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In een notendop
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Trainer in de kijker: 
Ewout Van Essen

Op zijn minst een opmerkelijke 
verschijning. Je kan er door zijn 
gestalte moeilijk naast kijken en door 
zijn Nederlandse roots is Ewout een 
spraakwaterval. Sinds 2017 actief op 
Temse en intussen een vertrouwd 
gezicht als trainer van onze 
middenbouw waar hij sinds enkele 
seizoenen  bij de U10 een  
onafscheidelijk duo vormt met  
Mario De Bruyn.

16
Chalet Center

Op zoek naar een carport,  
een poolhouse, een blokhut of een  

tuinschuur? Ga dan zeker eens 
langs bij Chalet Center, een naam 
die intussen bij velen een belletje 

doet rinkelen.
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TC De Vallei speelt in op padelhype

Pralines verkopen in coronatijden

Audit 2021: op sterrenjacht
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Even voorstellen:

FC Mariekerke-Branst

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.

En verder...

12

Geïnteresseerd in  
het laatste nieuws van  
ons eerste elftal?  
Surf dan beslist eens  
naar sporting.be. 

3



Beste lezer,

Voor deze coronaperiode was het leiden van een sportvereniging al 
geen sinecure. Nu we al een jaar in coronamodus leven, vraagt het nog 
meer inzet, creativiteit en inlevingsvermogen om de boel draaiende 
te houden. Flexibiliteit hoort stilaan tot het DNA van een sportclub: 
trainen in bubbels van 10, de terreinplanning aanpassen aan de 
richtlijnen van de sportdienst, inspelen op de voorstellen van de 
veiligheidsraad... het hoort er allemaal bij.

De basisgedachte blijft evenwel steeds: hoe kunnen we onze leden 
maximaal en in de best mogelijke omstandigheden hun hobby laten 
uitoefenen? Via deze weg willen we alvast onze mensen die hun 
uiterste best doen een pluim op de hoed steken. 

Echter, ook nu nog blijft het koffiedik kijken wat de toekomst brengt. 
Komt er toch nog groen licht voor het spelen van vriendschappelijke 
wedstrijden? Kan ons tornooi de “Memorial Kristof Smet” op 1 mei 
doorgaan? In principe gaat de horeca net dan open maar onder welke 
voorwaarden? Hoeveel personen mogen er tegelijk in de kantine? 
Komt er een systeem van zelftesten? 

Wat we wel zeker weten is dat naarmate de vaccinatiecampagne op 
gang komt, de weg naar een normaal leven open ligt. Laten we dus 
toch maar al even dagdromen. Op zondag 8 augustus 2021 hebben we 
net onze Flanders Cup succesvol afgewerkt en klinken we bij een frisse 
pint op een nieuw seizoen. Betere tijden komen ons tegemoet!

Met sportieve groeten,

Patrick Claus 
Jeugdsecretaris KSC Lokeren-Temse



Redactie: Patrick Claus en Bart Claus
Vragen of opmerkingen: jeugd@ksvtemse.be



TRAINER IN DE KIJKER : 
EWOUT VAN ESSEN

Op zijn minst een opmerkelijke verschijning. Je kan er door zijn gestalte 
moeilijk naast kijken en door zijn Nederlandse roots is Ewout ook nog eens 
een spraakwaterval. Sinds 2017 is hij actief op Temse en in die tijd werd hij 
een vertrouwd gezicht als trainer van onze middenbouw. Samen met Mario 

De Bruyn vormt hij een onafscheidelijk duo bij onze U10.

Ewout, je kan moeilijk ontkennen dat je 
Nederlander bent?

Dat ga ik zeker niet doen. Maar toen mijn 
vader ongeveer 25 jaar geleden in de 
Antwerpse haven kwam werken, zijn we 
met het ganse gezin naar België verhuisd. 
En ik ben hier nog, waarom zou je willen 
vertrekken met goed eten en toffe mensen.

Heb je zelf een voetbalverleden?

