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Beste lezer,

Met gepaste trots stellen we u ons jeugdmagazine Buitenspel, 
versie 2.0, voor. Noem het een zot idee van het jeugdbestuur dat 
vond dat onze jeugdwerking nood had aan en recht had op een 
eigen clubblad. Boven de doopvont kreeg de boorling de naam 
'Buitenspel'.

Iedereen is vrij om aan de naam zijn of haar eigen invulling te 
geven. Buitenspel is hoe dan ook één van de meest besproken 
voetbaltermen. Voer voor heel wat al dan niet diepzinnige 
analyses aan de toog, op en naast het veld en tijdens of na 
de match. Het valt moeilijk om de term uit te leggen aan 
voetballeken, maar ook een notoire kenner ziet bij momenten de 
bomen door het bos niet meer.

In buitenspel zit ook het woord spel. En dat is voor ons het 
belangrijkste facet binnen het jeugdvoetbal. Onze spelers 
maximaal laten genieten van voetballen in clubverband, samen 
met de ploeg genieten van een overwinning, in groep een 
nederlaag verwerken en zoveel meer...

En dan is er ook nog buiten. Los van het gegeven dat onze 
activiteiten bijna uitsluitend buiten doorgaan, focussen we in dit 
magazine niet op wedstrijdverslagen of tactische analyses. We 
zetten wel graag onze trainers, onze commerciële partners, de 
clubs waarmee we intens samenwerken, de clubactiviteiten en 
zeker ook onze jeugdspelers in de picture. 

Met deze versie 2.0 gaan we de digitale toer op. Zo leveren ook 
wij onze kleine bijdrage aan het milieu. We gaan ons uiterste best 
doen om dit seizoen vier edities te publiceren.

Hopelijk valt dit eerste nummer alvast in de smaak.

Veel leesplezier,

Het jeugdbestuur Redactie: Patrick Claus
Vragen of opmerkingen: jeugd@ksvtemse.be



EEN BLIK OP 
ONS EERSTE 

ELFTAL

De tegenstander van dienst en 
onder strikte coronamaatregelen 
was Sint-Niklaas. De organisatie 
verliep meer dan voortreffelijk en 
dus maakten we ons al op voor 
nog een aantal leuke confrontaties 
tegen onder andere Knokke. Maar 
dat liep even anders. Alle geplande 
voorbereidingswedstrijden gingen 
op de schop. Later bekampten 
we alsnog Hamme, Berlare, en 
Aarschot, maar die duels werkten 
we telkens op verplaatsing af. 

In de tweede ronde van de 
Croky Cup openden we de 
poorten van Daknam opnieuw 
en ontvingen we Haasdonk. Dat 
was meteen het begin van onze 
voorspoedige bekercampagne. Na 
overwinningen tegen het stugge 
Hasselt en Wielsbeke namen we 
ook de maat van Jong Lede in de 
vijfde ronde.  

In de zesde ronde wacht ons team 
een thuisduel met eersteklasser 
Sint-Truiden. Tegen Cercle Brugge 
en Lommel beet onze club in het 
verleden al twee keer in het zand in 
de zesde ronde. Derde keer, goede 
keer?

De competitie is intussen drie 
speeldagen ver en leverde de 
nieuwe formatie al vijf punten op. 
Geschenken moeten we dit seizoen 
alvast niet verwachten. En zonder 
voorbarige conclusies te trekken, 
lijken de ploegen in onze reeks 
allemaal sterk aan elkaar gewaagd. 
Enkel Ninove beschikt nog over het 
maximum van de punten.

Zondag 26 juli was een historische dag voor onze nieuwe club. Op Daknam 
speelde ons fanionteam haar eerste wedstrijd onder haar nieuwe naam.
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Kapelstraat 299, 9140 Steendorp (Temse) | info@akanta.be | https://akanta.be

Triphon de Smetstraat 5, 9140 Temse | tcdevallei2012@gmail.com | ww.tcdevallei-padelwaasland.be

Pontweg 9C, 9140 Temse | www.chaletcenter.be | sales@chaletcenter.com

chillafish.com | info@chillafish.com
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FRITURIST IN 
HART EN NIEREN

Meestal voetbalde vader ook wel ergens... 
Ja dat klopt, maar uitzonderingen 
bevestigen de regel. Ik voetbalde zelf nooit 
bij een club. De voetbalmicrobe zal Thor 
dus van elders hebben. 

