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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

 

Londerzeel, 30 mei 2018 

 

Traditiegetrouw is de mooie aula van “Palm Breweries” ook dit jaar weer het perfecte 
decor voor onze jaarlijkse ploegvoorstelling.  

Ik hou er dan ook aan om jullie, in naam van het voltallige bestuur, van harte welkom 
te heten en te bedanken voor de talrijke opkomst.  

Deze ploegvoorstelling is voor mij telkens weer de ideale gelegenheid om even terug 
te blikken op het vorige seizoen, maar vooral vooruit te kijken naar het nieuwe 
voetbalseizoen dat alweer in de steigers staat.  

Alleen is het terugblikken op het voorbije seizoen voor mij ongetwijfeld het moeilijkste 

in mijn ruim twee decennia lange periode als voorzitter. Sportief beleefden we een 
seizoen van “op en neer” en finaal bleven we dan ook onder de verwachtingen. Dit 
gegeven verbleekt echter bij het menselijk verlies waarmee onze club het afgelopen 

seizoen te maken had. Een seizoen waarin we in één klap afscheid dienden te nemen 
van drie monumenten: ik had het nog niet eerder meegemaakt en het valt mij (en bij 

uitbreiding het volledige bestuur) bijzonder zwaar.  

Wij kunnen alleen maar dankbaar zijn voor al hetgeen Ulrik Pas, Dirk Putteman en 
Marc Moyson voor ons en onze club betekend hebben.  

Net na de winterstop hield ook sportief manager Frédéric Van den Steen het voor 
bekeken, maar we vonden binnen onze eigen rangen meteen de geschikte vervanger 
in de persoon van Erik Hermans, een echte SK-er in hart en nieren. Erik liet zich 

omringen met een aantal voetbalkenners, zodat er ook weer een bijzonder 
competitieve kern werd samengesteld. Wij kijken het nieuwe seizoen alvast met véél 
vertrouwen tegemoet.  

Structureel en organisatorisch zal onze club het komend seizoen weer stappen 
vooruitzetten en het feit dat onze jeugdwerking een referentie blijft in de streek, 
stemt mij bijzonder tevreden.  

Vooruitkijken naar het nieuwe seizoen is voor mij ook dankbaar zijn voor al hetgeen 
wat er wel nog is: onze medewerkers en ons bestuur, wat dagdagelijks de kar blijft 

trekken van een gezonde club.  

Ik wil tot slot in naam van het ganse bestuur ook alle sponsors en supporters 
bedanken voor alle steun het afgelopen seizoen. Zonder jullie inbreng is dit simpelweg 
onmogelijk.  

Ik wens iedereen een deugddoende vakantie toe en graag zien we mekaar vanaf half 
juli terug op SK.  

 

Frank Verbesselt  
voorzitter KLSK 

 



 

 

HET BESTUUR VAN KONINKLIJKE 
LONDERZEELSE  SPORTKRING 

 
 

Voorzitter 
Frank Verbesselt  Bergstraat 57, 1840 Londerzeel  0477/625411 

 
Gerechtigd correspondent 

Daniël Van Schel  Stationsstraat 105, 1840 Londerzeel 0478/658896 
 

Jeugdvoorzitter & Ondervoorzitter RvB 
Kurt Laenens  Oudenhove 18, 1840 Londerzeel  0475/254078 

 

Verantwoordelijke Financiën & Ondervoorzitter RvB 
Catharina De Decker Geerakker 6, 1840 Londerzeel  0476/998360 

 
Pers- en Communicatieverantwoordelijke en P.R. 