Neen helemaal niet. Het lag min of meer 
voor de hand dat ik ging basketballen. Maar 
daarmee ben ik al vroeg me moeten stoppen 
om gezondheidsredenen. Voetballen deed ik 
enkel op recreatief niveau.

Je stap naar het trainersvak kan ik best 
omschrijven als opmerkelijk, zeg maar 
legendarisch?

Ik ben er ingerold dankzij mijn echtgenote. 
Die vond dat ik goed met kinderen om kon 
en wist dat ze bij SK Londerzeel een trainer 
zochten en solliciteerde in mijn plaats. Plots 
stond er s’ morgens iemand van de club 
aan mijn deur om eens te praten over mijn 
ambities als trainer (tijdens de nachtploeg). 

Ik viel compleet uit de lucht maar ben dan 
toch gestart.

En dat was bij?

Ik begon bij de U7 van SK Londerzeel. Ik 
had dus totaal geen ervaring maar als ik 
ergens aan begin dan wil ik het ook goed 
doen. Ik stak veel op door de trainingen 
van meer ervaren collega’s te volgen, 
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met hen te praten over voetbal, video’s te 
bekijken... Best wel opmerkelijk dat er vrij 
veel gelijkenissen zijn tussen oefeningen bij 
basket en voetbal.

Je besliste om ook de trainerscursus te gaan 
volgen?

Zo kwam ik in Temse terecht waar ik de 
cursussen getuigschrift C en B volgde. Ik 
maakte toen ook de overstap naar Delta 
Londerzeel omdat ik daar 1 training minder 
moest geven wat beter te combineren was 
met de opleiding. En van het één kwam het 
ander. Ik had vrijwel onmiddellijk een klik 
met de club en loop hier nu al enkele jaren 
rond.

Je stelt de speler steeds centraal?

Dat vind ik heel belangrijk. Tijdens de 
startvergadering aan het begin van het 
seizoen geven we aan de spelers en ouders 
mee dat wij steeds bereikbaar zijn voor 
hen. En het doet mij en Mario enorm veel 
plezier om onze spelers te zien evolueren. 
Ze mogen fouten maken. Daar hameren wij 
ook op. Durven en doen is ons motto.

Waarom ben je graag in Temse?

Goed dat je deze vraag stelt want de “club” 
verdient ook wel een compliment. We 
krijgen als trainers maximale sportieve 
en administratieve ondersteuning, er 
is voldoende trainingsmateriaal en de 
vergoedingen worden correct geregeld. 
Kortom we moeten ons als trainer enkel 
bezighouden met ons team en dat vertaalt 
zich bij mij in positieve energie.

Bedankt voor de waardering Ewout. Je hebt 
zelf drie dochters?

Mijn oudste dochter is intussen al 18. Zij 
danst en rijdt paard. Abigail voetbalde bij 
Temse, maakte vervolgens de overstap 
naar AA Gent en speelt volgend seizoen in 
2e nationale bij de damesploeg van YR KV 
Mechelen. En de jongste is pas 4.

Ewout, bedankt voor dit gesprek. Je gaf zelf 
aan dat Voetbalacademie Temse je hobby 
is. We hopen dat je die nog zeer lang kan 
uitoefenen!
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Rik Catthoor is de zaakvoerder en drijvende kracht achter Tennisclub De 
Vallei. Maar die naam stemt niet volledig meer overeen met het  
uitgebreide sportaanbod. Een boeiend gesprek over het verleden, heden en 
toekomst van dit familiebedrijf.

TC DE VALLEI 
SPEELT IN OP PADELHYPE

Rik, ik kreeg nog les van je vader in het 
derde leerjaar in de Hollebeek school en ik 
herinner mij nog het ontstaan van TC De 
Vallei.

Dan heb je wel een goed geheugen. Mijn 
vader Roger startte inderdaad met de 
tennisclub maar dat dateert al van 1981. 

Aanvankelijk waren er 4 tenniscourts op 
dezelfde locatie als de huidige. 

Jij kwam natuurlijk later in de zaak. 

Ik nam over in 2002. In 2005 volgde de bouw 
van de indoorhal waardoor we nu over 
8 terreinen beschikken waarvan 3 vaste 
indoorvelden. In de winter overkappen we 
ook nog enkele outdoor velden.

