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Youngster Yannick Braem over het nieuwe Temse

“Wekelijks knokken
voor elke meter”
Nadat KSV Temse jarenlang teerde op “spelers met bagage” gooide men vorige winter het roer plots om.
Uitgaven stonden niet in verhouding met de inkomsten - het aantal toeschouwers - en Alain Vereecke vond dat deze
scheve situatie moest rechtgetrokken worden. Iedereen kreeg zijn vrijheid. Voortaan zou de kaart van de jeugd en spelers
uit de regio getrokken worden. Yannick Braem besloot de kat uit de boom te kijken en onderschreef uiteindelijk een
nieuwe overeenkomst bij Temse.

Yannick Braem: Ik was meteen gecharmeerd door
het nieuwe project. Als jonge voetballer wil je vooral
tussen de lijnen staan. Ik voelde dat ik deze kans zou
krijgen bij KSV Temse. Voetballen in een A-team was
immers mijn jeugddroom. Opgelet, op jonge leeftijd
heb ik er alles aan gedaan om prof te worden. Ik heb
heel wat feestjes aan mij laten voorbijgaan. Voetbal
kwam op de eerste plaats.
U bent van Haasdonk. Ik denk dat u daar uw eerste
stappen in het voetbalwereldje zette.
Ik voetbalde vijf seizoenen bij KSK Beveren en
stapte dan mee in de fusie Waasland-Beveren. Later
verhuisde ik naar Beerschot. Wanneer deze ploeg
verdween keerde ik terug naar Beveren. Nadien
speelde ik nog anderhalf jaar bij Antwerp maar
kwam dan naar Temse. Ik kreeg dus een intensieve
opleiding.
Welk is uw favoriete positie?
Ik speel het liefst als linksvoor maar ik kan ook op
rechts uit de voeten en zelfs als “valse 9”. Bovendien
heb ik mijn opleiding genoten als “tien”. Mijn sterkste
wapen is ongetwijfeld mijn snelheid.
Waarom bent u naar Temse gekomen?
Antwerp schoof de jeugd wat opzij en koos voor meer
ervaren spelers. Om toch meer speelkansen te krijgen
wilde ik zelf een stapje omlaag zetten. Ik zocht een
ploeg met doorgroeimogelijkheden. Dan kwam ik uit
bij Temse. Vorig jaar speelde ik bij de beloften van
Temse. Omdat ik de voorbereiding bij Antwerp had
meegemaakt was ik niet speelgerechtigd voor de
A-ploeg.

Dan viel er plots een appel uit de kast…
Temse zou een andere weg opgaan en ik kon me
wel vinden in het nieuwe project. Bovendien is het
een familiale club waar iedereen meewerkt en aan
hetzelfde zeel trekt. Zelf ben ik dit seizoen in de
A-kern opgenomen. Het gaat dus vrij snel.
Is Temse sportief gewapend voor een rustig seizoen?
Rustig zou ik niet meteen zeggen. We bengelen
weliswaar niet onderaan maar in een reeks waarin
iedereen tegen iedereen kan winnen is het zaak
om steeds gefocust te blijven. Het wordt wekelijks
knokken voor elke meter. Collectiviteit is één van
onze sterke punten net zoals de snelle counter.
Bovendien hebben we heel wat jongens die durven
voetballen. Karakter, inzet en lef zijn de zaken die we
moeten hebben om te kunnen slagen..
© Dirk Van Bruysel
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Keeperstrainer en greenkeeper Jan Van Roy

“Een doelman moet willen
leren uit zijn fouten”
Jan Van Roy is stilaan een vaste waarde op het Sportcentrum Fernand Schuerman.
De ex-doelman uit Bornem is niet alleen doelmannentrainer bij KSV Temse, hij is tevens zowat de “Greenkeeper” van tal
van sportverenigingen in Groot Temse.