Eddy Wyns   Deisels 55, 1840 Londerzeel           0497/220429 
 

Verantwoordelijke Infrastructuur en Stadionbeheer 
Alex Carleer  Hageveld 5, 1840 Londerzeel   0479/179969 

 
Verantwoordelijke events & catering 

Philippe Vercruysse Sneppelaar 18, 1840 Londerzeel  0475/278496  
 

Secretaris 
Eddy Gerits   Geerakker 6, 1840 Londerzeel  0479/911127 

 

Verantwoordelijke Veiligheidscel & Ere-jeugdvoorzitter 
Gilbert De Buyser  Reigerstraat 16, 1840 Londerzeel  0474/834477 

 
Verantwoordelijke IT/Facebook & afgevaardigde Eskadron 

Gerry Van den Bergh Boskantstraat 5, 1840 Londerzeel  0479/981854 
 

Verankering jeugd  
Vera Timmermans Broekveld 63, 1840 Londerzeel  0479/437685 

 
Sportief Manager  

Erik Hermans  Klaarstraat 53, 1745 Opwijk   0477/290397 
 
 

  

 

 

 



 

TAAKVERANTWOORDELIJKEN 
 
 

Stadionspeakers   Hugo Verbesselt & Danny De Meuter 
  

Webmaster    Kenny Laevaert 
 

Wedstrijdbladen   Nele Gerits  
   

Afgevaardigde A-team  Birger Vunckx 
 

Stadionklok    Jan Eeckelaers 

 
Inkom    Ennio Verbesselt 

 
Controle tribune   Jacques Robbyns  

   
Veiligheidscoördinator & 

Begeleiding scheidsrechters Karl Bellon   
   

Hoofd Stewards   Ben Geens   
 

Stewards KLSK   Jos & Koen Goossens  
 

Inkom jeugd & kantine  Albert Van Kerckhoven  
 

 

 

SPORTIEVE CEL A-TEAM 

 
 

Erik Hermans  Sportief Manager 
 

Rudi Baeck   Team Manager 
  

Andre Heremans  Team Scout 
 

Dirk Cools   Trainer Beloften 
 

Seba Golfa   T3 
 

Kristof Van Assche Scouting 

 
 

 
 

 
 

   



 

WOORD VAN DE SPORTIEF MANAGER 

 

 

Toen het bestuur mij op 13 januari vroeg of ik de taken van Frédéric Van den Steen 
als sportief manager wou overnemen, heb ik hierover toch even moeten nadenken. 

Dit leek mij door de omstandigheden en sportieve malaise die er op dat moment was 
niet evident.  De drive en grinta in onze eerste ploeg was immers ver te zoeken..... 

Er was trouwens toen al geweten dat er enkele sterkhouders de club op eigen initiatief 
gingen verlaten.  Ik was er mij dus wel degelijk onmiddellijk van bewust dat dit geen 
cadeau was.   

Ik kon mijn hoofd echter niet in het zand steken voor de club waar ik al 7 jaar actief 
was. Vermits dit niet in mijn karakter ligt, heb ik twee dagen later al mijn woord 

geven aan het hoofdbestuur.  

Ik heb mij onmiddellijk laten omringen door mensen waar ik in geloof.  Er werd een 

sportieve cel opgericht en de eerste gesprekken werden opgestart met enkele huidige 
A-kern spelers. 

Twee weken later, meer bepaald op 22 januari,  kwam dan het zeer slechte nieuws 
betreffende  het overlijden van Dirk Putteman. Een tweede mokerslag voor onze club 
na het overlijden van Ulrik Pas 25 oktober 2017. 

Daarna volgde nog een zeer zware opdoffer… Op 10 maart kwam het droevige nieuws 
dat onze Marc Moyson zijn strijd had verloren.  Iedereen weet wat Marc betekend 
heeft voor onze club.  Dit was voor ons allemaal een zeer moeilijk moment. 

Toch geeft hij van hierboven uit ons de kracht om door te gaan. Zijn ingesteldheid en 
motivatie is een voorbeeld voor iedereen, net als zijn enorme gedrevenheid en 

positivisme. Voor hem was het glas altijd halfvol maar niet halfleeg. Marc zal altijd 
aanwezig blijven in onze gedachten. Ik ben hem dankbaar voor wat hij allemaal heeft 
gedaan voor ons allemaal! 

