SPORT

PRONOSTIEKER: KURT SCHAEVERS
(K. RACING EMBLEM)
Zoals je hier vorige week kon lezen was iedereen van
de familie Bekers die de voorbije jaren meedeed aan
onze pronostiekwedstrijd bij de prijswinnaars, maar
voor Bjorn, de oudste vab de 6 kinderen, ziet het er
naar uit dat dat niet zal lukken.
Intussen kon je overal in de pers de reden vernemen
waarom de laatste wedstrijd van zijn lijstje, nl. AntoniaVC Herentals, vorige week zaterdagavond voortijdig
afgeﬂoten werd; wij bieden zowel de club als de ganse
familie en vriendenkring van de nauwelijks 23-jarige
Simon Verdonck onze blijken van innig medeleven aan

1ste elftal Pulderbos
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bij het drama dat zij te
verwerken kregen.
De 24 overige wedstrijden leverden Bjorn 11
punten op en het ene dat
er achteraf misschien nog
zou kunnen bijkomen zal
vermoedelijk niet volstaan om hier succes te
oogsten.
Een club die dit seizoen
nog maar 2 keer mocht
juichen en op de voorlaatste plaats geklasseerd staat
in 4de prov. B is Racing Emblem.
De laatste keer dat er iemand meedeed aan onze
wedstrijd dateert al van het seizoen 2008-2009; erevoorzitter Rik De Vos eindigde toen met 7 punten pas
op de 29ste plaats, maar dit seizoen ontvingen we
opnieuw een inschrijvingsformulier van de club met
stamnummer 5180, meer bepaald van de 41-jarige
Kurt Schaevers, de enige zoon van Tony Schaevers &
Gonnie Van Sant van het Lisp te Lier.
Aangezien hij als jonge snaak nogal veel verbleef bij
z’n grootmoeder die woonde aan de Liersesteenweg in
Emblem liep hij daar ook school en sloot hij zich aan
bij Racing Emblem.
Na de kadetten en de scholieren trok hij naar Lierse
waar hij op provinciaal en gewestelijk niveau speelde.
Daarna keerde hij voor de reserven en het 1ste elftal
terug naar Emblem en op z’n 20ste hield hij het voetbal voor bekeken om een 3 à 4-tal jaren later American
Football te gaan spelen bij de Antwerp Diamonds in
Berendrecht.
Nadat hij daar omstreeks z’n 30ste ook mee stopte
ging hij voornamelijk nog wat ﬁtnessen.
Uit zijn eerste relatie werden 2 kinderen geboren,
Jesse (12) en Michelle
(10); eerstgenoemde was
als 5-jarige ook begonnen
bij de jeugd van Racing
Emblem en speelt er momenteel in de U13.
Zoals het dan vaak met
vaders gaat werd Kurt al
vrij snel trainer en bestuurslid en vorig jaar
volgde hij de nog altijd
druk bezette Jos D’Haens
op als voorzitter.
Deze functie brengt heel
wat taken met zich mee,
zoals ﬁnanciële onderhandelingen, regelen van
de toogdienst, organiseren van evenementen, afgevaardigde van één van
de jeugdploegjes, verantwoordelijke van de sponsoring, PR, …

Het bestuur onderging
een drastische verjonging en bestaat verder
nog uit secretaris Bart
Verhaert, penningmeester Jan Magdalijns, afgevaardigde van het 1ste
elftal Patrick Janssens en
jeugdcoördinator
Peter
Boodts. Dit vijftal vormt
samen de huidige vzw
Racing Emblem.
Daarnaast zijn er ook
nog ondermeer Marleen
Van Beeumen, Robert
en Diane Vercamer, Wim
Goossens en webmaster
Benny De Coen die meer
dan een steentje bijdragen om deze club die
momenteel 17 ploegen in
stelling brengt, draaiend
te houden.
Na zijn middelbare studies, eerst 3 jaar moderne 1ste elftal K. Racing Emblem
humaniora in het SGC en
daarna 3 jaar mechanica in het VTI te Lier probeerde 10.
Kurt nog om via de hogeschool in Borgerhout electro- 11.
mechanica te gaan volgen, maar na een half jaar bleek
12.
al dat dit niet de juiste keuze was.
De enige optie die dan overbleef was gaan werken en 13.
dat deed hij met een tijdelijk contract gedurende 1 14.
jaar bij Lemmerz, een bedrijf dat aluminium velgen 15.
voor BMW en Mercedes fabriceert.
16.
Daarna werkte hij 18 jaar lang bij Hansen Transmissions
in Edegem, een ﬁrma met meer dan 2000 medewerkers, 17.
18.
die gespecialiseerd is in allerhande tandwielkasten.
De hoofdvestiging van het bedrijf bevindt zich in 19.
Kontich en in 2004 werd een grote fabriek geopend in 20.
Lommel, die vooral tandwielkasten voor windturbines
21.
maakt.
Nadat hij al een tijdje bestuurslid was bij Racing 22.
Emblem kwam hij een 4-tal jaren geleden via een 23.
kennis in contact met Aannemingen Van Wellen uit 24.
Kapellen en daar is hij momenteel verantwoordelijke
25.
van de asfaltcentrale in Doel.
Ziehier zijn pronostiek voor de wedstrijden van voljvp
gend weekend.

01.
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Tubeke - Lierse
Tienen - FC Duﬀel
Vosselaar - Nijlen
Dames Massenhoven - Zulte Waregem
Sk Heist - Dessel Sport
Lyra - De Kempen
Branddonk - Heikant Berlaar
Herenthout - Wijnegem
Tisselt - Lint
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Bevel - VV Duﬀel
Ranst - Bonheiden
Vorselaar - Retie
Aartselaar - Zandhoven
Hooikt - Walem
Willebroekse SV - Kessel United
Putte - FC Duﬀel B
Antonia - Broechem
Kontich B - Boechout
Pulderbos - Jong Antwerpen
Emblem - Massenhoven
Oelegem - Tub Borgerhout
Mortsel O.G. - Ranst B
Ternesse B - Pulle
Ramsel - Bouwel
Peulis - Sk Rita Berlaar
Grobbendonk = vrij
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