SPORT

PRONOSTIEKER: JEROEN SOMERS (KFC GROBBENDONK)
Jos Verboven, één van de 3 vaste mannen aan de inkom bij de
thuismatchen van het eerste elftal van KFC Exc. Bouwel is er niet in
geslaagd om de leiderspositie van Dré Verwimp te ontfutselen. Daarvoor was zijn score van 11 punten immers ontoereikend.
Van Bouwel naar Grobbendonk is maar een kleine stap en onze volgende kandidaat is één van de ongeveer 7000 inwoners die deze
Kempense gemeente telt, nl. de 34-jarige Jeroen Somers.
Hij en z’n oudere zus Goele zijn de twee kinderen van bestuurslid
Eddy Somers en Suzanne Franck.
Jeroen ging naar de kleuterschool in de Bergstraat en naar de lagere
school ‘Klimop’ in het Bovenpad.
Nadien volgden eerst nog 2 jaar in het college te Herentals en vanaf
het 3de middelbaar ging hij houttechnieken volgen in het VTI te
Zandhoven.
Via kennissen van de voetbalclub kreeg hij op z’n 19de de kans
om, samen met nog een 5-tal leeftijdsgenoten te gaan werken bij
‘Dago’, een telecombedrijf waarvan de burelen gevestigd waren in
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Borgerhout.
Nadat hij een 10-tal jaren voornamelijk in de grootsteden zijn
brood verdiende solliciteerde hij
bij Proximus en mocht daar in
november 2011 beginnen. Als
adjunct-technicus lasser staat
hij er mee in voor het onderhoud
van het ondergrondse kopernetwerk; dit betekent ondermeer
het detecteren en oplossen van
allerhande storingen, zowel bij
particulieren als daar waar op
het openbaar domein hun tussenkomst nodig is ingeval er
kabels beschadigd werden door
allerhande wegenwerken.
Op z’n 5de begon Jeroen te
voetballen bij de jeugd van KFC
Grobbendonk waar hij de jeugdreeksen doorliep tot bij de miniemen.
Vanaf de kadetten tot en met de scholieren speelde hij, ondermeer
samen met Bram te Rijdt en Bart Van Gorp, in de nationale reeksen
bij Geel.
Als scholier keerde hij op z’n 16de terug naar de heimat en toenmalig trainer Jef Goolaerts liet hem voor het eerst mee opdraven in
het 1ste elftal.
In datzelfde jaar promoveerde de club als beste 2de naar 3de prov.,
maar in het daaropvolgende seizoen volgde de degradatie naar 4de.
Bij een wedstrijd in Poederlee liep hij in maart 2002 een scheenbeenbreuk op en bij de start van het seizoen dat daarop volgde werd
hij door Roger Dierckx opgenomen in de kern bij OG Vorselaar, toen
nog in 1ste prov.
Af en toe werd hij geselecteerd als bankzitter, maar meestal speelde
hij er in de provinciale reserven tot hij op een gegeven ogenblik opnieuw geblesseerd geraakte aan zijn scheenbeen.
Van voetballen kwam de rest van dat seizoen niets meer in huis en
nadat de pin die destijds in zijn been gestoken was operatief verwijderd werd keerde hij het volgende seizoen eerst nog terug naar
zijn moederclub in 4de prov. en toen hij daarna opnieuw helemaal
ﬁt geraakt was volgden 2 seizoenen bij Lentezon Beerse in 2de prov.
Vervolgens werd samen met een aantal andere gasten die ook elders
speelden, afgesproken om opnieuw in de paarswitte kleuren te gaan
spelen en er volgden nog een aantal mooie seizoenen in 4de prov.
Verschillende keren werd de eindronde behaald maar promoveren
was er niet meer bij.
Na z’n 30ste speelde hij tenslotte nog een aantal wedstrijden mee
met de veteranen en vooral bij
de reserven sprong hij regelmatig in.
Vorig jaar in oktober werd hij
hulptrainer en had hij de hoede
over de reserven A, met wie hij
zelfs de 5 laatste wedstrijden
ook nog meespeelde, maar intussen heeft hij z’n shoes aan de
haak gehangen.
Naast hulptrainer is hij samen
met Ken Janssen en Kristof De
Bruyn momenteel verantwoordelijk voor de aanwervingen voor
het 1ste elftal en hoopt men om
dit seizoen nog eens de kaap van
de 45 punten te behalen.
Vorig seizoen werd bewust gekozen om voornamelijk met eigen
producten te spelen; daarvoor
werd heel wat leergeld betaald
en de puntenoogst bleek uiteindelijk maar aan de magere kant
te zijn.
Dit seizoen zijn er opnieuw enkele spelers bijgekomen die al
wat meer ervaring hebben.