Kan je TC De Vallei even typeren? 

De club telt ongeveer 450 leden maar die 
zijn niet allemaal even actief. We focussen 
niet enkel op het tennis. We zetten 
ook volop in op het randgebeuren met 
veertiendaagse nevenactiviteiten zoals een 
fietszoektocht en een gezellige cafetaria. 
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Maar het sportieve primeert uiteraard? 

Dat is natuurlijk zo. We bieden een meer 
dan degelijke tennisopleiding aan. Bij de 
meisjes jeugd hadden we enkele toptalenten 
maar die braken niet door omdat ze 
voorrang gaven aan hun studies. 

Intussen biedt de club meer aan dan enkel 
tennis?

We stapten in 2017 als één van de eerste 
clubs in Vlaanderen mee in het padelverhaal 
en dat is inderdaad een zeer groot succes. 
Veel spelers maken de overstap omdat padel 
minder technische bagage vergt en dus veel 
toegankelijker is dan tennis. 

Voetballers vinden ook snel de weg naar 
deze nieuwe sport. Snel bewegen en starten, 
korte stops zijn zaken die voetballers veelal 
op het lijf geschreven zijn. 

Meer info over TC De Vallei vind je op  
www.tcdevallei-padelwaasland.be.

En voor wie het voetballen echt niet kan 
laten, bestaat er sinds kort een padelvoetbal 
variant. Kijk maar even op Youtube. 

En de toekomst? 

Naast twee padelvelden in Temse hebben 
we er in Waasmunster ook nog 3 in gebruik. 
Die willen we op korte termijn nog gaan 
uitbreiden.

We wensen jou Rik en heel je team veel 
succes met de verdere uitbouw van de club!
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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
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Pontweg 9C, 9140 Temse | www.chaletcenter.be | sales@chaletcenter.com

chillafish.com | info@chillafish.com
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PRALINEVERKOOP IN CORONATIJDEN
Al sinds 2002 organiseert onze jeugdwerking 
een pralineverkoop om extra inkomsten te 
genereren. De actie was van bij de opstart zeer 
succesvol en wijzigde nauwelijks in de loop der 
jaren. 11 november of soms 1 november staat 
vast in de agenda als de datum waarop een 
groot deel van jeugd de straat op gaat voor de 
deur-aan-deurverkoop.

De leverancier waarop we al sinds het begin 
een beroep doen, is de firma Q-chocolate uit 
Sint-Niklaas. We begonnen met “zeevruchten”, 
vorig jaar verkochten we pralines in de vorm 
van hartjes en dit jaar gingen we over naar 
een breder assortiment van pralines. Omdat 
we dit jaar het individueel verpakken voor 
eigen rekening namen, kon ook de prijs van 
vijf euro behouden blijven. Een open doekje 

voor Emiel Van Strydonck die zich bij het 
inpakken van zijn beste kant liet zien en op 
alle inpaksessies aanwezig was!

We kregen de toelating van het 
gemeentebestuur om ook op 11 november 
2020 de baan op te gaan. Maar het 
jeugdbestuur voelde aan dat dit in 
coronatijden geen evidente zaak zou zijn 
en besloot om enkel via verkooplijsten te 
werken. 

Een verstandige beslissing want niet veel 
later kwam er een verbod op deur-aan-
deurverkopen uitgevaardigd door de 
provinciegouverneur. En dus was het toch 
wel afwachten of deze actie in de versie 2.0 
een succes zou worden. Het verkooprecord 
braken we niet maar het resultaat mag 
zeker gezien worden. Dat hebben we te 

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER
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danken aan de inzet van veel spelers en hun 
ouders. Enkelen waren wel zeer creatief 
in hun aanpak! Trainer Tonny De Wit zette 
een Facebook-actie op gang en doorkruiste 
daarna een deel van Vlaanderen om alle 
pakjes te gaan afleveren.