Iedereen kent je vooral als Greenkeeper bij KSV
Temse maar uw taak houdt meer in.
Jan Van Roy: Greenkeeper bij KSV is zowat het
verlengde van mijn werk aan de Gemeente Temse.
Het is te simpel om te stellen dat ik alleen insta voor
de voetbalterreinen hier bij KSV Temse. Mijn taak
bestaat ook uit het onderhoud van de terreinen van
Velle, Tielrode en Elversele. Mijn collega Pascal is dan
weer verantwoordelijk voor de velden aan de sporthal
in Steendorp maar ook de buitenvelden zoals aan
de Kattebrug. Alleen de voetbalvelden van Temse
is wat kort door de bocht. Natuurlijk liggen hier de
meeste velden zodat ik de meeste tijd hier doorbreng.
Wat mijn taak omvat? Gras inzaaien in de dode
periode. Bemesten, maaien, herstellen. Zorgen dat de
terreinen er goed bijliggen al is dat niet evident. Soms
worden er teveel wedstrijden op gespeeld en dan kan
al ons werk in anderhalf uur om zeep zijn.
Greenkeeper is één, maar keepertrainer is zeker en
vast één van je passies.
Dat kan je wel zeggen. Inderdaad. Ik ben nu 12 jaar
keepertrainer. Ik ben begonnen bij Rupel-Boom en
daar bleef ik zeven seizoenen. Nu ben ik al vijf jaar
in Temse. Ik voetbalde zelf tot mijn veertigste en
dat in zowat alle reeksen tot in derde nationale. Ik
maakte het laatste jaar Boom mee en ben één van
de twee spelers – de andere was Delcamps - die in de
fusieploeg Rupel-Boom mocht starten. Ik zou er nog
heel wat jaren tussen de palen staan. Ik ben doelman
gebleven tot mijn veertigste. Nadien ben ik meteen
keeperstrainer geworden. Inderdaad: bij Rupel-Boom.
Is er een groot verschil tussen keepertrainer en
doelman?

als voetballer was ik tot mijn zeventiende veldspeler.
Ik doorliep de jeugdrangen van Bornem. Wanneer
we op een tornooi plots geen doelman hadden dan
heb ik me aangeboden. Dat was meteen de start van
een toch wel sterke carrière. Vanaf dan ging het snel.
Eerst als doelman bij Bornem maar na een sterk
seizoen kreeg ik zelfs de kans om prof te worden bij
Beerschot. Ik was slechts 21 jaar en heb dat aanbod
toen afgeslagen. Misschien dom maar dat zal ik nooit
weten.
Welke waren de hoogtepunten uit je carrière?

Het zijn twee verschillende dingen. Nu beleef je een
wedstrijd anders. Als KT heb je minder stress en kan
je meer opnemen. De eerste training na een wedstrijd
ga ik dan ook samenzitten met mijn doelmannen en
evalueer de match. Dat zijn zaken die horen bij de taak.
Ook de doelman scherp zetten voor een wedstrijd. Of
elke doelman open staat voor opbouwende kritiek?
Niet iedereen wil zich zijn mindere fasen herinneren.
Wat dat betreft is Chris Espeso Nunez een toffe
jongen. Hij wil leren uit zijn foutjes en hij maakt dan
ook veel progressie. Die jongen heeft me aangenaam
verrast.
Ben jij altijd doelman geweest?
Ik ben een man van carrièreswitchen. Op werkgebied
heb ik het magazijn van Colruyt geruild voor het
onderhoud van de sportvelden hier in Temse. Welnu,

Ongetwijfeld mijn debuut in de eerste ploeg van
Bornem enkele maanden nadat ik de switch maakte.
Als trainer beleefde ik mijn hoogtepunt bij Rupel
Boom in het seizoen 2011-2012 toen we voor de beker
van België ondermeer OH Leuven en Anderlecht
uitschakelden. Later werden we in een dubbel
confrontatie uit de kwartfinales gehouden door
Bergen. Perbet nekte ons toen.
Ook mindere momenten gekend?
Iedereen heeft die wel al eens gehad. Het meest
enerverende aan mijn carrière waren de blessures.
Schouderblessures, meniscus… kortom de blessures
eigen aan een doelman.
© Dirk Van Bruysel