Weliswaar zijn er daarvan een
aantal geblesseerd geweest,
maar enkelen hebben al ﬂink
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aan hun terugkeer gewerkt en er is dan ook goede hoop dat de puntenoogst binnenkort naar omhoog kan.
Afgelopen zondag werd de 3de competitiezege behaald (3-1 tegen
Berlaar) en als het van Jeroen afhangt komt daar volgende week
nummer 4 bij met de uitwedstrijd op Katelijne B.
Op z’n 21ste was hij een relatie begonnen met de 1 jaar jongere
Kathy Smekens die bij de Grobbendonkse dames voetbalde.
Het jonge stel ging samenwonen in Grobbendonk en in 2009 werd
hun dochter Lisa geboren. Daarna kochten ze samen een huis in de
Leopoldstraat en in 2011 zag Axl het levenslicht.
Deze laatste begon als 4-jarige te trainen bij de allerkleinsten, maar
of hij echt een voetballer wil worden zoals z’n papa, weet hij op dit
moment nog niet.
Er zijn momenteel nog zoveel andere dingen om zich te amuseren;
z’n zusje is actief als turnster bij Gymspirit in Bouwel
In het seizoen 2000-2001 eindigde Eddy Somers met 14 punten op
de 7de plaats en die is natuurlijk ook heel nieuwsgierig om te weten
of zijn zoon die score zal evenaren of verbeteren.
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Lierse - Union Sint- Gillis
Woluwe Zaventem - FC Duﬀel
Esperanza Pelt - Nijlen
Seraing - Heist
Berlaar Heikant - Lyra
VV Duﬀel - Wijnegem
Kontich - Lint
‘s Gravenwezel-Schilde - Ranst
Sint Job - Bevel
Verbr. Balen - Vorselaar
Broechem - Zandhoven
Duﬀel B - Kessel United
Branst - Hooikt
Ranst B - City Pirates Antwerpen B
Pulle - Boechout
Massenhoven - Kontich B
Emblem - Ternesse B
Oelegem - Mortsel O.G.
Brothers United A’pen - Pulderbos
Katelijne B -Grobbendonk
Rita Berlaar - Noordstar
Bouwel - Westmeerbeek
Wavria B - Hallaar
Blauberg - Booischot
Ramsel - Wiekevorst
Herenthout = vrij
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EXTRA
GEHEUGENSTEUNTJE
voor KFC BEVEL, K. BOECHOUTSE VV, KFC BROECHEM, KVV
DUFFEL, KFC LINT, K. LYRA TSV,
KFC NIJLEN, KFC HEIDEBLOEM
PULDERBOS, KFC RANST, K.
ZANDHOVEN SK om het ingevulde formulier met hun kandidaat-pronostieker asap door te
sturen aub.

INTERESSANT MATCHKE !
Op zaterdag 15 oktober 2016
om 19.30 u. wordt in 1ste prov.
de wedstrijd Berlaar HeikantLyra gespeeld.
Het is geleden van het seizoen
1972-1973 dat beide ploegen
voor de eerste en enige keer in
competitieverband tegen mekaar aantraden, dit nadat het
‘nieuwe’ Lyra na de fusie met
Lierse opnieuw in 4de provinciale startte.
Precies in dat seizoen ook was
FC Berlaar Heikant gestart bij
de KBVB. Die wedstrijd werd
overigens niet gespeeld op het
huidige terrein aan de Melkouwensteenweg, maar nog in de
Bosstraat te Berlaar.
Lyra promoveerde in dat seizoen samen met KV Hooikt naar 3de
prov. en 1 jaar later werd het nieuwe complex van de paarswitten
aan de Melkouwensteenweg ingehuldigd met een openingswedstrijd
tegen … jawel Lyra.
Naast het sportieve zal deze wedstrijd voornamelijk ook bol staan
van de emotie, dit omwille van het totaal onverwachte overlijden
op zaterdag 28 mei ll. van de nauwelijks 22-jarige Sam Wouters,
kernspeler bij de paarswitten, maar als rasechte Lierenaar bij de
jeugd van Lyra.
GEZOCHT!
De veteranen van FC 2 DE SLAPPE zijn op zoek naar enkele prille
30-ers die graag in een kameraadschappelijke sfeer zouden willen
voetballen op vrijdagavond.
Dit is natuurlijk heel interessant, want na een mogelijk stresserende
werkweek, kan er gerust wat stoom afgeblazen worden en dan volgt
er natuurlijk nog een (volledig) vrije zater- en zondag.
Meer dan waarschijnlijk zullen die witte merels, het niveau van deze
leuke club, waar geen lidgeld dient betaald te worden, kunnen helpen opkrikken, want puntengewijs is het daar de voorbije jaren niet
veel soeps.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Jan Van Mol
(0477/27.31.95 - demollekes@pandora.be) of Jef Van Peer
jvp
(0473/345.068 - jefvanpeer@gmail.com).
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