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EVEN VOORSTELLEN...

ZONDAG 16 SEPT. a.s.
OFFTCIELE INHULDIGING
YAN HET GEMEENTELIJK

F.C. DWORP

VOETBALVELD
DOOR HET

llgglng ten€in : Rikoheidestraat Dworp
elndstand sëizoen 1s72-73 : l2e plaats - 21 punten
I gewon. - Í7 v€rloren.5 gelljk spel .46 doelpunten gè

GEMEENTEBESTUUR.

ultslasen Beker van Brsbant 7}74
...- F.C. DWORP

DE FANFARE « Sint"Rumoldus »
zal deze sportnamiddèg opl'uisteren.

PROGRAMI/IA

14 uuí

:

-

.

Beauval

-

Sport

F.C. DWORP
F.C. Neqenmann€ks

S.K. Steenhuíel
F.C. DWOnP

.

:

|4-1
: 0 .3
:5-0

konpetitieuitslasèn 7s-74 :
zondaq 2 soptember : bèy

-

:

zondas 9 s6ptember : F.C. DWOFP - V.C. Lotr

I "I

Zondag 16 september ontvangen wU de sympathlékÉ

voorwedstriid KADETTEN

:

F.C. SCHEPDAAT , R.W.D, MOTENBEEK
14.45 uur INHUTDIGINGSPLECHTIGHEDEN

:

door hët GEMEENTEBESTUUR
I5.30 uuT : AFTRAP dooT BURGEMEESTER
Dr. J. VALKENIERS VAN DE KOMPETITIE-

INGANG ÍERREIN

.

.

thulswe*trijd van F.C. SCHEPDML zlch iets qemakkelijker aankondigt. líaar F.C. DWOBP heeft zich tlldens de
íansferperioda zeer bedrijvig getoond en zlch meteen
gevoelig kunn€n vèrsterken. Het beste bewijs zlln de uit"
slas€n behaald door de GeerRoodhemden In de recente

Wij vrézen opnieuw een zeer hardo wedstriid voor onze
jongen§, maar geloven ditmBàl In e6n geliik spel. Hoe
dan ook het belooÍd opnièuw een spannende strijd.
Aan Bestuur, spel€rs en supporte.s van F.C. DWOBP
esn hartelijk welkom ln on§ middén.

WEDSTRIJD

F.C. SCHEPDAAI.

ploeg uit Dwoe. Uit de eindstand van h6t afgglopen sel
te vlug kunnen aíleiden dat dë tw6€de

F.C. DWORP

KERKHOFSTRAAT

SUPPORTERS TALRIJK OP POST

I

HET BESTUUR, SPELERS
en SUPPORTERS
DANKEN
HET GANSE GEMEENÏEBESÏUUR
VOOR HUN STEUN EN MEDEWERKINC
BU DE STICHTING VAN
F.C. SCHEPDAAL

ONZE KADETTENPLOEG SPEELT ZON.
DAGMORGEN I6 SEPTEMBER OP VER.
PLAAÍSI NG TEGEN
DARING BODEGEM.
EEN SPANNENDE DERBY

!

HOE MEER

SUPPORTERS HOE BEÍER I

AFïRAP : I l.l5 uur.
TERREIN ; St-MaÍtinrsstr.at (500 meter
van station)

qlllt

HET WERD GEEN DEBACLE
F.C. SCHEPDAAL - SK GOOIK 0.4
SK Gooik rcisde uiteruad vol ovettuising, prckÍisch zegezeket aÍ
nau Schp1ddal ! Het wetd too, onle pngens cchtet acen debàcle !
Meet not;. FC S-h"adàat p,,lëdiode /ich tn 20,elte da' 5K om
drccts ;a halluu wet|eltil voot h.te \uren htuam te staan en de