Het beroep van friturist zat en zit je wel in 
het bloed?  
Absoluut. School was niet echt mijn ding 
en al snel kwam ik als jobstudent in de 
frituur van mijn vader Marc terecht. En dat 
doe ik dus nu nog steeds. En nog elke dag 
vind ik plezier in mijn job.

Schets even de historiek van frituur 
Bengie. 
Mijn vader startte in 1980 met de 
overname van de in Temse legendarische 
Verest. Het frituur stond toen nog tegen de 
muur van café Crescendo op de parking 
aan de Temse-brug. Mijn vader baatte de 
zaak uit onder zijn eigen naam 'Frituur 
Marc'. Toen ik de zaak van hem overnam in 
2005 verhuisde de frituur naar het midden 
van de parking.

Maar daar staat ze nu niet meer... 
Neen, een vergunning krijgen voor een 
vrijstaande frituur is tegenwoordig bijna 
onmogelijk. Je komt dus minder en minder 
dergelijke frituren tegen in het straatbeeld. 

Hiermee gaat een stuk van onze Vlaamse 
frietcultuur beetje bij beetje verloren. We 
verhuisden op 27 februari van dit jaar en 
dus net voor de corona-uitbraak naar de 
vroegere modewinkel in de Kasteelstraat 
84. Een zeer kleine stap in afstand maar 
een gigantische in onze werking. 

Het woord corona is meteen gevallen. 
Ja, dat wordt jammer genoeg meer en 
meer het nieuwe normaal. Ook wij 
voelden de gevolgen en we pasten onze 
openingsuren aan. Maar al bij al viel het 
nog wel mee.

Maak wat reclame. Waarom kom je naar 
frituur Bengie?  
We stellen ons heel klantvriendelijk 
op, bakken lekkere frieten, hebben een 
ruim aanbod en trachten regelmatig wat 
nieuwigheden op de kaart te zetten. Onze 
'Burgers van het huis' zijn hiervan een 
recent voorbeeld.

Je vergeet dan nog het prachtige pand 
waarin jullie de klanten op een zeer 
comfortabele manier ontvangen. 
Vertaalt dit alles zich in één of andere 
onderscheiding?  
Vier jaar opeenvolgend kregen we de 
trofee van 'Beste frituur van Temse'. En dit 

In elk clubblad zetten we telkens een of meerdere van onze commerciële 
partners in de kijker. We starten met frituur Bengie's uitgebaat door Wendy 
en Benge. Hij was onze gesprekspartner voor dit interview. Hun zoon Thor 
is actief bij onze U14.

EEN BLIK OP HET 
FERNAND SCHUERMAN

STADION

Bezoekt u regelmatig het Fernand 
Schuermanstadion om de sportieve 
prestaties van uw kind te volgen? Dan heeft 
u ongetwijfeld al gemerkt dat alle terreinen 
er prima bij liggen en dit ondanks de 
droogte en de warmte waarmee we tijdens 
de zomermaanden te maken kregen. Bijna 
dagelijks was er overleg met de medewerkers 
van de groendienst om te bepalen waar er 
gesproeid kon worden zonder de trainingen 
in het gedrang te brengen. Een dikke pluim 
voor hun tomeloze inzet van Jan en Pascal 
van de groendienst.

Wellicht is de meest opvallende nieuwigheid 
de zitbanken die geplaatst werden. Het gaat 
vooral om nieuwe banken maar ook enkele 
oudere en meer versleten exemplaren zijn 
vervangen. Volgt u de trainingen liever 
vanop een afstand op een bankje of wilt u 
gewoon even genieten van een rustmoment 
te midden van ons complex? Dat kan nu nog 
meer dan vroeger.

In het Paviljoen plaatste de gemeente 
drinkfonteinen waaraan de spelers hun 
drinkbussen kunnen vullen.

Daarnaast herstelde de aannemer de 
ballenvanger die al een tijdje behoorlijk 
scheef stond tussen het A en het 
J-terrein.