Zeer snel kwam de club tot de conclusie dat er door de omstandigheden er een 
drastische verlaging van het budget noodzakelijk was.  Ik moet er geen tekening bij 

maken dat de uitdaging nog veel moeilijker werd.  De jongens die vorig seizoen 
werden gehaald bleken, nog zonder rekening te houden met hun sportieve prestaties, 
waren gewoon niet meer haalbaar voor onze club. 

Onze scouting cel was er zich ook van bewust en onmiddellijke actie drong zich op. 

Elk weekend en maandagavonden tijdens beloften wedstrijden van elite niveau, waren 
er enkele leden van onze sportieve cel op pad, op zoek naar talent.  Als snel kwamen 
er enkele goede jonge spelers in beeld die we konden vastleggen.  Jonge spelers met 
progressiemarge... Alle nieuwkomers zijn dus zeker geen onbekenden of werden 

meermaals gescout! 



 

Zo ook onze nieuwe trainer, Steven Hilaerts.  Steven is een ambitieuze trainer die ik 
zelf al meer dan 25 jaar ken. Uit vele kandidaten droeg hij onze voorkeur weg. Steven 

lag immers al een tijdje in ons vizier. Tijdens één van onze scoutingsopdrachten op 
Woluwe-Zaventem viel ons het enthousiasme dat er in zijn ploeg te bewonderen 
onmiddellijk op.  Het was ook duidelijk dat Steven op handen werd gedragen door 

zijn spelers. Onze trainer beschikt ook over het SK DNA, dankzij zijn mooi verleden in 
de club als topschutter !!!!   

Tijdens onze vele gesprekken werd er uitsluitend over het sportieve gesproken. Het 
financiële werd geregeld op 20 seconden.... dit zegt voor mij meer genoeg.  

Steven zal zich laten omringen door onze huidige T2 Mathias Van Steenberghe, Seba 
Golfa en Kristof De Zutter.  Wij beschikken dus over een zeer sterke professionele 
trainersstaf. 

Dat wij door buitenstaanders op de vingers zullen worden gekeken beseffen wij 
allemaal.  

Toch weten wij dat er ondanks de noodzakelijke verlaging van het budget er een 
stevige en ambitieuze ploeg tussen de lijnen zal staan. 

Wij bekijken het dus zeker niet als een overgangsjaar. Intrinsiek zijn we zeker even 
sterk als vorig seizoen. 

Ik vraag de supporters, bestuur en alle SK sympathisanten dan ook om even geduld 
te hebben. Een bijna volledige  nieuwe ploeg uitbouwen vraagt tijd. 

Supporters moeten niet verwachten dat we onmiddellijk over onze tegenstander heen 
gaan walsen. 

Als we de inloopperiode vrij kort kunnen houden, zit een mooi seizoen en goed 
resultaat er zeker in! 

Ik verwacht duidelijk veel van onze nieuwkomers en deze zullen zich moeten 
manifesteren. Echte leiders, zowel op als naast het veld.  

Beste supporters, we hopen op jullie steun te kunnen rekenen want die gaan wij zeer 
hard nodig hebben. 

Tot slot wil ik het voltallige bestuur bedanken voor het vertrouwen en de sportieve cel 

bedanken voor hun inzet en samenwerking de voorbije maanden.    

Tot binnenkort op den SK! 

 

Erik Hermans 
sportief manager 

 

  



 

 
 

 
 

 

WOORD VAN DE TRAINER 
 

 
 

Het voelt aan als thuiskomen…  
 

Na 7 mooie en succesvolle jaren als speler bij SK Londerzeel moest ik noodgedwongen 
een einde maken aan mijn spelerscarrière, na een ernstige knieblessure. Uit de 
voetbalwereld stappen was geen optie, dus was dit einde het begin van iets nieuw.  

Ik werd hoofdtrainer van Rangers Opdorp in 2de provinciale, hierna werd ik 

hulptrainer bij SC Wolvertem in 4de nationale en daarna volgde een boeiend avontuur 
in Saoudi-Arabië.  