Sander Gustin
Sports Physical Therapy
Rev. is een groepspraktijk van ambitieuze kinesitherapeuten, gesticht in
1996 door David Bombeke en geleid door David zelf, samen met medeeigenaar Leen Van Damme. Vandaag kunnen wij onze diensten
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Ivan Renette is nieuwe jeugdvoorzitter

“Ik wil een
bruggenbouwer zijn”
KSV Temse jeugd doet het al verschillende jaren zonder jeugdvoorzitter. Dus was het hoog tijd om hier verandering
in te brengen. Op de vergadering van maandag 28 oktober werd Ivan Renette unaniem aangesteld als de nieuwe
jeugdvoorzitter. Ivan maakt al enkele seizoenen deel uit van het jeugdbestuur. In zijn functie van jeugdvoorzitter
wil hij vooral een bruggenbouwer zijn tussen de verschillende geledingen van de club en het eventteam terug op de
rails zetten. Diplomatie, enthousiasme, gedrevenheid en een positieve kijk op de zaken zijn alvast de eigenschappen
waarmee Ivan deze uitdagende taak wil aanpakken.

Ivan, je jeugd verliep niet bepaald alledaags?
Dat klopt! Mijn vader werkte in het buitenland. Ik
ben geboren in Venezuala en we verbleven ook in
Mexico, Aruba... Op 8-jarige leeftijd keerden we
definitief terug naar België.
En toen starrte ook je eigen voetbalcarrière?
Ja, ik sloot snel aan bij ASV Geel; een club die toevallig
ook in blauw-wit speelt. Ik bleef daar actief tot bij de
nationale scholieren (nu U17) en de UEFA junioren
(nu U21). Bart Goor en Robby Van De Weyer zijn
enkele van de bekende namen waarmee ik samen
op het veld stond.
Nooit het eerste elftal gehaald?
Toch wel, maar dan wel bij Beekhoek... in derde
provinciale. In combinatie met mijn studie
industrieel ingenieur elektromechanica was dit
een ideale ontspanning en sportief ook het hoogst
haalbare. Toegegeven dat er bij Beekhoek veel werd
nagekaart, wat ons de bijnaam Bierhoek opleverde.
En je kwam in Tielrode terecht?
Schrijf dat maar op rekening van mijn vrouw Keely.
En aangezien het voetbal in het DNA van de familie
zit, tekende mijn zoon Nicolas een aansluitingskaart
bij VK Tielrode. Bij gebrek aan trainer coachte ik de
U6 en zette ook de stap naar het bestuur met vooral
de focus op het organiseren van activiteiten.

Maar nu zit je al even bij KSV Temse?
Nicolas werd gescout door in eerste instantie Luc
Daelman (huidig beloftencoach). Maar toen hielden
we de boot nog af. Het seizoen daarna kwam ook
Mario De Bruyn (huidig coach U10) aankloppen.
En aangezien Rune Rooman, een goede vriend van
Nicolas, de stap naar KSV al eerder zette, hapten we
wel toe en dus maakten wij vanaf het seizoen 201718 de overstap.
Had je toen al de intentie om terug een functie op
te nemen?
Neen, integendeel. Ik had voor mezelf al uitgemaakt
om dat zeker niet meer te doen. Maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan en al vrij snel ging ik overstag.
In het begin bleef dat nog beperkt tot een functie als
afgevaardigde en wat praktische ondersteuning bij
evenementen. Want dat ik daar enige evaring in heb
was ook KSV niet ontgaan.
En nu ben je dus jeugdvoorzitter?
Ja, dat aanbod kwam wel zeer onverwacht maar
tegelijk voelde ik mij zeer vereerd, dat er aan
mij gedacht werd voor deze functie. Het doet mij
ook enorm veel plezier dat alle leden van het
jeugdbestuur mijn aanstelling goedkeurden en ook
het hoofdbestuur zijn fiat gaf. Want als we binnen de
club nog stappen willen zetten, dan zal dat moeten
gebeuren door een gedreven bestuursploeg en een
liefst zo ruim mogelijke groep van vrijwilligers.
Zo komen we tot de misschien wel belangrijkste
vraag. Hoe zie jij je rol als voorzitter? Welke accenten
wil je leggen?
Dat is inderdaad een ruim omvattende vraag. Laat ik
beginnen met wat ik als voorzitter niet wil doen. Dat is
mij inlaten met het sportieve. Hiervoor beschikt KSV
over ervaren en gedreven TVJO’s en coördinatoren.
Al besef ik ook wel dat er in voetbal heel veel draait
om het spelletje zelf. Dus bij problemen met spelers,
ouders wil ik de sportieve staf samen met het
jeugdbestuur indien nodig zeker ondersteunen.
Ik zie diplomatie, enthousiasme, mensen motiveren
en sensibiliseren als mijn voornaamste kwaliteiten.
Die wil ik vanuit mijn beroepservaring overbrengen
naar de club.
En kan je dat al concreet vertalen naar de nabije
toekomst?
Geef me even tijd om mij in te werken in deze nieuwe
rol. Ik start met een wit blad want de functie van
jeugdvoorzitter is al even vacant. Dat geeft mij de
mogelijkheid om eigen accenten te leggen maar