Via de papa van Lasse Van Kerckhove (U9) 
verkochten we ook aan de ruime Lokerse 
supporters achterban. Helaas hadden we 
niet de mogelijkheid om te verkopen bij een 
thuiswedstrijd van ons eerste elftal.

De mama van Loïc Verbeke (U17) plaatste 
een bestelling die we via Bpost lieten 
afleveren bij haar Ierse werkgever! De 
pralines zijn daar goed toegekomen en we 
kregen nog een bedankje voor de kwaliteit.

De absolute topverkoper was Simon 
Roelants (U13) die op zijn eentje een 
actie opzette door coronaproof te gaan 
aanbellen bij de buren maar vooral door een 
telefoonverkoop op te zetten bij ongeveer 
alle contacten uit de GSM’s van zijn ouders. 
Hij rondde net de kaap van de 100 stuks! 

KROKUSSTAGE
De Voetbalacademie bouwde al een flinke 
reputatie op voor wat het organiseren 
van stages betreft. Tijdens de voorbije 
schoolvakanties boden we telkens de 
mogelijkheid aan jeugdige spelers om hun 
voetbalskills te verbreden en dit onder 
leiding van gediplomeerde trainers. De 
voorbije krokusstage zorgde voor wat 
organisatorische kopzorgen. Door de 
winterprik konden we pas vanaf woensdag 
echt beschikken over het kunstgrasveld. 
Gelukkig was er een uitwijkmogelijkheid 
voorzien via de sportzaal van de Hollebeek 
school, de sporthal Tilroda en de veldjes 
van de Jan Vertonghen Foundation. Door de 
flexibiliteit van de trainers en ouders kwam 
de stage niet in het gedrang.

Inschrijven voor onze paasstage van 
dinsdag 6 tot en met donderdag 8 april 
kan nog via https://jeugd.ksvtemse.be/
paasstage/
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Becosoft levert totale IT-oplossingen met 
een sterke specialisatie voor KMO, retailers 
en groohandels. We ontwikkelen CRM, ERP 

software en POS-systemen. Dit met gekoppelde 
webshops zowel voor B2C als B2B en met 

specialisatie in fashion, garden en lifestyle.

Bent u op zoek naar een fiets of scooter? Bij 
Fietsen D'Eer kunt u hiervoor terecht. In 
de toonzaal vindt u een ruim aanbod en er 
is ook een eigen hersteldienst. Erik levert 
ook al jaren de fiets als hoofdprijs van onze 
tombola.

Nieuwe Baan 187, 9150 Bazel 
erikdeer.be - erik.deer@telenet.be  
03 774 13 50

Totaalprojecten staat voor kleine en 
grote klussen in, aan en rond de woning. 

dit gaat van zowel plaatsen van nieuwe 
rolluiken, deuren, ramen, kasten, ... 

als herstellingen. Ook gyproc werken, 
wanden, plafonds, ... Verbouwingen in 

het algemeen van afbraak tot opbouw en 
afwerking.

Neerstraat 244, 9250 Waasmunster  
Glenn Ongena | 0497 35 69 09 

glennongena1006@gmail.com 

Hertenstraat 84, 9100 Sint-Niklaas 
Abdelhafid Chair | +32 (0) 486 39 47 31 
www.nach-tech.be | h.chair@nach-tech.be

Luxemburgstraat 1, 9140 Temse 
Kristof De Coninck | +32 (0)3 780 60 50 
www.becosoft.com | Info@becosoft.com
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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



"VERGEET HET CLICHÉ-
BEELD VAN EEN TUINHUIS"

Onze gesprekpartner is Floris Fick, de 
zaakvoerder van het bedrijf. Zijn zoon 
Xander speelt dit seizoen bij de U10. 

Chalet Center bestond al voor jij aan het 
roer kwam?

In 1979 werd de firma opgericht. Ik nam 
de zaak over in 2004. We hadden toen drie 
vestigingen. Alleen Elversele waar zich nu 
het hoofdkantoor en de productie bevindt, is 
daarvan overgebleven. 

Had je ervaring in de sector? 

Neen, ik kom uit een heel andere branche. 
Ik werkte onder andere in Hongarije waar ik 
een elektronicabedrijf uit de grond stampte. 