En toen kwam ik terug naar België, waar de voetbalreeksen in een nieuw jasje waren 
gestoken. Ik kreeg een mooie kans om aan de slag te gaan als hoofdtrainer bij Royale 
Entente Acren-Lessines in 2de nationale amateur. Na een mooie 6de plaats in het 

eerste seizoen volgde mijn opstap half december tijdens het 2de seizoen. De lokroep 
van Vlaanderen was te groot en ik ging aan de slag bij KV Woluwe-Zaventem. Na een 

mooi maar kort parcours werd ik aan de kant gezet, en de reden hiervoor was…  

Mijn terugkeer naar SK Londerzeel, de club waar ik zoveel mooie momenten heb 
beleefd! Het voelt als thuiskomen, veel bekende gezichten terugzien en een club die 
nog steeds passie en ambitie uitstraalt.  

Na een moeilijk seizoen, vooral getekend door het plotse verlies van clubiconen Marc 
en Dirk, zijn we het verschuldigd recht te staan en het voetbal weer volop te laten 

oplaaien in Londerzeel.  

En dit is mijn brandend verlangen en ook dat van de trainersstaf, sportieve cel en 
spelersgroep die veel vernieuwing heeft ondergaan, maar die klaar zal staan om het 
roodblauwe shirt nat te maken. One team, one goal… Iedereen zal zijn taken optimaal 

uitvoeren waarbij het team het belangrijkste is en waar iedereen hetzelfde doel zal 
nastreven.  

De sportieve cel wil ik alvast bedanken voor het reeds geleverde werk, in het 
bijzonder Erik Hermans. Iemand die zijn passie steekt in de club, dit uitstraalt naar 

anderen en enorm veel werk verricht heeft sinds zijn aanstelling als sportief 
verantwoordelijke van de club.  

Ik kijk er tevens naar uit om met Matthias, Seba en Kristof de spelersgroep in goede 
banen te leiden. We staan allen op scherp om er iets moois van te maken. Ik ben er 

klaar voor om 6 seizoenen later een mooi vervolg te breien aan wat ik hier al heb 
beleefd. 

One team, one goal …. 

 
Steven Hilaerts 

T1 



 

 

 

 

 

 

  TRANSFERS    
 

 

 
 
Wij verwelkomen graag : 
 

 Arne VERHOEVEN (26) – verdediger – komt van HO Wolvertem-Merchtem 
 

 Christophe PIEYNS (20) – middenvelder – komt van FC Mariekerke 
 

 Jens VERLEYSEN (22) – doelman – komt van Tempo Overijse 

 
 Antonin ROGE (22) – verdediger – komt van Woluwe-Zaventem 

 
 Oumar DIAKHITE (24) – middenvelder – komt van Woluwe-Zaventem 

 

 Redouan AALHOUL (26) – middenvelder – komt van FCV Dender 
 

 Thomas NZINGA (19) – aanvaller – komt van Woluwe-Zaventem 
 
 Pierre LAMBRECHT (28) – verdediger – komt van Olsa Brakel 

 
 Kenneth LAURENT (21) – aanvaller – komt van RWDM 

 
 Alexandre TEIRLINCKX (29) – middenvelder – komt van Deux Acren Lessines 

 

 Jasper OTTE (25) – doelman – komt van Olsa Brakel 
 

 Rob SPANOGHE (20) – aanvaller – komt van Beerschot-Wilrijk 
 
 Aiman EL MAIMOUNI (21) – verdediger – komt van Beerschot-Wilrijk 

 
 Nick VAN BELLE (25) – aanvaller – komt van Zwarte Leeuw Rijkevorsel 

 
 Luca BONANNO (19) – aanvaller – komt van FC Tubeke 

 

 Deniz BIL (xx) – aanvaller – komt van FC Tubeke 
 

 Andrea MORIAS (21) – verdediger – komt van RSC Anderlecht 
 
 Steven HILAERTS (41) – T1 – komt van Woluwe-Zaventem 

 



 

 
Wij namen afscheid van : 

 
 

 
 