anderzijds is het ook wel een gemis dat ik niet kan
terugvallen op de ervaring van mijn voorganger.
Een rode draad die ik zie is die van “bruggenbouwer”
tussen de diverse geledingen van de club. En dan heb
ik het zeker niet alleen over de link jeugd en eerste
elftal. Waarom kunnen spelers U16 eens niet mee
training geven aan U7? En omgekeerd, laat onze U7
eens hun grote voetbalbroers komen aanmoedigen.
Ik denk ook aan de afgevaardigden die elkaar beter
zouden moeten leren kennen... Zo zijn er tal van
zaken die we (ik zeg bewust we en niet ik) kunnen
realiseren en die niet echt veel moeite of geld kosten.
Vat het maar samen als het clubgevoel versterken.
En vanuit je verleden bij Tielrode kijken we toch ook
richting de events?
Terecht want hier wil ik zeker ook een voortrekkersrol
opnemen. Maar dat zal dan ook door ‘WE’ moeten
gebeuren. Ik hoop vrij snel het eventteam dat in
het verleden fantastisch werk leverde nieuw leven
in te blazen. Bij voorkeur met de medewerkers die
voorheen al actief waren binnen het team maar zeker
ook aangevuld met nieuwkomers uit zoveel mogelijk
jeugdploegen.
En de eerste grote uitdaging wordt?
In vermoedelijk de tweede helft van 2020 moet KSV
jeugd terug het drie sterren interprovinciaal label
behalen of dus komt er weer de fameuze footpass
audit. We bereiden ons hier nu al op voor en de
hoofdmoot ligt bij de sportief verantwoordelijken.
Maar het jeugdbestuur en ikzelf als jeugdvoorzitter
gaan hen daarbij maximaal ondersteunen.
Ivan, bedankt voor dit interview! Uiteraard proficiat
met je aanstelling als jeugdvoorzitter en heel veel
succes toegewenst!

WIST-JE-DATJES
KSV telt maar liefst drie nieuwe, jonge scheidsrechters . Shean Bockstaele (gestopt bij U19 door
blessure), Yenko De Paradé en Mehdi Haj Abdallah (beiden spelend bij U16) behaalden hun diploma. In totaal tellen
we nu 11 gediplomeerde scheidsrechters in onze rangen of dus beduidend meer dan de 3 die we reglementair
nodig hebben.

Op dinsdag 8 oktober vormde het A-veld van het Fernand Schuermanstadion het decor voor de korpsfoto
van de politiezone Temse - Kruibeke. In aanwezigheid van de burgemeesters Luc De Ryck en Dimitri Van Laere
werden de aanwezige politieagenten en de medewerkers van de ondersteunende diensten vereeuwigd.

Eentje uit de zeer oude doos met dank aan onze “archivaris” Robert Van Lombergen. In 1939 inden we de eerste
lidgelden. De spelers betaalden 5,25 Belgische frank. Voor wie het wat moeilijk heeft met de omrekening; dat
komt overeen met 0,12 EUR.