Op zoek naar een carport, een poolhouse, een blokhut of een tuinschuur? 
Ga dan zeker eens langs bij Chalet Center, een naam die intussen bij velen 
een belletje doet rinkelen.

Maar je bleef dus niet bij de pakken zitten? 

We sloten Lokeren en Knesselare maar 
openden winkels in Roeselare, Genk, 
Kampenhout, Kruisem, Geel, Sint-Pieters-
Leeuw en Wommelgem. En dit jaar plannen 
we de opening van een negende vestiging in 
Gembloux. 

Indrukwekkend. Maar de klanten die moet 
je verdienen... 

De markt is in de loop der jaren fel 
geëvolueerd. De meesten kennen nog wel 
de traditionele vierkante tuinhuizen. Maar 
die maakten plaats voor maatwerk. Klanten 
kunnen bij ons terecht voor maatwerk in 
allerlei kleuren en materialen. 
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Ons verkoopsteam denkt creatief mee 
met de klant om zo samen tot een 
totaaloplossing te komen. 

Maar dan moet er ook nog geproduceerd en 
geplaatst worden?

Wij doen alles in eigen beheer. Chalet 
Center heeft ongeveer 40 werknemers in 
dienst. In de drukke periodes doen we voor 
de plaatsingen ook nog beroep op externen 
en seizoensarbeiders. We produceren ook 
alles zelf in de fabriek in Elversele. Enkel 
het hout kopen we geschaafd aan. 

Deed je zelf aan sport en heb je daar nog 
tijd voor? 

Mijn roots liggen in Nederland en daar was 
veldhockey immens populair. Tijdens mijn 
jeugd kon je mij ook regelmatig vinden 
op het water om te surfen, zeilen of te 
waterskiën. 

Nu probeer ik nog wat te zwemmen maar 
hou ik mij vooral fanatiek bezig met 
autoracen. 

Wat moeten we ons hier bij voorstellen?

Ik sleutel aan mijn oldtimers en race op 
circuits zoals Zolder en Franchorchamps. Ik 
schopte het toch tot Belgisch kampioen met 
mijn BMW 2002. 

En de eerste ervaringen bij de 
Voetbalacademie? 

Xander maakte pas dit seizoen de overstap 
Xander is bezeten door het spelletje en 
uiteraard moet hij zich goed voelen bij de 
club. Dat is zeker het geval! Hij speelt en 
traint in een zeer leuke groep. We zijn dus 
heel tevreden.

Ontdek al onze commerciële 
partners via  
jeugd.ksvtemse.be/partners



Uw financiële partner in Temse

Kamiel Wautersstraat 1A, 9140 Temse 
03/710.11.01 

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

Moerputstraat 3a, 9100 Sint-Niklaas | info@intrastone.be | www.intrastone.be



Papdijk 18, 9180 Moerbeke-Waas | info@grondwerkendekeyser.be | www.grondwerkendekeyser.be 

Garage Van Mieghem BVBA | De Stropersstraat 45, 9190 Stekene | vanessa@garagevanmieghem.be | www.vanmieghemstekene.be
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Landbouwersstraat 139 9100 Sint-Niklaas 

Jan De Malschelaan 14, 9140 Temse | info@vrd.be | www.vrd.be
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EVEN VOORSTELLEN: 
FC SCHELDEZONEN
MARIEKERKE-BRANST

© Facebook-pagina FCS Mariekerke-Branst
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Op korte termijn heeft onze club aan de 
overkant van de Scheldebrug enkele stabiele 
samenwerkingsverbanden afgesloten. Naast 
VVH Lippelo en SK Sint-Amands werken we 
ook samen met de fusieclub FCS Mariekerke-
Branst, een familiale club met een gezonde 
dosis ambitie en dito verstand. 

