat in de Normaalschool
te Lier.

PRONOSTIEKER: DRÉ VERWIMP (Nijlen)
Met 12 punten (op 24 wedstrijden) komt Ronny Rottiers uit Kessel op gelijke hoogte van Jules Claessens,
T2 bij K. Oelegem SK, die als allereerste pronostieker
van dit seizoen eenzelfde score behaalde en dus voortaan de leiding moet delen.
Door het uitstel van de dameswedstrijd MassenhovenStandard Luik B (2) behoudt Ronny evenwel nog de
kans om alleen leider te worden.
Maar misschien doet onze volgende kandidaat nog wel
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Eens 18 geworden viel thuis een oproepingsbrief voor
het Belgisch Leger in de brievenbus en na het ‘Klein
Kasteeltje’ werd hij chauﬀeur, de eerste twee maanden
in Heverlee en daarna in Brasschaat.
Toen hij afgezwaaid was kon hij beginnen op General
Motors; daar startte hij aan de band en werd later bediende en ploegbaas.
Met 35 jaren dienst kon hij na de sluiting op z’n 55ste
op brugpensioen gaan en tot nu toe lukt het hem probleemloos om de dagen te vullen, in de eerste plaats
met de zorg voor zijn 88-jarige moeder, met wie hij
nog steeds thuis woont aan de Looystraat op de grens
met Bouwel.
Samen met z’n beste vrienden Makke Van de Schoor
en ‘Jerre’ Van den Broeck en hun respectievelijke echtgenotes, Liliane Van den Broeck en Rita Bruynseels,
volgde hij vele jaren het cyclocross en werd telkens
een week verlof genomen om naar het wereldkampioenschap te trekken.
Na het overlijden van de ‘Makke’ einde september
2015 werden Kroatië en Spanje hun nieuwe vakantiebestemmingen.
Nog steeds behoort Dré tot de trouwste supporters van

het eerste elftal van KFC Nijlen, waarvan hij bijna geen
enkele wedstrijd mist, zowel thuis als op verplaatsting.
Bij zijn geliefde club steekt hij ook af en toe een handje
toe wanneer het nodig is en daarnaast gaat hij ook nog
regelmatig vissen.
Of hij hier in onze wedstrijd met het hiernavolgende
lijstje een grote vangst zal maken verneem je in onze
volgende editie.
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Lierse-Roeselare
Spouwen Mopertingen-FC Duﬀel
RC Mechelen-Nijlen
RSC Anderlecht-dames Massenhoven
Heist-Beerschot Wilrijk
Schriek-Lyra
Berlaar Heikant-De Kempen
VV Duﬀel-Bonheiden
Wavria-Lint
’s Gravenwezel Schilde-Herenthout
Kaart-Ranst A
Bevel-Tisselt
Vlimmeren-Vorselaar
Broechem-Lippelo
Duﬀel B-Walem
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Branst-Kessel United
Halle-Hooikt
Ranst B-Pulle
Maccabi-Boechout
Massenhoven-Jong Antwerpen
Emblem-Hove
Oelegem-Kontich
Mortsel OG-Pulderbos
Bouwel-Grobbendonk
Rita Berlaar-Heultje

2
1
2
1
1
2
1
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OPROEP!
Via deze weg proberen we een poging te ondernemen
om aan de clubsecretarissen van onze streekclubs die
het inschrijvingsformulier nog niet hebben teruggestuurd of nog aan niemand hebben doorgegeven, te
verzoeken om dit zo snel als mogelijk in orde te willen
(laten) brengen.
Indien er in hun club werkelijk niemand kan gevonden worden die eens graag (VOLLEDIG GRATIS !!) zou
willen meedoen verzoeken wij hen om ons dat ook te
melden zodat anderen daartoe de kans kan geboden
worden.
Alvast bedankt op voorhand !
jvp
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