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PRONOSTIEKER: WIM SMETS (K. LIERSE SK)
Van de 12 gelijke spelen die Mario Vicic, voormalig topscheidsrechter
in 1ste provinciale, vorige week in zijn pronostiek had aangeduid
leverde slechts de laatste wedstrijd, nl. Bouwel-Blauberg één schamel puntje op. 12 andere wedstrijden waren dan weer goed voor 8
punten, zodat hij toch maar aan een totaal komt van 9 op 24.
Door een onverklaarbare verstrooidheid van onzentwege stond als
eerste wedstrijd van zijn lijstje de wedstrijd Lierse-Lommel (1) vermeld, maar die wordt pas op 7 januari a.s. gespeeld; goed geslapen
dus !!
Maar er is geen ramp gebeurd en we zullen derhalve nog wel enkele
weken kunnen wachten om zijn deﬁnitieve eindscore te kennen.
Wat er ook gebeurt; het zal hem dit keer niet helpen om een plaats
te veroveren in het kamp der winnaars.
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Onze 15de deelnemer van dit
seizoen is de 48-jarige Wim
Smets; hij is de enige zoon uit
een gezin van 4 kinderen die
het levenslicht zag in Sint-JozefOlen en daar ook naar de kleuter- en lagere school ging.
Voor zijn middelbare studies trok
hij naar het Technisch Instituut
Sint-Jozef (Tisj) in Geel, waar hij
A2 mechanica volgde.
Op z’n 19de mocht hij het vaderland gaan dienen, maar niet
bij de deur, wel in het 420 km.
verder gelegen Arolsen, de verst
gelegen Belgische kazerne in
Duitsland, waar hij ingedeeld
was bij de 210de Compagnie Logistiek.
Daar beschikte hij nogal over veel vrije tijd aangezien hij er in B2
stond, een kleine onderhoudsplaats voor de legervoertuigen.
Qua inkomsten was dat natuurlijk een verloren jaar, maar met dezelfde mensen op dezelfde plaats; daarvoor zou hij opnieuw direct
willen tekenen
Nadat hij afgezwaaid was kwam hij op de arbeidsmarkt terecht; in
eerste instantie waren er enkele interim-jobs, maar daarna werkte
hij gedurende 15 jaar als projectleider in een industriële reinigingsﬁrma in Kapellen.
Heel vaak waren het 6 op 7 werkdagen van wel 12 u. lang, dikwijls
gedurende 5 weken aan één stuk en samen met de daarbijhorende
tamelijk grote verplaatsingen was hij dat op den duur beu en solliciteerde hij dicht bij huis in het koperfabriek van Olen.
Daar begon hij in het atelier en na 1 jaar werd hij er projectcoördinator, een job die hij intussen al bijna 10 jaar met volle goesting en
overtuiging uitoefent en dat gaat van het plaatsen van een klink aan
een deur tot het opstarten van een nieuwe productielijn.
Vorige week werd in de elektrolijn nog een nieuwe brug gestoken
met een overspanning van liefst 12 meter en dat zonder dat het dak
van het gebouw er diende afgenomen en opnieuw terug op geplaatst
te worden.
Dit zou een veel hoger kostenplaatje met zich meegebracht
hebben, maar dankzij een goed
gecoördineerde
voorbereiding
werd die klus met vereende
krachten op een 7-tal uren
geklaard.
Als lid van de plaatselijke carnavalvereniging ‘De draa oëre”
in Sint-Jozef-Olen, waarvan hij
in 1991 nog tot prins verkozen
was, had hij destijds een oogje
laten vallen op de toen 15-jarige
Wendy Van Tongerloo en na enkele jaren verkering zou dan de
normale gang van zaken trouwen, bouwen en kinderen geweest zijn, maar bij hen was het
net het tegenovergestelde.
Eerst kwamen er kinderen, nl.