Samen
slim
ondernemen
Op zoek naar de beste partner
om mee te bouwen aan jouw succes?
SBB ondersteunt en begeleidt jou in elke fase van je
ondernemersverhaal. Persoonlijk advies in combinatie met onze
performante digitale tools garanderen een resultaatgerichte
aanpak. Zo bouwen we samen aan jouw succes. Graag meer info?

SBB Antwerpen
Provinciesteenweg 436, 2530 Boechout
Grote Steenweg 158, 2600 Berchem
03 480 20 92 | antwerpen@sbb.be | www.sbb.be

Onze damesploeg geflankeerd door trainer Björn Maes, afgevaardigde Sandra De Tender en secretaris Patrick
Claus was op 7 oktober te gast bij de TV opname van Extra Time . Onder andere Philippe Clement en voormalig
KSV-speler Filip Joos gaven hun visie op de voetbalactualiteit. Enkele KSV’ers kwamen in de uitzending prominent
in beeld.

KSV TEMSE - R. KNOKKE FC 2-1
KSV Temse heeft zaterdagavond voor een stunt van formaat gezorgd door met 2-1 te winnen van titelfavoriet Knokke.
Luyckx zorgde in de openingsfase voor de 1-0, maar nog voor de rust hingen de bordjes via De Sutter al opnieuw gelijk. In
de tweede helft zorgde een weergaloze treffer van Nfor voor de overwinning.
Bij een snelle tegenstoot via Al-Balahi legde de mee opgerukte Luyckx de bal naast Dhoest in het mandje. Temse bleef de
gevaarlijkste ploeg, maar Dhoest bleef overeind. Toen Knokke via Vandewalle een aanval opzette, kon Espeso Nunez de
kopbal van De Sutter onvoldoende wegwerken, waardoor De Sutter in de rebound gelijkstelde. Op slag van rust liet Dhoest
een knal van Laurens glippen, maar het leer ging in hoekschop. In het slotkwartier maakte Espeso Nunez een vrije trap
van Vanfleteren in twee tijden onschadelijk. Kort nadat Dhoest een kopbal van De Pauw via de paal uit doel haalde, trapte
Nfor, met de rug naar doel, de winning goal voorbij Dhoest.
KSV Temse speelde met: Espeso Nunez, Laurens (80’ Da Cunha), Luyckx (80’ Nfor), Schurmann, Braem (65’ Siali), Al-Balahi,
Huygens, Verbist, Taptchou, Agar

RC GENT - KSV TEMSE 1-1
KSV Temse zorgde ei zo na voor een nieuwe stunt tegen RC Gent. Tien minuten voor tijd opende Luyckx de score. Helaas
voor blauw-wit volstond die treffer niet voor de zege.
Beide ploegen legden een aangenaam kijkstuk op de mat. De troepen van coach Van der Straeten neutraliseerden het
sterke aanvalsspel van de thuisploeg dankzij een niet aflatende inzet.
De late treffer van Luycxk werd kort voor het einde nog tenietgedaan door de thuisploeg. Al bij al een verdiend en belangrijk
punt voor KSV Temse.
KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Laurens - Schürmann - Telen - Verbist - Braem (87’ Siali) - Al-Balahi - Huygens Agar - De Pauw - Luyckx (84’ Nfor)

WEDSTRIJDEN OKTOBER

KSV TEMSE - SK RONSE 0-1

FC GULLEGEM - KSV TEMSE 5-1

KSV Temse had sinds de start van de competitie een mooie thuisreputatie opgebouwd. Helaas kreeg dit geen verlengstuk
tegen het ambitieuze Ronse.

KSV Temse kon op verplaatsing bij Gullegem geen beroep doen op aanvoerder Schürmann. Een hele wedstrijd lang
ontbrak elke lijn in het spel van blauw-wit, noem het een collectieve offday.

De bezoekers uit Ronse, die eerder die week afscheid namen van hun trainer, begonnen het best aan de wedstrijd,
verdedigden solide en counterden gevaarlijk. Blauw-wit had een goede doelman Nunez nodig om ongeschonden de rust
te halen.