En ook aan de veligheid werd er gedacht. 
Onder impuls van bestuurslid Robert 
Van Lombergen kwam er een doorgang 
tussen de Camille Vennenslaan (de 
straat met de parkeerplaatsen tussen de 
bomen) en de ingang van het Fernand 
Schuermanstadion aan het JOC de 
Nartist. Intussen werd daar ook een 
zebrapad geschilderd.
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Kasteelstraat 84 - 9140 Temse
Maandag tot donderdag 16u30 tot 23u

Vrijdag 16u tot 23u  -  Zaterdag gesloten  -   Zondag 16u tot 22u

Frituu
r

brood
jes

&

Tel: 0468/52 07 85   -   info@bengies.be      Bengie’s      bengies_frituur

jaar ontvingen we de nominatie van 'Beste 
frituur van ’t Waasland'. Daar zijn we echt 
heel trots op.

En tot slot graag nog iets over het 
voetballen in Temse?  
De accomodatie is natuurlijk een enorm 
pluspunt. Bijkomend kunnen onze 
kinderen nu regelmatig op het A-terrein 
spelen. En we ervaren dat de jeugdwerking 
echt wel op een hoog niveau zit. En 
dat verdient alle respect want zowel de 
trainers als het bestuur zijn allemaal 
vrijwilligers.

Bedankt Benge. En aan onze lezers geef 
ik de raad om zeker eens in de frituur te 
passeren. Een echte aanrader (en ik kan 
ervan meespreken). 
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Uw financiële partner in Temse

Kamiel Wautersstraat 1A, 9140 Temse 
03/710.11.01 

BVBA Horio | Verbonden Agent Gladiolenlaan 8b, 9140 Steendorp | www.noelis.be

EEN WARME OPROEP

V oor al uw privéfeesten en bedrijfsevenementen kunt u terecht in onze Club 45. 
Een formule op maat, met of zonder bediening,... Wij stellen ons graag flexibel op 
bij het verhuren van onze accomodatie. Interesse? Stuur dan zeker een mailtje naar 
jeugd@ksvtemse.be

D e Voetbalacademie zoekt nog een aantal extra helpende handen voor kleine 
klusjes op en rond onze velden, hulp bij thuiswedstrijden, de verfraaing van onze 
Chalet,... Dat kan bijvoorbeeld tijdens een training van uw kind.  Interesse? Geef dan 
zeker een seintje aan jeugdsecretaris Patrick Claus via  
pat.claus@telenet.be

15

MAGAZINE

14



LOGO VHP | Wegenbouw

Steenborgerweert 18, 2060 Antwerpen | geert@dcep.be

Kapelanielaan 7, 9140 Temse | info@houtshop.be | www.houtshop.be

OP BEZOEK 
BIJ EPPEGEM

Op zaterdag 15 augustus 
trokken we met maar liefst 
twaalf ploegen naar Eppegem 
om hen partij te geven 
tijdens de voorbereiding. 
Een weloverogen keuze op 
voorhand om onze eigen 
velden en de medewerkers 
wat rust te gunnen na de 
Flanders Cup. Helaas ging 
ons tornooi niet door.

Op Eppegem werden we 
zeer gastvrij ontvangen en 
konden we met eigen ogen 
vaststellen dat onze velden er 
heel wat beter bij liggen. Kort 
samengevat: een heel leuke 
dag met een komen en gaan 
van onze jeugdteams.
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EVEN VOORSTELLEN:
VK VELLE

Velle is actief in het 
liefhebbersvoetbal. Eerst in 
het verbond “Stevra”, later 
in 'Het land van Beveren' en 
nu bij Walivo. Momenteel 
is er liefhebbersvoetbal 
op zaterdagnamiddag en 
zondagvoormiddag. Op 
vrijdagavond spelen de veteranen.

Onder bezieling van Siegfried 
De Cock is VK Velle één van de 
weinige liefhebbersploegen die 
jeugdvoetbal aanbieden onder de 
koepel van Voetbal Vlaanderen. 
Omdat Velle maar over 1 terrein 
beschikt, kunnen er momenteel 
enkel spelers tot en met U9 
terecht. 