 Kenneth STOCLET (32) – middenvelder – naar ’s Gravenwezel-Schilde 

 

 Nik VANGRUNDERBEEK (31) – middenvelder – naar SK Kampenhout 
 

 Ben DE BOECK (20) – aanvaller  – naar SK Kampenhout 
 
 Didier CABUMI (23) – aanvaller – naar KVK Tienen 

 
 Ilias CLOETENS (22) – verdediger – naar TSV Lyra 

 
 Sander VAN EYK (26) – aanvaller – naar fc Knokke  

 

 Bart VAN DEN BROECK (27) – verdediger – naar Tempo Overijse 
 

 Daimy DEFLEM (24) – aanvaller – naar Tempo Overijse 
 
 Yanni DE VRIENDT (22) – doelman – naar Rupel-Boom 

 
 Kristof SULMON (30) – doelman – naar SC Grimbergen 

 
 Jorn RIJMENAMS (28) – middenvelder – naar FC Eppegem 

 

 Gregory MAHAU (24) – aanvaller – naar SC Menen 
 

 Glenn LEEMANS (22) – verdediger – naar SK Kampenhout 
 
 Sami LKOUTBI (26) – aanvaller – naar Olsa Brakel 

 
 Reda SERROU (25) – middenvelder – naar ? 

 
 Jonas AEYELS (20) – doelman – naar FC Lebbeke 

 
 Werner HEYLEN (59) – KT – naar VV Hoogstraten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPELERSKERN & TECHNISCHE STAF 

 
2018-2019 

 

 
 

Spelerslijst en hun rugnummer 
 

1. Jasper OTTE   Otte_jasper@hotmail.com 0477/407573 
2. Aiman EL MAIMOUNI  Aiman.el@hotmail.com  0483/082361 
3. Antonin ROGE   Roge.antonin@gmail.com  0494/341337 
4. Arne VERHOEVEN  verhoevenarne@hotmail.com 0471/186628 
5. Rob SPANOGHE   Rob.spanoghe@live.be  0494/888958 
6. Alexandre TEIRLINCKX  alexteirlinckx@hotmail.com 0494/166037 

7. Kenneth LAURENT  ketje123@hotmail.com  0493/455575 
8. Christophe PEYNS  christophe.pieyns@hotmail.com 0476/495817 

9. Nick VAN BELLE   Nick_vb1@hotmail.com  0475/422188 
10. Redouane AALHOUL  Aalhoulredouan@hotmail.com 0486/599303 
11. Thomas NZINGA  Nzingathomas10@gmail.com 0475/287916 

12. Andrea MORIAS  Andreamorias1997@hotmail.fr 0479/105642 
13. Oliver DEGROODT   Oli_de_groodt@hotmail.com 0479/193599 

14. Luca BONANNO  Luca.bonanno0699@gmail.com 0496/697523 
15. Niels VANDENBOSSCHE niels.boske@gmail.com  0476/041083 
16. Abdul DJAWADI  abdoul.djawadi@hotmail.com 0486/634118 

17. Thomas VERLINDEN   tomasverlinden99@gmail.com 0471/404361 
18. Deniz BIL   Denizbil18@gmail.com  0485/511114 

19. Ugo NWADIKWA  ugo.nwadikwa@gmail.com 0484/812356 
20. Jens VERLEYSEN  jensverleysen1@hotmail.com 0476/688701 
21. Pierre LAMBRECHT  Pierre_lambrecht@hotmail.com 0498/792424 

22. Noa TAHIRI   noah1@mail.be   0468/103463 
23. Xander DECOENE  xander.decoene@telenet.be 0497/870443 

90. Cedric DELLEVOET   cedric@live.be   0472/321632 
92. Oumar DIAKHITE  Mr.diakhite@gmail.com  0499/255016 
 
 

Technische & medische staf 

  

T1. Steven HILAERTS          stevenhilaerts@hotmail.com 0468/188737 
T2. Matthias VAN STEENBERGHE matthiasvansteenberghe@hotmail.com    0476/213931  

