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hij op dit ogenblik in de
rangschikking de tweede
plaats inneemt en anderzijds dat hij 1 schamel
puntje te kort komt om
nu al deﬁnitieve zekerheid te hebben over een
ticket waarmee hij op de
voorlaatste zondag van
juni in 2017 de toelating
krijgt om op onze prijsuitreiking aanwezig te zijn.
Ter gelegenheid van het
derby Berlaar Heikant-Lyra, dat -in competitieverband- bijna 45 jaar geleden voor het laatst voorkwam
op de provinciale voetbalkalender (toen nog in 4de
provinciale), hadden wij een onderhoud met iemand
die actief is bij de club van Geert Fierens, de toekomstige ere-voorzitter van de thuisploeg.
Cesar Van Humbeeck werd 58 jaar geleden geboren
in Mechelen, als jongste in een gezin dat verder nog
bestond uit 3 oudere zussen.
Hij bleef een echte maneblusser tot hij in 1984 voor
zijn werk verhuisde naar Nederland.
Als miniem was hij beginnen te voetballen bij de jeugd
van Racing Mechelen, waar hij voornamelijk in de provinciale reeksen voetbalde.
Later speelde hij meestal in de reserven en gedurende
1 seizoen in het eerste elftal, toen in 3de klasse, o.l.v.
trainer Ernst Künnecke.
Nog vóór zijn 20ste waren zowel Puurs als Antwerp
komen informeren bij de broer van zijn moeder, die
peter over hem was.
Bij de ene club werd een bod van 100.000 Bef voorgesteld en bij de andere zou hij een personenwagen
(inclusief verzekering enz.), aangeboden krijgen, maar
het bestuur van Racing Mechelen weigerde alle medewerking, wat er uiteindelijk toe leidde dat Camiel
besliste om zelfs helemaal met voetballen te stoppen.
Enkele jaren later hervatte hij evenwel en speelde nog
bij diverse café-ploegen in het liefhebbersverbond in
de regio Mechelen, o.a. FC Flamingo’s.

PRONOSTIEKER: CESAR VAN HUMBEECK
(FC Heikant Berlaar)
Vorige week waren er problemen gerezen met de website www.kontakt.be, waardoor onze lezers deze rubriek niet konden terugvinden.
We vernamen echter dat een en ander wel te consulteren was via de facebookpagina’s en hopen dat alles
intussen opgelost is geraakt.
Een score van 14 punten betekent voor Jeroen Somers, hulptrainer bij KFC Grobbendonk enerzijds dat

Tijdens zijn verblijf in Nederland speelde hij ondermeer bij Fortius en FC Orion (clubs in Amsterdam). Het
niveau van dit amateurvoetbal was vergelijkbaar met
dat van 3de en 4de klasse in de Belgische competitie.
Daarnaast was hij ook nog trainer op landelijk vlak (bij
ons de nationale afdelingen) en bij de jeugd van Fortius bleek al dat spelertjes als Mbark Boussoufa en Ryan
Babel wat meer in hun mars hadden dan vele van hun
leeftijdsgenootjes;
Van Ruud van Krugten die hij er kende als hoofdtrainer
heeft hij heel wat nuttige dingen opgestoken.
Nadat hij in 2001 teruggekeerd was naar België woonde hij een tijdje in Elewijt en was daar bij de plaatselijke voetbalclub actief als jeugdtrainer en als lid van
het jeugdbestuur.
Daarna volgden 2 seizoenen bij SK Berlaar waar hij

SPORT
dezelfde functies had, maar ook nog lid was van het
hoofdbestuur.
3 seizoenen geleden maakte hij de overstap naar Berlaar Heikant als jeugdverantwoordelijke; daar is hij
momenteel, naast jeugdvoorzitter, ook nog een beetje
de rechterhand van de voorzitter.
Nadat hij de kleuter-, lagere en middelbare school achter de rug had, was hij op z’n 18de beginnen te werken
bij de klusjesdienst van de stad Mechelen.
Tot in 1984 werkte hij als heftruck- en magazijnarbeider in een fabriek en tussen 2008 en 2011 was hij een
tijdje als zelfstandige actief en verkocht hij dameskleding op openbare markten.
In Nederland heeft hij in de interne dienst gewerkt bij
Secon, een bedrijf dat een 12-tal kleinere bedrijfjes
overkoepelde.
Momenteel is hij in dienst bij de ﬁrma Glanzer, die onderhouds- en schoonmaakwerken verricht in scholen
en kantoren.
Sedert een 4-tal jaren woont hij samen met Liliane De
Pooter op een appartement in het centrum van Berlaar; hij is vader van 2 zonen uit een vorige relatie; de
21-jarige Deniz woont momenteel bij hem in, terwijl
zijn 15-jarige broer Daniel nog bij z’n moeder woont
in Amsterdam.
Bij het invullen van onderstaand lijstje bleek heel duidelijk dat Cesar het reilen en zeilen van onze verschillende clubs op de voet volgt, want bij geen enkele van
de 25 wedstrijden achtte hij het nodig om ook maar
één blik te werpen op de diverse rangschikkingen.
We zijn derhalve zeer benieuwd of dit volgend weekend ook zal lonen.
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01. Tubeke -Lierse

2

02. FC Duﬀel - Londerzeel

1

03. Nijlen - Helson Helchteren

1

04. VC Moldavo - dams Massenhoven

1

05. Heist - Dender

X

06. Lyra - Rapid Leest

1

07. Herentals - Heikant Berlaar

X

08. Herenthout - Kontich

1

09. Lint - VV Duﬀel

2

10. Bevel - ‘s Gravenwezel Schilde

2

11. Ranst - Wavria

1

12. Vorselaar - Oud-Turnhout

2

13. Aartselaar - Duﬀel B

1

14. Hooikt - Borsbeek

X

15. Kessel United - Broechem

2

16. Zandhoven - Lippelo

2

17. Pulderbos - Boechout

1

18. Jong Antwerpen - Ranst B

1

19. City Pirates Antwerpen B - Pulle

2

20. Brothers UTD Antwerpen - Oelegem

2

21. Mortsel O.G. - Emblem

X

22. Ternesse B - Massenhoven

1

23. Westmeerbeek - Rita Berlaar

1

24. Grasheide - Grobbendonk

1

25. Bouwel - Booischot

1

EXTRA GEHEUGENSTEUNTJE voor
KFC BEVEL, K. BOECHOUTSE VV, KFC BROECHEM,
KVV DUFFEL, KFC LINT, KFC NIJLEN, KFC HEIDEBLOEM PULDERBOS, KFC RANST,
om het ingevulde formulier met hun kandidaatpronostieker asap door te sturen aub.
GEZOCHT!
De veteranen van FC 2 DE SLAPPE zijn nog steeds 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
(0473/345.068 - jefvanpeer@gmail.com).

jvp