bezoekendc detensie ëtte sanerhahg @at\tisch hàtl vetor1a oP eakele
ooed
oDoebouwde a.nva en van on/e leLqdise speetPtnteo
- omsiÉers
tret hàlluu spectden de schcpdaalse torsercn tmners
de cooihse delen"ie net eèn Schets, De Becket en De Brcvet lettcí
liik tweemaal zuivet uit tetbàad. De pruchlise roatzet oie JosLe Mee
i; de vaercn vdn De weAene school wetd spiltq seaoes doot taatstge'

naehde oenisl naa, stetlle or2e oretLuiqing dèt anze aaavalsliir
lee'sel,i raatom
noo eLukí"h zal ndlen. ledeteen betaclr imners
,nïtèn ntist wii e, een uitzondp na ao nàkpn , ALlootd, een ndtch
duua ràlle neo;rtiq Flnuten. naat ie Cutlt let dP hdnd op het ha4
beweten da Àoeuat oe wewene Loo, s hepdaal net opcais'doelpunt
had oelu\t a"hie,"àa Bertanse,. Pnoa en Aoendn de ripte 2cge niet
ob h1t bad hadden Lunnpn houden ve,ni's da. FC Schepdaat .!e
;oíele ktachL had oep ui ott ve assende doetprnt :

GOED BEGONI{EN I4...
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KADETTEN REEKS O

ITNA - F.C. SCHEPDAAL I-1
Het was net een klein hattie dat onze kadetten le lttetbeëk aankwamen- wat denk je wel ? De eetste konpetitiematch en dan ,og
net een . echte . atbitet !
ln de kleedkanerc kon ie de spannins zo voelen. Sptakeloos en
aarzelend staken ze zich in hun sloedhieuwe. orunie'zwan plunie. Maat
olats waren ze allen opaelucht. Eën ondn hen snoP,d? /etlvet/ckctd
'een
schoen naat 4b èan ziin raeten. ledqteen as van de \|ag ovet
tuidd dat et niet naa$ de bal ,ou oes.hopL tuaden.
ónn(Jdetitl nd dc atttap nànen onzP ionsen, het hliatiel ih handen (en voetenl. Een aalvlusse Waltet DE GRËEF wist zich reeds na
een oaar mnuten stijlvol doot de l'lNA.vedPdignq te wnden- De
Lttloàende doelmén aàt hii sepdst hq na|iiken O't- Dèt net gcen
door ecn doo opend veldaptuistt-ttet was bevtezcn o,.ze
maa\te /?llde spqlcr et a.2 van.
óvetuicht al te dÍinscn. Li zo na^ntpen
doch de.loelhan was hen dtt keet een tikie te vlug aí- Dat de lokale
doelwachtet een beroep noest doe, op al ziin kunde bewees een
ua.htschot vaq tu. IONDEUP dat tnet veei noeiLe utt het doelvtak
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hij de 500

supportèrs cpdsgen
dat ondank de schèrpé kon.
ku*en:le var Ed.ly lvlèrcld, Fred.
dy Maéltem, Fr€d De Bruyrà
& co,
Gn

Yan 6en daverèndo

.trrt

gèspro.

lr

IIEÍ

VAN DE BEEA,..
vorkopen vóór hii goschoren i§,
èèn spreekwoord dat in GOOIK
totààl ongèkend bl€sk. Toi dè