De supporters hadden nog niet goed hun plek ingenomen of KSV Temse was al op achtervolgen aangewezen. Na nog
geen twee minuten zorgde Seignez voor de voorsprong. Voor het halfuur verdubbelde Van De Wiele de voorsprong voor
de thuisploeg. Een harde schuiver van Telen had nog voor enige opwinding kunnen zorgen, maar hij zag zijn poging aan
de verkeerde kant van de paal voorbijgaan.
Na de pauze probeerde blauw-wit haar niveau op te krikken en het kreeg ook enkele mogelijkheden, maar Gullegem
was uiterst efficiënt. Sampers en Dekiere legden de troepen van coach Van der Straeten nog voor het uur over de knie
(4-0). De ingevallen Agar kon nog milderen, maar het slotakkoord was opnieuw voor de thuisploeg. Coetsier legde de
5-1 eindstand in het net.
KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Luyckx - Telen - Godfroid - Nfor - Siali (46’ Agar) - Uyttersprot (46’ Braem)
Al-Balahi (Da Cunha) - Huygens - Verbist - De Pauw

Na de pauze kregen we grotendeels hetzelfde spelbeeld. Twintig minuten voor affluiten kregen de bezoekers loon naar
werken, dankzij een treffer van Lambo. Pas na dit tegendoelpunt toonde KSV Temse haar ware gelaat. Met veel enthousiasme
en een drietal goede kansen lukte blauw-wit in het slot bijna nog de gelijkmaker. Maar het slotoffensief mocht niet baten.
Volgende week krijgen de troepen van coach Van der Straeten kans op eerherstel, op het veld van Sparta Petegem.
KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Laurens - Schürmann - Huygens - Telen - Luyckx - Al-Balahi - De Pauw - Verbist
(37’ Godfroid) - Agar (60’ Nfor) - Braem (73’ Siali)

Individuele ontwikkeling van jeugdspelers staat voorop

Een blik achter de schermen:
Blue White Academy
Onze Blue White Talents Academy, kortweg BWTA, is ondertussen een begrip geworden in de jeugdopleiding van
KSV Temse. Het project gaat al een aantal seizoenen mee, maar werd in het seizoen 2019-2020 toch
in een nieuw kleedje gestoken.

De essentie blijft nog steeds hetzelfde: we nemen
de 5 talenten van de groepen u12 en u13 en de 6
talenten van de groepen u14 t.e.m u17 en laten die
in een kleinere groep samen trainen op woensdag.
Zo vormen we BWTA I (u12/13), BWTA II (u14/15) en
BWTA III (u16/17).

FOCUS OP HET INDIVIDU
Wat is er nu veranderd? Eenvoudig eigenlijk ... heel
de beleving rond het project. Twee externe trainers,
Robbe De Wilde en Glenn De Keyser, nemen de
veldtrainingen voor hun rekening en Zjef Claes is
de coördinator van het project. Hij kijkt toe op de
evaluaties van de spelers na elke sessie en houdt de
individuele progressie in de gaten.

Vanaf dit seizoen werken we met de drie
talentengroepen ook toe naar een bepaald doel. Zo
speelt elke groep na vijf trainingen een wedstrijd
tegen een eliteploeg. Deze wedstrijden worden
gefilmd, geanalyseerd en achteraf ook besproken

met de aanwezige spelers. De nadruk ligt dan op een
specifiek thema en interactie van de spelers.

VIDEOANALYSE
Eind oktober stond de eerste test voor onze Blue
White Talents op het programma en die was geslaagd!
Onze BWTA I u12/13 trokken aan het langste eind
tegen de elite u12 van Lokeren en BWTA II en BWTA
III verweerden zich sterk tegen de elite U14 en U16
van Waasland-Beveren. De videoanalyse achteraf
was ook een schot in de roos. Met nog 10 trainingen
en twee wedstrijden op de agenda zullen onze Blue
White Talents weer een beetje beter gewapend zijn
voor het uiteindelijke doel ... de eerste ploeg van KSV
Temse.