T3. Seba GOLFA          sebastiensambay@gmail.com 0475/877773 
KT. Kristof DE ZUTTER         maczut@gmail.com   0478/711875 

TM. Rudi BAECK          rudi.baeck@skynet.be  0476/673439  
SM. Erik HERMANS          erikhermans@telenet.be  0477/290397 
TS. Andre HEREMANS        andre.heremans21@skynet.be 0476/332077 

TA. Birger VUNCKX         birgervunckx@outlook.com  0478/658696 
K1. Christophe BAMS        christophe.brams@telenet.be 0474/527285 

K2. Julian VERSPECHT        julianverspecht@hotmail.com 0497/425379 
DR. Mireille VAN DEN STEEN       www.huisartsenpraktijkbeigem.be 02/270.26.25 
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17.07.18    start van de trainingen (19.15 u) 
 
22.07.18    DELTA LONDERZEEL – KLSK (19.00 u) 
 
25.07.18    FC LEBBEKE – KLSK (19u30)  
 
26.07.18    ST. JOZEF LONDERZEEL - KLSK (19.30 u) (B-kern) 
 
31.07.18    KLSK – KV MECHELEN (19.30 u) 

 
02.08.18    FC MERCHTEM-WOLVERTEM - KLSK (20.00 u)   
 
08.08.18    KLSK – DIEGEM SPORT (19.30 u) 
 
15.08.18    KLSK – SK KAMPENHOUT (18.00 u) 
 
22.08.18   KLSK – BOKA UNITED (19.30 u) 

 

 
 

Croky Cup (Beker van België) 
 
Op zondagen 5, 12, 19 en 26 augustus, zolang SK zich kan 
kwalificeren, anders oefenwedstrijd  

 

 
Start van de competitie:  
  

02.09.17  1ste competitiematch van het nieuwe seizoen 
 

 

 

 

OEFENPROGRAMMA 
SEIZOEN 2018-2019 



 

 

 

 
 

 

U hebt iets te vragen/melden aan KLSK?  

 
 

Gebruik dan onze mailadressen voor een vlot verloop van uw vraag: 
 

 Algemene vragen over KLSK : info@sklonderzeel.be 
 
 Vragen over de jeugdwerking : jeugd@sklonderzeel.be 

 
 Vragen over publiciteit en/of sponsoring:  

         publiciteit-sponsoring@sklonderzeel.be 
 
 Persvragen, accreditaties :    

        pers-communicatie@sklonderzeel.be 
  

 Deelname aan footlunches, huur Business Lounge, … : 
         events@sklonderzeel.be 
 

 Ticketing en abonnementen: ticketing@sklonderzeel.be 
 

 Vragen aan de webmaster : website@sklonderzeel.be 

 
 

     Feestje ? 
 
 

Een verjaardag, communiefeest, pensioen, ... of gewoonweg zin in een feestje ....   U 

zoekt een locatie?  
 
Wij hebben ze onder de vorm van onze Business Lounge “de VIP”!  

 
Onze Business Lounge staat ter uwer beschikking samen met een professioneel 
ingerichte keuken en koelcel. Tevens kan u gebruik maken van onze uitgebreide 

parkeermogelijkheden.  

 
Voor alle bijkomende informatie en reservatie kan u terecht op ons mailadres :  

events@sklonderzeel.be 
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WIJ ZULLEN JULLIE NOOIT VERGETEN! 

 

 

        MARC MOYSON 

 

     DIRK PUTTEMAN 

 

     ULRIK PAS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BEDANKT! 

    
      

      

 

Het bestuur van K. Londerzeelse S.K. wil Palm Breweries 
bedanken voor het ter beschikking stellen van deze 

sfeervolle Oude Bottelarij voor onze ploegvoorstelling.  

 

 

 
 

 
 

 
 

  Daarnaast wensen we ook al onze sponsors te bedanken 
voor het geloof en vertrouwen in de club. 

 

     
 

                    
 

       
 

 
 