Op de vraag van VK Velle om 
te praten over een mogelijke 
samenwerking gingen we heel 
graag in. Vanuit onze academie 
voorzien we met Bart en Koen 
de nodige ondersteuning. 
Daarnaast engageren wij ons 
om de jeugdcoaches van VK 
Velle te begeleiden naar een 
meer gestroomlijnde aanpak van 
trainen en coachen. De spelers 
U7 en U8 van Velle kregen ook 
de kans om 1 maal per week te 
komen meetrainen op Temse. Een 
tiental spelers maakt hiervan al 
gebruik. Wij hopen dat de spelers 
van Velle voor Temse kiezen 
wanneer ze bij Velle niet meer 
terechtkunnen.

Kortom een samenwerking die op 
korte termijn zeer concreet werd 
uitgebouwd met een maximum 
aan wederzijds respect.

VK Velle sloot als laatste club een 
samenwerkingsverband met onze academie. 
Omdat Velle deel uitmaakt van groot Temse en 
omwille van het unieke karakter van deze club 
in het Vlaamse voetballandschap krijgen ze de 
primeur om als eerste hun verhaal te doen. We 
legden ons oor te luisteren bij voorzitter Jos 
Verhulst.

VK Velle zag het levenslicht op 8 juni 1975. 
Gelijklopend met de oprichting van de club werd 
het sportterrein Velle ingehuldigd op gronden die 
eigendom waren van de kerkfabriek Sint-Jozef. 

Het kantinegebouw annex kleedruimte kwam 
er pas in 1979 toen de leden de handen uit de 
mouwen staken door een vroeger schoolgebouw 
in Puurs af te breken en opnieuw op te bouwen. 
Dit gebouw doet nu nog steeds dienst als kantine. 
De uitbreidingswerken gingen de afgelopen jaren 
onverminderd voort. Het terrein werd verlengd 
van 80 meter naar 97 meter. Tevens bouwde de 
club, met uitsluitend eigen middelen, een nieuw 
sanitair blok. Vandaag ijvert de club voor een 
extra terrein om haar werking nog te kunnen 
uitbreiden.

Onze jeugdwerking heeft dit seizoen een officiële samenwerking met  
Eendracht Bazel, F.C. Daknam, K.F.C. Eksaarde, FCS Mariekerke–Branst, 
K.S.K. Sint-Amands, V.V. Herleving Lippelo en VK Velle. In elk magazine 

zetten we één van onze zusterclubs in de schijnwerpers.

18 19



TRAINER IN DE
KIJKER

Je diende bij het Belgisch leger?  
Ik diende tien jaar het vaderland in de 
Belgische legerbasis in Soest (Duitsland) 
bij het 9e linie JPK. Dat was nog in de 
periode van de Koude Oorlog met het 
Oostblok. In Soest verbleven toen heel wat 
Belgische militairen.

Maar je kwam terug naar België?  
Na Soest gaf ik drie3 jaar les in Aarlen 
bij een anti-tankeenheid JPK. Maar het 
grootste deel van mijn carrière maakte ik 
deel uit van de MP’s (de militaire politie) 
en stond ik mee in voor de bevoorrading 

van de MP’s aan het parlement in Brussel. 
Ik ging op pensioen op 1 januari 2014. 

Uiteraard voetbalde je zelf?  
Je zou het bijna niet geloven als je van 
Mechelen bent, maar ik speelde in de 
jeugd van zowel KV Mechelen als Racing 
Mechelen. Dat kunnen er maar weinigen 
zeggen. Halverwege de jaren 70 speelde 
ik in het eerste elftal van Verbroedering 
Hofstade, dat toen aantrad in 2e en 3e 
provinciale. En natuurlijk speelde ik ook 
mee met het legerelftal in Duitsland en 
België.

Het trainersvak kent voor jou nog weinig 
geheimen?  
Zo zou ik het zeker niet willen stellen want 
het voetbal evolueert constant. Zelf tracht 
ik mij nog regelmatig bij te scholen. Maar 
ik trainde wel alle leeftijden van U6 tot U19 
en de eerste elftallen van FC Berg Op en  
SC Keerbergen.