É
t,

VEL

2ds 3eptémhor tenmiBlë.
Ho€ anders re ve*laren .lar

her

loos ston.! tesen de hatde koPbal vsn de bnclle Dc tuetet. Detgehjka
balleh kan on;e keeDet immers aan want seen zestis sekonden tevoten
had hil in een ndcitiqe du.t'elins het ledet ut de linL", benedenhoek
tan ziin koai aesldqen nadat de SK Caail' aàq,àllet tocus atteen vaot
hem was konen opdasen.
zedoen dat onzè ionoens aa dele ope.inqsrclÍd werden o,etnn
beld';l het hootd ve'làen is de w"arhetd pFwetd aardo"n. Het wed
ietiswaar. na 13 nin. qeliikopsddndc stttid. een noele apstoppet
naat tC Schppdaal vachl rcde m,I wate tecu emoed- tlet skeed
hà'.tnc|kid vedd in zatene dat we zondet schtoon duvcn bciéte,
dàt anre óraniehenden aansptuat\ hddden kunnen maten oP ninstPn.
èen daelou in iederc speelhetlt- De lans zal ehn. Binnen Pnkela
weken zitten ,e die ook qtiipen daar Àaat nu. doot gebrek aan satucnhano. dezetlde mooi apsebaurde aaavallPa strandden nos voot de
besfissende staot wed seseven.
Re|enino houdend dat dnze spelers slethLs e'n o?lenmatch in de
behen hadden en mer dàn ook van \ohesie- 2owel in aanràl als deÍe^'
sie noeihik Aàn slrcken, /iia de a4 Lilet, t1qPn deryeliiL tnap eltLat

§lo thui3wè&trild kwamoí

1r'

e.hle,. ia 53 n;.. spcl, aàn de stqchte tant- tcn lucl/
ooal vemtts onre doelnan Vaa UoosPnb,ocl. gehirdetd doat eén
ànzer verdedioe,s de centct van vassen v?el 1e laat /às er aë.hte

tu ael

half gewonnen. voo! omè
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vóór de wgdstrud duchtig gèpr}
no§tikéérd s.rd In dè caÍós van
Gooik op de uitslas rëgen Schep.
.laal. De minst hoge scorè bl6ek
dan nos 1.6 (voor Gooik nàtuur
rrik).
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EN DE VINGEA IN HEI OOC...

of S.K. Gooik dat ,owar bii@

lJ.

hèi déls6l op de íéu3 kre€g. Do
lEi.e! van G@ik saÍ ln alle 9È

É

ploeg tildèns hot
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vàl na dè match gdl toe dat ziln
.erlte wsd.
strllduur mèr 6§n ÍsmeuB éi had

Maa. in schèDdaal kcnnéI 2.
wsl het sprooki€ van DUII,IPJE
èn dè BEUS. ln GOOIK zullen
ze in d€ toekomst w€l vooEich
tis€r zlln met hun voorsPèllih
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ton ó-.h..ld wótden-

DE VESÍING...
van F.C. SCHEPDAAL bèqaf Dà!
na eér eèrdèr gëlukklg doelpunt
van §.K. cooik. Tot dan haddeí
onze lonsens m€ër ssd§.n dan
zich vèrdédigd. oídanks he! gÈ
brok aan lralnlng op èér "€cht"
terrein, zèkd ni6t 6lechl, Wil
verlènën do gonso ploeg graag

fiÈens de tweede helít kwam \ïïERBEEK ietsie meet aan bod, .ioch

,o,,àe, w.,*"tiix doelsevaà. Orrc doelwachte, heelt nouwens de
hele wedsttiid aeen co^elc tcet tusseabFidp haeten rc komentvlaat ddn o;10 minuten loo het alblaren sebeude het ! Op het
odenbllk dat iepds ie.le,een àra F-n 01 zese dtcht. nan de rcheids.
Àchter een onbestiipeltike beslissins : sttaÍschop tesen F-C S1HEP'
DAAL. De aanwezige toeschoutuerc wagen zich nu nas af welke Íout
er wel bedreven wed.
De sírcíschop wed Íei oos senonen : 1-1- Van een cadeau sespro-

Wie dacht dat anze iansers hletdaot de noed zouden laten \/allen
ha.l het nis voot. De overbliivende minuten zochten zii bestendig een
openins in de insedrukte lTNAieíensie. Op de paal, uit de hoek ge
haald door de doelwachtet en uiteindelilk toch in het doel- Maat helaas.
a Í sekeunl wes ens bu iíen s pel Èen wedsttiideinde

net hoosspannins waatnn alleen Koning voetbal

De kadetten van F.C. SCHEPDAA:L mosen prct gaan op hun kompetitiedebuut. zii hebben hun intrcde niet ge ist, de toekonst zal het
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ZEG HET MEÍ ELOEMEN...