FCS Marieke-Branst streeft ernaar om 
jaarlijks in elke jeugdcategorie twee ploegen 
aan de aftrap te krijgen, opdat elke speler 
met zijn of haar vrienden op het juiste niveau 
kan voetballen. In die doelstelling schuilt 
de ambitie van de club om de jeugdwerking 
jaarlijks naar een hoger niveau te tillen, 
zonder het dna van de club te verloochenen, 
waarin vriendschap, samenhorigheid en zich 
goed voelen de belangrijkste waarden zijn. 

De opleidingsvisie van blauw-wit-geel 
sluit naadloos aan bij die van onze 
voetbalacademie: een individuele benadering 
in een omgeving waarin het kind steeds 
wordt uitgedaagd om zich te ontwikkelen. 
Dankzij een team van gedreven coaches, 
ploegafgevaardigden en enthousiaste 
vrijwilligers ziet de toekomst van FCS 
Mariekerke-Branst er alvast rooskleurig uit.

Dit seizoen wilden we vanuit onze 
voetbalacademie de samenwerking tussen 
beide teams versterken, waarbij de nadruk 
zou komen te liggen op testing en de fysieke 
opvolging van de spelers uit de bovenbouw. 
Helaas vielen een groot aantal plannen door 
corona in het water. Uitstel is in deze zeker 
geen afstel.
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Waterstraat 2, 9160 Lokeren | info@igm-bvba.be | www.igm-bvba.be
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w w w. v a n d e v e l d e h o m e . b e

Interieur &
raamdecoratie

Zelebaan 106

9160 Lokeren

t. 09 348 31 58

Leopold II-laan 47

9200 Dendermonde

t. 052 22 55 12

Van De Velde Home is al meer dan 50 jaar de  

referentie voor interieurinrichting op maat. In 

onze interieurwinkels in Lokeren en Dendermonde 

verwennen we je met een compleet aanbod van 

hoogwaardige interieurartikelen en staan we voor 

je klaar met gepersonaliseerd kleur- en interieur- 

advies. Zo creëren we samen een interieur waar jij 

je écht thuis voelt en waar je jarenlang van geniet.
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LOGO VHP | Wegenbouw

AUDIT 2020/2021: 
OP STERRENJACHT

Elke drie seizoenen worden de 
jeugdopleidingen van alle clubs doorgelicht 
om te kijken hoe ze het doen, waar ze voor 
staan en hoe de jeugdopleiding kadert in 
het clubgeheel. Deze audit wordt uitgevoerd 
door Double PASS en resulteert in een 
eindresultaat van 1,2,3 of 4 sterren. Op de 
laatste audit haalden we, toen nog als KSV 
Temse, met ons stamnummer 3 sterren 
waardoor we konden aantreden in de 
Interprovinciale jeugdreeksen.

Anno 2021 hebben we de werkpunten uit de 
vorige audit met beide handen vastgegrepen 
en aangepakt. Voeg daar de knowhow 
vanuit de Lokerse achtergrond aan toe en 
we mogen wel stellen dat we een audit niet 
langer zien als een hindernis, maar eerder 
als een uitdaging en een opportuniteit om te 
laten zien hoe we geëvolueerd zijn als club. 
Zeker nu we een nieuw verhaal schrijven, is 
de ambitie des te groter.
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Steenborgerweert 18, 2060 Antwerpen | geert@dcep.be

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

De auditeur heeft ondertussen zijn ronde 
op de club al gedaan en heeft zo onder 
meer een training van de onderbouw 
en middenbouw geobserveerd. Ook de 
gesprekken met jeugdtrainers, jeugdspelers, 
mensen uit de scouting en coördinatie zijn 
achter de rug. In concreto rest er ons nog 
één ding en dat is wachten op de uitslag.

Een evenaring van de 3 sterren van 3 
seizoenen geleden is het eerste objectief, 

maar wie weet rijkt Double PASS ons 
dit seizoen een extra ster uit. Dat zou 
betekenen dat we nog steeds uitkomen op 
IP-niveau, maar het zou een bevestiging zijn 
van onze opmars. Hoe dan ook bouwen we 
lustig voort aan de toekomst van onze mooie 
jeugdopleiding.



Markt 42, 9240 Zele | lverhaegen@portima.be | www.verzekeringenverhaegen.be
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