Dan heb je ook wel al wat clubs op je CV? 
Ook als trainer was ik actief bij zowel 
KV Mechelen als Racing Mechelen. Ook 
bij Lierse trainde ik 4 seizoenen. Ik ben 
ook actief als scout voor de Provincie 
Antwerpen.

Ja Tonny... de Racing  
Dat blijft een fantastische traditieclub 
met een talrijke en zeer fanatieke 
supportersschare. Ik maakte daar zowel 
de ongelooflijke hoogtepunten als de 
zware terugval mee. Onder impuls van ex-
bondsvoorzitter François De Keersmaeker 
bouwen ze nu gelukkig aan de weg terug. 
Ik maakte maar liefst 12 seizoenen deel uit 
van de Racing-familie als trainer, TVJO... 

En toch maakte je de overstap naar Temse. 
Voor sommige ingewijden nog steeds een 
mirakel. 
Ik begin nu aan mijn vierde seizoen hier. 
En zo een mirakel was dat nu ook weer 
niet. Peter Niersch en Patrick Claus die ik 
al kende van op de Flanders overtuigden 
mij om voor het project Temse te kiezen. 
En daar heb ik zeker nog geen spijt van.

Vergelijk Temse eens 4 jaar terug en nu.  
Het spelerspotentieel is er sterk op 
vooruit gegaan. We beschikken over een 
goed trainerskorps met toffe collega’s. 
Al wordt het met het jaar moeilijker om 
goede krachten aan te trekken. Maar dat 
is een algemeen probleem binnen het 
jeugdvoetbal. 

Bedankt Tonny voor je inzet in het belang 
van onze jeugdspelers, je voetbalwijsheid 
die je graag met iedereen deelt, de 
gezellige babbels in de kantine en nog 
zoveel meer. En hopelijk evenaar of breek 
je dat record van 12 seizoenen Racing hier 
bij ons op Temse.

In ons clubblad mogen natuurlijk de trainers niet ontbreken. Zij zetten zich 
dagelijks in om onze jeugdspelers technisch, tactisch, fysisch en mentaal bij 
te scholen. Tonny De Wit komt als eerste aan bod. Een trainer met een schat 
aan voetbalbagage en een voetbaldier in hart en nieren. De motor van onze 
middenbouw en tevens één van de hoogst en meest gediplomeerde trainers 
binnen de club. 
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Waterstraat 2, 9160 Lokeren | info@igm-bvba.be | www.igm-bvba.be

In onze rubriek van commerciële partners mag de firma CHILLAFISH niet ontbreken. 
Medezaakvoerder en gesprekspartner David Ceulemans is al jaren één van de belangrijkste 
sponsors van onze jeugdwerking. Tuur (U15), Joppe en Flor (beide U13) voetballen bij de 
Voetbalacademie.

Een traditionele openingsvraag: deed of doe je zelf ook nog aan sport?

Door omstandigheden kreeg ik nooit de kans om als jonge snaak aan te 
sluiten bij een voetbalclub. Ik speelde wel bij de schoolploeg en daar bleek dat 
ik toch wel een meer dan gemiddelde aanleg had voor het spelletje. Op school 
kreeg ik de bijnaam de Caje (nvdr : Jan Ceulemans, speler van Club Brugge) 
naar de familienaam Ceulemans. Pas op 19-jarige leeftijd startte ik met 
wielrennen. Ik reed bij de elite zonder contract top 10 en zelfs top 5 in diverse 
kleinere en grotere wedstrijden. Ik combineerde mijn studies met trainen, en 
dit 7 dagen op 7.

CHILLAFISH, 
SPEELGOED MET PIT
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kortingscode “LOKERENTEMSE2021”

Waarom koos je ervoor om de 
Voetbalacademie financieel te 
steunen? 

De meeste bedrijven beschikken 
wel over een PR-budget. Voor mij 
was het een logische keuze om een 
deel hiervan te besteden aan de club 
waarbij mijn zonen actief zijn. Een 
grote commerciële return verwacht ik 
niet al draagt dit artikel en de naam 
Chillafish op de sweaters wel bij aan de 
naambekendheid. 