Voor de darch woidèr Sch€Psn
F. DE CAMPS èn ziin ECHTGE.
GENOTE in de bloempler gèz.t
door bèstuu! en spelèÉ.
De red€n ligt voor de h.nd !
nlemand was meer begaan mei
de welkén op het téréin &n oF

zé Sch§p€n. v.lgéns M.vrouw
was het voetbàlvèld zo goed als

ziin twe€d.

"

dohicile ".

Maar

wat wilt go : de voethalmlcrohe

is

v!í

het harde $ort...

SUPPOAIEB I
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r3r wor&n : ook gozlsn ho€ hU
m d€ wlidlrg van het véld alE
eèí vollood §pportèr onzè nÉn.

n.n blo.Í aanmo.digèn
SUPPOATEB
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d€vsrschun$l zlin inbodé sa
De supporters latèn er hut| hà

rèn vervèn in dè kl6ur€n

van

hrn vootbalclub. €€n in schep.
daal st an wll nog zov.r nl.l.
Marr toch ls cr al één dlè zUtr
auto lièr herschildèren in OBAN.

vr.agt
R€né

gè

: hoi ir

'r aln

ons
3choon zullè,

I

SUPPOBTEN

BIJ

VAN TSOUWEN GESPROKEN'.

do voorborgidlng v6n dlt num.

mer kroseh wii onhell6p€llënd
nl€uws të horen v.n on:è druk,
ker r iemand kochi bii ziin p..
plolhandelar d hst oraÍjè opk er orsoÍs eèn club dle la.
loor. ie op om supportërsblad

ln Eng.land h6€ft è€n nlouw mG

JEZWAnT. Als

;
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SAAOTAGE ?

Onzo dorpsh8der E.H. vAN DEn
KUYIEN,
m€er dan waàF
schunliik onz. hevlssto 6uppor.

IIJDEN§ DE EERSTE

?

TIELFT.,.

Zaredag 15 6opt6mb6r b€glnt
hot wouwslllk somegntelaadslld
MarieJoEó€ DE BOLLE haar

r

seru3r een doelpunt kurnén scG
!èí. M..r leèrgèld mo€t beaaald
worden. Eér iro6t : ultgostold

De man die de blad.chikklng

DE TOEGAI{G IOT HEI TEBBEIN

lÍ de Korkhofstrà.r.
Maakt hët ons niet tè mo.llllk
vrl.ndor.supportor§ ëD komt
bevind zlch

BRÀ§SEB

)

EN

{

vèrzorsÍl van ons luppoltorsblad

èn dè t€k6ning€ir maakt 13 m.
tuorlllk Polbke Ds v.lck. I zoí.
dag3 ,lrn match spelen, lwéé
maal pèr wèèk lràinén,
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gaan

werkèí èí soms nos vérg.d.rèn,
qè mo€t hèt maar konnen on
hog6n... van Mdams I H.t ziií
6lratÍ€ dlo van Humboek al. zé
In S.hepd.al komcn rrouwèí.

Vrijdag 28 september om 20 uur organiseert het
Davidsfonds in samenwerking met alle schèpdaalse
sportverenigingen een,voordracht met diskussiemogeIijkheid.

suPPonïÈn rv

Thema : "ls beroepssport nog sport ?,,

V.lè a.nwozls:.n tiidsÍ. d6 op..
nlnqsmat.h hèbbér v€ra.t opge.

Gelt Fonteynè, spor.tïeporter B.R.T. en een

k.k€n. St€mmigè muziék en..,
op tèrreln Ja, op MAnCEL
CLAES kurt 9e nu €€tr. altlJd
bëro6p doèn en siè€& voldoe.
niís krijg6n. DrÍk u, Marcel.
En tot 16 8€ptomber.