Lennert (16), die van z’n 7de tot
z’n 15de jiu-jitsu beoefende en
sedert kort overschakelde naar
ﬁtness en daarna was er Merel
(13). Ook zij deed eerst aan jiujitsu (van 5 tot 10) en op haar
6de was ze eveneens beginnen
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te voetballen bij Achter Olen VV.
Thans is ze echter aan haar derde seizoen bezig bij de U13 van
SK Lierse; deze dames-ploeg die
op provinciaal niveau in een jongensreeks actief is (zonder klassement) speelde dit seizoen 1
keer gelijk en won voor het overige alle wedstrijden (afgelopen
zondag nog met 3-0 tegen KSK
Heist).
Op 3 jaar tijd werd ook al twee
keer de Beker van België in de
wacht gesleept, het eerste jaar
na winst tegen AA Gent en vorig
jaar tegen Standard (4-2).
In mei van dit jaar reisde de
ganse ploeg, bestaande uit 16
speelsters en 4 begeleiders samen met een 10-tal ouders naar
Stockholm om er deel te nemen
aan een prestigieus tornooi dat
de naam draagt van Lennart
Johansson, de voormalige UEFAvoorzitter. Het eindresultaat was
van ondergeschikt belang teU13 KSK Heist
genover de vriendschapsbanden
die er gesmeed werden en in
mei 2017 trekt men opnieuw richting Zweden.
Nadat Merel, die momenteel ook kapitein van haar ploeg is, was beginnen te voetballen bij Lierse werd haar pa al vlug ingeschakeld als
ploegafgevaardigde en op dit moment vormt hij samen met de T1 en
T2 en de verzorger de zogeheten ‘staf’ van de U13-dames.
In 2001 had het gezin zijn intrek genomen in een nieuw gebouwde
woning in Onze-Lieve-Vrouw-Olen en hun huwelijk dat samen met
de kinderen op 13 juli 2007 plaatsvond haalde zelfs de krant en een
item op RTV.
Als jonge kerel voetbalde Wim destijds bij de jeugd van KAC Olen,
maar een horrortackle,waarvan de littekens nu nog te zien zijn op
zijn rechteronderbeen, maakte een abrupt einde aan zijn carrière op
17-jarige leeftijd. Het sukkelen duurde zowat een jaar, verschillende
ontstekingen zorgden er tenslotte voor dat hij zelfs 1 schooljaar verloor, zodat hij pas op z’n 19de soldaat werd i.p.v. op z’n 18de.
Op 19-jarige leeftijd werd hij als scheidsrechter aangesloten bij AC
Olen en tot z’n 25ste leidde hij jeugdwedstrijden.
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Het is niet evident dat iemand van SK Lierse meedoet in onze wedstrijd; op onze herhaaldelijke verzoeken die ieder jaar begin augustus gericht worden aan al onze streekploegen heeft de secretaris van
SK Lierse immers nog nooit gereageerd. Op dat vlak heeft de tussenkomst van jeugdsecretaris Sven Heremans die twee jaar geleden
zelf eens meedeed en in de prijzen viel voor een gunstige kentering
gezorgd.
Zal Wim er in slagen om zich met onderstaande reeks te mengen
in de strijd om de overwinning of moet hij vrede nemen met een
tweederangsrol ?
Je verneemt het volgende week op deze plaats.
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Lierse-Antwerp
Berchem-FC Duﬀel
Eppegem-Nijlen
dames Massenhoven-Famkes Merkem
Heist-Geel
Lyra-Lille
White Star-Berlaar Heikant
Herenthout-Tisselt
Katelijne-Lint
Ranst-Wijnegem
Sint-Job-VV Duﬀel
Bevel-Mariaburg
Vorselaar-WeeldeX
Hooikt-Kessel United
Beerzel-Zandhoven
Halle-Broechem
Puurs-FC Duﬀel B
Hove-Pulderbos
Massenhoven-Tubantia Borgerhout
Brothers United Antwerpen-Pulle
Oelegem-Ranst B
Emblem-Maccabi
Mortsel Oude God-Boechout
Wavria-Bouwel
Blauberg-Rita Berlaar
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