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Vorselaar opent vanavond
tegen Heikant
Vorselaar viert vanavond (20.30 uur) zijn terug-
keer in eerste provinciale met een thuiswedstrijd
tegen FC Heikant. Het was dankzij de promotie
van VC Herentals, dat geel-zwart einde mei in ex-
tremis de promotie mocht vieren. «Het was op
een onverwachte manier, maar we zijn bijzonder
tevreden dat we deze stap konden zetten», zegt
trainer Filip De Cnodder. «We hebben een eerder
moeizame voorbereiding achter de rug. Vooral
omdat nogal wat spelers door kwetsuren aan de
kant zaten.»
Met FC Heikant ontmoet Vorselaar straks een
team dat tijdens het tussenseizoen een gronde
metamorfose heeft ondergaan. «Heikant heeft
op mij al een heel sterke indruk nagelaten. Vorig
jaar hebben ze net naast de eindronde gegrepen.
Ik verwacht dat ze ook dit jaar mee zullen strij-
den voor die nacompetitie.»
Bij Vorselaar zitten nog enkele spelers met een
kwetsuur aan de kant. «Het gros van de kern is
klaar. Ik hoop dat we ons meteen kunnen tonen.
Vooral die eerste competitiewedstrijd op vrij-
dagavond is sinds jaren een mooie traditie van
de club.» (TJH)

EERSTE PROVINCIALE

Lille opent tegen 
taaie tegenstander
Voor Lille begint de competitie zaterdag met
een thuiswedstrijd Oppuurs. Oppuurs was vo-
rig seizoen de laatste tegenstander in de pro-
vinciale eindronde die door Lille, na straf-
schoppen, werd uitgeschakeld. Daardoor
stootte Lille door naar de interprovinciale
eindronde. «Je moet een tegenstander hebben
om aan de competitie te kunnen beginnen»,
zegt trainer Frans Vloemans. «Wie dat is heeft
weinig belang. Het is een cliché dat die eerste
wedstrijd voor alle ploegen belangrijk is.»
Lille kan terugblikken op een intensieve voor-
bereiding van zes weken. «We hebben hard
getraind en veel oefenwedstrijden gespeeld.
Vorige week, na de bekerwedstrijd tegen
Deurne, had ik een goed gevoel. Spelers die
sukkelden met lichte kwetsuren, hebben rust
gekregen. Anderen hebben dan weer een deel
van de wedstrijd gespeeld. De voorbije weken
is ook gebleken dat enkele jongere gasten
klaar zijn om hun wagonnetje aan de kern aan
te pikken. Dat betekent dat we de komende
maanden ook op onze eigen jeugd een beroep
kunnen doen.» (TJH)

EERSTE PROVINCIALE
Witgoor staat voor groot avontuur
Promovendus Witgoor opent de competitie zaterdag in
de vooravond op het veld van Merksplas. Voor trainer
Paul Wilms is deze reeks redelijk onbekend. «Het is een
groot avontuur voor ons. Vorig jaar pakten we 0 op 6 te-
gen Merksplas, dat toen kampioen speelde in onze
reeks. Beide ploegen hebben zich nu wel versterkt en ik
ben benieuwd naar zaterdag. De meeste spelers heb-
ben nog nooit zo hoog gespeeld en willen zich maar al te
graag bewijzen. We willen dan ook kampioen spelen
van de rechterkolom.»
«Lyra heeft heel stevig ingekocht, maar ook Lille en Berg
en Dal mag je niet onderschatten. Verder zijn er veel
nieuwe ploegen dus dat is ook allemaal wat afwachten.
Je kan op het einde nog ver wegzakken vanuit een veili-
ge positie en zo degraderen. Daar gaan we niet vanuit,
want we willen volgend seizoen in ons nieuw stadion
nog steeds eerste provinciale voetbal spelen.» (BHG)

