SPORT

PRONOSTIEKER: MARIO VICIC (KFC BEVEL)
We wisten het natuurlijk al langer dan vandaag maar
afgelopen weekend is nog maar eens gebleken dat
het aartsmoeilijk is om in onze pronostiekwedstrijd de
kaap van de 12 punten te overschrijden.
Ook voor K. Racing Emblem-voorzitter Kurt Schaevers
geraakte de teller niet boven die barrière.
De voorbije seizoenen was het duidelijk dat diegenen
die die klus wel wisten te klaren bijna altijd in de prijzen vielen.
Van de 13 deelnemers die dit seizoen reeds aan bod
kwamen zijn er op dit moment nog maar 3 die daar in
geslaagd zijn, nl. met 15 punten Nijlenaar Dré Verwimp

1ste elftal KFC Bevel
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en met 14 punten het
duo Jeroen Somers van
KFC
Grobbendonk
en
Cesar Van Humbeeck van
Berlaar Heikant.
K.
Racing
Emblemvoorzitter Kurt Schaevers
strandde ook op 12
punten
Onze volgende kandidaat
is de 65-jarige Mario Vicic,
afkomstig uit Wasmuel,
een dorpje in de provincie
Henegouwen en deelgemeente van Quaregnon,
niet zo ver van de Franse grens.
Na zijn huwelijk in 1973 met Veronique Maes woonde
hij eerst nog 20 jaar in Nijlen en in 1994 verhuisde hij
met z’n gezin naar Itegem, vlak tegen de grens met
Berlaar en pal naast het kasteel van Gestel.
Gedurende 44 jaar lang was hij als scheidsrechter aangesloten bij de KBVB, achtereenvolgens bij KFC Nijlen,
KFC Itegem en thans bij KFC Bevel.
Tot de hoogtepunten uit zijn carrière behoren ondermeer 2 keer de ﬁnale van de beker van Antwerpen
en een beslissende wedstrijd voor de promotie naar
bevordering tussen Meerhout en Witgoor Dessel voor
ongeveer 3.000 toeschouwers.
Na meer dan 25 jaar lang op het hoogste niveau in de
provincie Antwerpen geﬂoten te hebben moest hij daar
op z’n 55ste stoppen en kreeg hij de keuze om voortaan ‘de lijn’ te doen of jeugdwedstrijden te gaan ﬂuiten
en dat laatste deed hij nog 9 jaar lang met heel veel
enthousiasme. Een 2-tal jaren geleden tijdens één van
die wedstrijdjes op 2 minuten vóór het einde ervan begaf zijn knie het en
dat leidde tot twee operaties in een tijdsspanne
van 8 maanden.
Aangezien het eindresultaat hem geen voldoening
gaf en omdat hij altijd gezegd had dat wanneer de
dag zou aangebroken zijn
dat hij niet meer zou kunnen lopen en veroordeeld
zou zijn om bij wijze van
spreken niet meer uit de
middencirkel te komen,
bood hij zijn ontslag aan
als scheidsrechter.
Nadat enkele jaren geleden KFC Itegem ophield
te bestaan sloot hij zich
aan bij KFC Bevel en daar
blaast hij nagenoeg elke
zaterdag enkele jeugdwedstrijden en om de 14
dagen de competitiemat-

SPORT
chen van de veteranen..
Bij deze op en top familiale club van voorzitter
Tom Dillen heeft Mario
het echt naar zijn zin en
als een echte vrijwilliger
steekt hij ook iedere keer
daar en waar het nodig is
een helpende hand toe in
de kantine.
Bij de thuiswedstrijden
van het 1ste elftal staat
hij in voor de ontvangst
en begeleiding vóór en
na de wedstrijd van de
scheidsrechter en zijn
assistenten.
Beroepshalve heeft hij
er sedert 1 december
van vorig jaar een volledige loopbaan (45 jaar)
opzitten bij het Centraal
Bestuur van de huidige
bPost in Brussel.
In zijn vrije tijd besteed 1ste elftal KVV Duﬀel
hij nog altijd heel veel
aandacht aan het onderhoud van zijn grote tuin en
daarnaast zijn er ook zijn drie kleinkinderen, kinderen
van zijn dochters Nathalie en Sophie, die graag vertroeteld worden, te weten Fenn (6) en Leon (4) die in
Emblem wonen en aangesloten zijn bij KFC Broechem
en Lewis (3).
Dit is thans Mario’s 3de deelname; de eerste keer dateert nog van helemaal in de beginperiode van onze
krant toen gewezen radio-verslaggever Jos Willems
iedere week voor een pronostieker en dito artikeltje
zorgde, maar waarvan niets meer terug te vinden is in
de Kontakt-archieven.
Precies 10 seizoenen geleden leverde zijn tweede beurt
hem een score van 15 punten en de 7de plaats in het
eindklassement op.
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Om thans de kleine cijfertjes van de verschillende klassementen te kunnen bekijken wou hij naar z’n leesbril grijpen, maar vermits die blijkbaar nog thuis lag,
stelde zijn goede vriend en ex-collega scheidsrechter,
Hugo Croonen uit Nijlen, die van hem ter beschikking.
Zoals je kan merken tipt Mario op 12 draws, 11 thuis- en
2 uitzeges; dit lijkt ons een gedurfde keuze en we zijn
dan ook benieuwd hoeveel punten dit zal opleveren.
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Lierse - Lommel
FC Duﬀel - Grimbergen
Nijlen - Leopoldsburg
Femina WS Woluwe - dames Massenhoven
Oudenaarde - KSK Heist
Heikant Berlaar - Schriek
Berg en Dal - Lyra
Lint - Herenthout
Mariaburg - Ranst
Bonheiden - Bevel
VV Duﬀel - Kaart
Minderhout - Vorselaar
Kessel United - Aartselaar
Zandhoven - Hooikt
Broechem - Putte
FC Duﬀel B - Halle
Tub. Borgerhout - Emblem
Boechout - Ternesse B
Pulle - Mortsel Oude God
Ranst B - Brothers United Antwerpen
Maccabi - Oelegem
Pulderbos - Massenhoven
Rita Berlaar - Ramsel
Grobbendonk - Noordstar
Bouwel - Blauberg
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