Maar belangrijker is dat deze 
sponsoring bijdraagt tot de verdere 
uitbouw van de jeugdwerking van SC 
Lokeren Temse, een positief verhaal 
waar ik 100% in geloof. Ik verleg 
immers steeds graag mee de stenen in 
de rivier. 

En in dit voetbalverhaal daar 
profiteren mijn kinderen momenteel 
mee van de steeds betere opleiding die 
de voetbalacademie kan aanbieden 
met een sterke ploeg gepassioneerde 
trainers, jeugdbestuur maar ook tal 
van vrijwilligers die zowel op als naast 
het veld het beste van zichzelf geven 
om al onze kinderen een mooie mix 
van spelplezier en voetbalkennis bij te 
brengen.

Hoe kijk je hier nu op terug?  

Toch nog altijd als een gemiste kans 
zowel in het voetbal maar zeker in het 
wielrennen. Daarom wil ik mijn kinderen 
maximaal ondersteunen in hun sportieve 
ambities. 

Combinatie van studeren en trainen? 
Wat studeerde je dan?

Ik studeerde af als industrieel 
ingenieur elektronica. Ik ging aan de 
slag bij Massive verlichting dat later 
overgenomen werd door Philips. Ik 
werkte voor beide firma’s telkens voor 2 
jaar in China als expat. 

Allerminst evident...

De eerste periode startte medio 2004. 
We vertrokken de week na onze 
huwelijksreis. Tijdens het tweede verblijf 
van 2009 tot 2011 beviel mijn echtgenote 
in Hong Kong van onze jongste zoon Flor.

En na jullie terugkeer naar België?   

Na een reorganisatie bij Philips moest 
ik in 2012 op zoek naar een nieuwe job. 
Ik besloot om zelfstandig te worden 
en combineerde een job als consultant 
voor KMO’s met activiteiten in China 
met een job in de bouw als aannemer en 
projectontwikkelaar. Na zoveel jaren van 
bureauwerk wou ik toch ook eens echt 
iets met mijn handen doen, een keer eens 
écht werken. Intussen ben ik daar wel 
terug mee gestopt.

En dan kwam het verhaal Chillafish?

Ik reageerde op een vacature waarin ze  
iemand zochten voor hun activiteiten 
in China. Maar opnieuw naar China 
verhuizen zagen we als gezin niet zitten. 

Ik ging bij Chillafish als consultant aan 
de slag in 2017 en eind 2018 kocht ik mij 
in. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de 
operationele kant. Mijn medevennoot 
focust op het ontwerpen van producten 
en de sales. 

Waar staat Chillafish dan precies voor? 

We zijn een Antwerps bedrijf dat al 7 jaar 
bezig is. We ontwerpen kinderspeelgoed 
zoals vierwielers, loopfietsen en go-
karts. We werken samen met de grootste 
retailers ter wereld, waaronder Target, 
Costco en Toys “R” Us, en brengen ons 
speelgoed in méér dan zestig landen op 
de markt. Onze focus ligt op een strak 
en fris design, innovatie en toegevoegde 
waarde voor de consument. Je ziet 
vandaag helaas nog te vaak goedkoop 
speelgoed van slechte kwaliteit. Met onze 
producten proberen we de standaard 
te zetten voor duurzaam, maar scherp 
geprijsd speelgoed. Maar neem zelf een 
kijkje op onze website op www.chillafish.
com! De beste manier om onze producten 
te leren kennen. 

Produceren jullie ook zelf?

Dat gebeurt voorlopig nog in China maar 
we bekijken wel of er geen mogelijkheid 
is om in België een aantal van onze 
producten te fabriceren.

Wellicht is de nieuwsgierigheid gewekt. 
Waar kan je de Chillafish producten 
kopen?

Aan onze website is ook een webshop 
gekoppeld. En we zijn ook te vinden  bij 
Dreamland en Fun. Toch ook nog even 
meegeven dat we intussen ook actief 
zijn in Japan, Australië, Zuid-Korea en 
Taiwan. En uiteraard kan de entourage 
van de spelers van SC Lokeren-Temse 
genieten van een mooie korting van 20% 
op onze webshop shop.chillafish.com via 
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