VOETBAL KORT

• LIERSE - Bougrine - die tegen Roeselare een stevige
kniestoot incasseerde en een paar dagen out was - her-
vatte gisteren. Diarra traint voorlopig nog individueel.
Boussaid (adductoren) is twijfelachtig voor het beker-
duel van zaterdag op Sint-Lenaarts (aftrap 18 uur). De
invallers speelden een oefenmatch tegen Mandel Uni-
ted (tweede amateur). Lierse verloor met 2-1. Hall
scoorde voor de Pallieters. (KDC)
• ASV GEEL - De bekermatch dit weekend tegen Duffel,
gaat door op zondag om 16u op de Leunen. Duffel ging
niet in op de vraag om zaterdagavond te spelen. (MWM)
• VOSSELAAR - Vosselaar strikte de 27-jarige Neder-
lander Mouhcine Zerouali, een aanvallend ingestelde
speler die vooral naam maakte als zaalvoetballer bij
Halle-Gooik. (ELK)
• FC HEIKANT - De eersteprovincialer heeft middenvel-
der Bonafacio Cionek Neto (21) en verdediger Claudio
Gbama Wende (29) aangetrokken. Neto komt over van
het Engelse Oxford City, Wende van Beringen. (TJH)
• BALEN/SINT DIMPNA - Balen en Sint Dimpna trap-
pen het seizoen vanavond op gang in derde C. (BHG)

EERSTE PROVINCIALE

BRANDDONK SK 

Johnny Vanbroekhoven:
«Ambitie aanscherpen»
Na drie jaar trainerschap van Dirk Segers is
het nu aan Lommelaar Johnny Vanbroek-
hoven om de lijnen uit te zetten bij Brand-
donk. Hij deed ervaring op bij de Limburgse
provincialers Verbroedering Lommel, Ha-
mont en Peer en gaat nu voor het eerst aan
de slag in de provincie Antwerpen. Als spe-
ler was hij wel actief bij clubs uit de Kempen
zoals Balen, Racing Mol-Wezel en Wit-
goor. «Mijn oud-ploegmaat bij Witgoor,
Sven Bos, die nu bestuurslid is bij Brand-
donk, contacteerde me in verband met
spelers», zegt Vanbroekhoven. «Toen Bart
Willemsen afhaakte door omstandighe-
den, nam Sven opnieuw contact met me op
en ik kreeg mijn kans. Die wil ik met beide
handen grijpen. Onze voorbereiding werd
verstoord door een hoge blessurelast. Toch
wil ik hoger mikken dan enkel het behoud.
Ik zou van Branddonk een degelijke mid-
denmoter willen maken. Het thuisvoordeel
moet voor ons heilig zijn. Ik wil de ‘over-
mijn-lijk’-mentaliteit, die ook mijn han-
delsmerk was als speler, combineren met
goed voetbal.» (NRM)

DERDE PROVINCIALE A

Koen Aernouts staat voor
uitdaging met Poppel
Ondanks het uitvallen van ‘sleutelpion’
Maarten Van Lieshout (ex-Geel, Turnhout
en Dessel) begint coach Koen Aernouts
zondag thuis tegen Donk vol vertrouwen
aan het nieuwe seizoen met Poppel. «De
zware knieblessure van Maarten is natuur-
lijk een serieuze aderlating voor ons, maar
met Younes Douadi van RKTVV Tilburg
hebben we wel een meer dan degelijke ver-
vanger gevonden», vertelt Aernouts.
«Daarom mik ik op een plek in de linkerko-
lom. We spelen tenslotte met vrijwel de-
zelfde ploeg als vorig jaar en toen zijn we
ook mooi in de middenmoot geëindigd.»
Poppel is na twee seizoenen in de C-reeks
wel verhuisd naar de Antwerpse A-reeks.
«Het bestuur vindt dat heel jammer, maar
mij hoor je daar niet over klagen. Ik be-
schouw deze nieuwe reeks vooral als een
uitdaging. Het enige nadeel is dat ik de
meeste van die ploegen niet ken, want van
onze 15 tegenstanders zat er vorig jaar
geen enkele club bij ons in de reeks. Van
ploegen als Dosko, Meer en Meerle weet ik
nog wel iets, maar Donk wordt zondag
meteen een stap in het onbekende. Ik weet
alleen dat ze gepromoveerd zijn uit vier-
de.» (KGS)

