SPORT

PRONOSTIEKER: JOS VERBOVEN
(KFC EXC. BOUWEL)
Voor Nijlenaar Dré Verwimp leek het vorige zondagavond bij het bekijken van de eerste 12 uitslagen van
zijn lijstje met slechts 4 juiste pronostieken maar een
mager beestje te zullen gaan worden, maar de overige
13 matchen leverden liefst 11 punten op, wat zijn totaalscore toch nog op 15 punten bracht.
Dit levert hem niet alleen de leidersplaats op maar
ook de absolute zekerheid dat hij op de voorlaatste
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zondag van juni 2017 één
van onze prijswinnaars
zal zijn.
En als we voortgaan op
de statistieken van de
voorbije jaren dan zit er
zelfs een top-5 plaats in.
Maar we gaan het vel van
de beer niet verkopen
vooraleer hij geschoten
is, want er wachten natuurlijk nog 24 kandidaten die allen mogen proberen om hem van z’n
troon te stoten.
De eerste die dat mag gaan proberen is de 72-jarige
Jos Verboven, oorspronkelijk afkomstig uit Vorselaar,
waar hij als 2de jongste uit een gezin van 4 kinderen
ﬂink in de watten zal gelegd zijn door z’n 3 zussen.
Als kadet begon hij te voetballen bij de ploeg van z’n
geboortedorp en hij maakte er als linksbuiten in de
jeugdreeksen deel uit van een heel sterke lichting
waarmee verschillende keren kampioen gespeeld werd.
Zijn debuut in het eerste elftal maakte hij reeds als
junior en nadien speelde hij heel wat jaren in de reserven.
Ongeveer halverwege de jaren 60, na winst met het
eerste elftal in een uitwedstrijd op Puurs, stapte hij
met enkele van z’n maats af aan de Lindekens om op
Bouwel-kermis nog wat vertier te gaan zoeken en daar
maakte hij kennis met Livine Goormans.
Z’n goeie vriend, Lucien Meeus, wedde met hem voor
een bak bier dat hij die jonge Bouwelse schone niet
durfde te kussen, maar Jos had blijkbaar zo’n grote
dorst dat hij die kans op dubbele winst niet zo maar
liet voorbijgaan.
Na enkele jaren verkering trad het jonge stel op zaterdag 3 september 1966 in het huwelijk en ’s anderendaags speelde hij met het 1ste elftal van Bouwel op
Zandhoven.
Enkele jaren later werd hun woning gebouwd op een
stuk bouwgrond dat ze samen gekocht hadden aan de
Cogelsdreef, op een boogscheut van het centrum van
Bouwel.
Er werden 3 zonen geboren, eerst was er de tweeling
Hans en Kurt, momenteel 42, gevolgd door de 1 jaar
jongere Nico.
In hun jeugdjaren speelden zij allen volleybal bij Bovoc, werden later computerspecialist en bezorgden
hun ouders een Spaanse, Thaise en Chileense schoondochter.
Jos was destijds beginnen te werken als diamantslijper,
maar toen in die branche een slechte periode aanbrak,
ging hij net als z’n echtgenote tot aan zijn pensionering werken op Agfa Gevaert.
Als speler van het eerste elftal van Bouwel werd hij
ondermeer getraind door de Nijlenaars Vital Mariën en
Jokke Van Looy en in zijn eerste jaar bij de veteranen
werd al onmiddellijk kampioen gespeeld. Hij bleef nog
verschillende jaren actief als speler tot hij diende geopereerd te worden om een nieuwe heup te krijgen.

Daarna heeft hij nog gedurende vele jaren de veteranenploeg mee in stand blijven houden.
Samen met zijn oud-collega’s van bij de veteranen, nl.
Sooi Horemans en Vic Cornelis vormt hij een trio dat
geheel op vrijwillige basis zo veel mogelijk inkomtiketten aan de man probeert te brengen bij de wedstrijden
van het 1ste elftal en dat reeds 25 jaar lang.
Tijdens de zomermaanden ﬁetst hij nagenoeg elke
dag, gemiddeld zo’n 350 km. per week, met de wielertoeristenclub Sint-Donatus die haar lokaal heeft in
’t Palmenhof.
Of Jos er in zal slagen om een bedreiging te vormen
voor onze nieuwe leider lees je volgende week in deze
rubriek.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Lierse - Antwerp
FC Duﬀel - Rupel Boom
Nijlen - Diest
Dames Massenhoven - DV Tongeren A
Sprimont Comblain - Heist
Lyra - Whitestar
Berg en Dal - Berlaar Heikant
Herenthout - Wavria
Lint= vrij

1
X
1
2
2
1
2
1
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25.
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Mariaburg - VV Duﬀel
Bevel - Kaart
Ranst - Sint-Job
Vorselaar - Wuustwezel
Kessel United - Borsbeek
Zandhoven - FC Duﬀel B
Walem - Broechem
Hooikt - Puurs
Hove - Massenhoven
Boechout - Ranst B
Ternesse B - Oelegem
Kontich - Emblem
Pulderbos - Pulle
Grobbendonk - Rita Berlaar
Noordstar - Bouwel
Booischot - Ramsel
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1
2
1
1
1
2
X
1
2
2
1
X
2
X
1

GEHEUGENSTEUNTJE voor KFC BEVEL, SK RITA BERLAAR, K. BOECHOUTSE VV, KFC BROECHEM, KVV DUFFEL, K. RACING EMBLEM, KFC HERENTHOUT, KESSEL
UNITED, KV HOOIKT, KFC LINT, K. LYRA TSV, KFC NIJLEN, KFC HEIDEBLOEM PULDERBOS, KFC RANST, K.
ZANDHOVEN SK: gelieve het ingevulde formulier met
jullie kandidaat-pronostieker asap door te sturen aub.
jvp
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