Kris Van Reusel gezicht van ALS-campagne met Rode Duivels
VOETBAL

Kris Van Reusel. Foto TJH

CHRISTOPHE BERTJENS NA NOG GEEN DRIE MAANDEN AL WEG BIJ WESTERLO

Impulsieve beslissingen zijn niet altijd
de juiste. Daar kan Christophe Bertjens
vanaf nu over meespreken. Nadat hij
afgelopen seizoen met Lommel United
uit 1B was getuimeld, had hij aanbie-
dingen van Tubeke, Roeselare en Uni-
on op zak. In zijn hoofd had de Limbur-
ger al snel beslist dat hij voor Union
zou kiezen - «Marc Grosjean had mij
twee maanden aan een stuk elke dag
gebeld» - tot Westerlo in extremis nog
op de proppen kwam met een aantrek-
kelijk voorstel. «Daardoor ben ik op het
laatste moment nog van gedachte ver-
anderd, enerzijds omdat Westerlo een
Nederlandstalige club is en anderzijds
omdat ik zo dichter bij huis (Bertjens
woont in Tongeren, red.) kon blijven
voetballen», vertelt de Limburgse aan-
valler.
Een keuze waar de gewezen spits van
STVV gaandeweg al snel spijt van zou
krijgen. «Hoewel Vedran Pelic zelf had
aangedrongen op mijn komst, was het
tijdens de voorbereiding al duidelijk

dat hij niet veel van mij moest weten»,
gaat Bertjens verder. «Ik kreeg niet al-
leen weinig kansen in de oefenmat-
chen, de trainer liet mij ook volledig
links liggen. Vond hij dat ik niet scherp
en gretig genoeg acteerde op training?
Het klopt dat ik me niet helemaal op
mijn gemak voelde op het oefenveld,
maar je zou voor minder als de trainer
je negeert en geen woord tegen je
spreekt.»
Ook Westerlo-manager Herman Wij-
nants had door dat het niet boterde
tussen Pelic en Bertjens en ging ak-
koord met een vroegtijdige breuk.
«Toen ik de voorzitter vertelde dat Uni-
on opnieuw interesse toonde, zei Wij-
nants dat ik mocht vertrekken», aldus
nog de aanvaller, die in de hoofdstad
een contract tekende voor twee sei-
zoenen met optie. «Het is jammer dat
het zo is moeten lopen, want de sfeer
in de kleedkamer was top. Maar in een
heel seizoen op de bank of in de tribu-
ne bij Westerlo had ik geen zin.»

EERSTE KLASSE B

Werd de komst van Christophe Bertjens begin juni nog met veel bombarie aan-
gekondigd bij Westerlo, dan is de 24-jarige aanvaller na minder dan drie maan-
den alweer weg in het Kuipje. «Ik weet niet wat ik misdaan heb, maar Vedran Pe-
lic negeerde mij compleet», zegt Bertjens, die verhuist naar reeksgenoot Union.

RAF VAN DYCK

Christophe Bertjens, hier tijdens de spelersvoorstelling 
bij Westerlo, tekende voor twee seizoenen bij Union. Foto Mpics

«Trainer sprak geen woord tegen mij»

Volgende maandag start de
ALS-Liga een campagne in sa-
menwerking met de Belgische
voetbalbond. Herentalsenaar
en voetbalfan Kris Van Reusel
werd aangezocht om het ge-
zicht te zijn.

Het opzet van de campagne is
dat Kris Van Reusel een ticket
krijgt voor de interland van de
Rode Duivels op 10 oktober te-
gen Cyprus in het Koning Bou-
dewijnstadion. Kris mag zijn
ticket per opbod verkopen, ten
voordele van het goede doel.
«Het is een ticket dat garant
staat voor een heel goede
plaats», zegt de Herentalse-
naar. «De enige voorwaarde
die eraan verbonden is, is dat
de koper van mijn ticket de
wedstrijd in een rolstoel moet
bijwonen. Op die manier kan
de winnaar ervaren wat het
betekent om dagelijks in een
rolstoel te moeten doorbren-
gen.»
Kris Van Reusel is 43 jaar. Acht
jaar geleden werd hij gecon-
fronteerd met de vreselijke

ziekte die ALS is. Voetbal loopt
als een rode draad door zijn
hele leven. Bovendien is Kris
iemand die heel positief in het
leven staat. «Ik heb alle jeugd-
reeksen bij KFC Herentals ge-
speeld. Later ben ik nog actief
geweest bij AC Olen en Hout-
venne. Nadien heb ik in het
liefhebbersverbond nog ge-
speeld bij Heles, de gekende
Herentalse liefhebbersploeg.
Ik vermoed dat dat een reden
is geweest dat de ALS-Liga mij
voor deze campagne heeft ge-
vraagd. De eerste keer dat ik
mij voor de ALS-Liga heb inge-
zet, was drie jaar geleden. De
voorbije drie jaar heeft de
ziekte meer en meer vat op
mijn lichaam gekregen. Dat
wil ik eveneens laten zien. Ie-
dereen moet beseffen dat ALS
een vreselijke ziekte is, die
ernstig moet genomen wor-
den.»
Het filmpje voor de campagne
werd ingeblikt in het Koning
Boudewijnstadion. Volgende
maandag gaat Kris Van Reusel
naar de training van de Rode

Duivels, waar de start van de
campagen wordt gegeven. «Ik
heb zelf nog nooit een wed-
strijd van de Rode Duivels bij-
gewoond. Die training wordt
speciaal. Ik ga er een ontmoe-
ting hebben met doelman Si-
mon Mignolet. Simon is de pe-
ter van de ALS-Liga.»
Vanaf dat moment zal ieder-
een een bod kunnen uitbren-
gen op het ticket van Kris. Dat
kan via verschillende kanalen,
onder meer via de Facebook-
pagina van Kris Van Reusel en
via de site van de ALS-Liga.
(TJH)

EERSTE KLASSE B

Tim Hall is weer 
aan voetballen toe bij Lierse
De invallers van Lierse verlo-
ren eergisteren een oefen-
match tegen amateurclub
Mandel United met 2-1. Toch
viel er in het geel-zwarte
kamp ook enig goed nieuws
te rapen, want verdediger
Tim Hall maakte zijn rentree
na een maandje blessure-
leed.

Tim Hall was één van de
nieuwkomers die Lierse deze
zomer aantrok. De 20-jarige
Luxemburger speelde echter
nog geen minuut in competi-
tieverband, nadat hij tijdens
de voorbereiding geblesseerd
uitviel.
«In de oefenmatch tegen Ra-
cing Genk liep ik een spier-
scheur op», vertelt Hall. «Dat
betekende een dikke maand
revalideren. Een blessure
komt natuurlijk nooit gele-
gen, maar dit was extra zuur.
Een goede voorbereiding is
altijd belangrijk en al zeker als
je nieuw bent bij een club. Ik
was vrij goed aan de voorbe-
reiding begonnen, maar die
blessure gooide dus roet in
het eten.»
In het duel van woensdag-
avond op Mandel United kon
Hall opnieuw wat ritme op-
doen. Hij scoorde zowaar de
0-1, met een inlegger. «Een ex-
cellent doelpunt», grapt Hall.

«Ondanks de 2-1-nederlaag
ben ik voor mezelf vrij tevre-
den. Ik kon zonder problemen
een uur vol maken. Conditio-
neel waren er geen proble-
men en de samenwerking
met Ludovic Buysens centraal
achterin verliep vlot. Of ik in-
zetbaar ben voor het beker-
duel van dit weekend in Sint-
Lenaarts? Dat denk ik wel,
maar de trainer moet natuur-
lijk beslissen. Hopelijk kun-
nen we tegen Sint-Lenaarts
vertrouwen tanken voor in de
competitie. Na drie gelijke
spelen op een rij snakt de
ploeg naar winst.»
Na het bekerintermezzo moet
Lierse een week later op be-
zoek bij Cercle Brugge. Daar
zal Tim Hall hoe dan ook niet
van de partij zijn. «Net als mijn
landgenoot Aurélien Joachim
heb ik internationale ver-
plichtingen. Aurélien moet
aantreden met de A-ploeg
van Luxemburg, ik met de be-
loften. Normaal zit ik ook bij
de A-selectie, maar de bonds-
coach achtte het beter dat ik
eerst opbouwde met de U21.
In Slovenië en Bulgarije reken
ik dus op de nodige speelmi-
nuten. Anderzijds blijft het ui-
teraard jammer en onlogisch
dat die interlands samen val-
len met een competitieweek-
end in eerste klasse B.» (KDC)

Tim Hall: «Blessure kwam nu extra ongelegen.» Foto Mpics