Iv

beroepsvoetballer met faam zullen deze debatavond leiden.
ledereen hartelijk welkom
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d€ o.rst. thuismsich lle
pen al tw.o < larc r ln r klÈ
derdracht
' : plt .n boi3. Zo
nog 6er 50 of 60 maÍ oÍ F.c.
§GHÉPDÀAL hè6ft ook ziií

.

haddsÍ onzè ioís€n. troowon§

nl€t lang! anderg Ingaàgsh.

fijdèI.

. lÈ

v€n§match D. zli huvrt dle dag
ha.r Wllly. Wo kapltoln 2at zlln
in dè ploeg l. or3 rog nièt ma.
d€s6d.€ld. Hoo dan ook, wnwÈ
so F,C. SCHEPDML . sood
luck i en zorg ruar r.p voor
6€n bonds spelert e. I

44 oisr

i

!

ONS EEESTE NUMIUER.,.

van hèi suPPorlèrsblad

werd

ovoral gunstig onlhaald. Zoveèl
te beter, Wij gelovèn dat wil
nuttig werk kunnèn vsrrlchten
al was hét malr om de club 3n
supportols dichtsr bli élkaar lè
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IN DE TOEKOMSÍ.,.

al

h6t ons ëchler mosililk wor'

maand te lat.n verschiiÍen

Per

. hè

csuse » do PriF- ïenwàrè wli
publiciteit kondén lnlassèn om
do hosè drukkërskosren to kun'
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F.C. SGHEPDAAL
OP VEEPLÀAISING...

met é6n aulobu§ ? Dat ov.r_
weegt l€nmir§ie hèt bëstuur.

U
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OÍs zou het goen zier vërwonde.
ren moeslon er mèèr dan éóí
« sochaltérd r woldèn.
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HEÏ GROOT VOO8DEEL.,.
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van p€r àutobus op v6rpl.at'
6ing te gàan Is het Íèlt dat, tot
op de dsg van h§den, íog nooir
eeí autobus q gekaapt ' werd.
AIs milÍhèèr 's ma.ndag§ rhÍls
komt en èeí verhaahig ophaÍgt

van r zs hèhbeh onze bu§ sesii.
zèld" weést op Uw hoede vrouw"
lieÍ ! Hij ,.1 èerdèr bliivon Plak'

PUBLICITEII OP HEI TEEBEIN

Alle handelaar§ oÍ firma'§ uit of
huitèí orze semeènto kriison
d€ lans vao hun lèven.
De priizen wèrd€n nu delinllieÍ
vastso€téld oP 1.000 fr. Per iar'
mot dien varsiandè dal hii ds
eerste be.iellinq de Plaat dient
gèkocht voor minslens 3 iaar.
Nadien Iaadiiks opzeqbaar. Dé
bestuuisleden steat rer beschik'
kins voor naderë Inlichtingen en
olrl uw bastellins io notérèn.
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DE WED§ÍBUDBAL VOOR DE
§EPIEMBEB".
MATCH VAN

krésén

é,

F

Itt

Ploeg

F...

HERNE

_

F.C.

SCHEPDAAL 5_Z

Kadetten
F.C. SCHEPDAAL
S.C. DILBEEK O-1
WAT BRENGT ONS ZONDAG 23 SEPTEMBER ?
le ploeg
speelt op verplaatsing tegen Sp. EIZERINGEN
Aftrap : 15 uur
Kadetten

'6 è.d€au
wil dihaal

ziin vrij.

WU ZUN

A{wachten is do boo&chaP.

zEI

le

SEPTEMBER

-

den on3 blad lweè maal

É
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PUNT'ES EN PAALÏJES
UITSLACEN VAN ZONDAG 9

van

Bedankr. tursèmee3ier, 't 16 iè
hop6n dat hii ons geluk brsngr.

BEREID

Het stichten van F.C. SCHEPDAAL heeft in onze gemeente
heel wat mensen,n bewèging gebracht. Dagelijks offeren velen
hun vrije tijd, om op één of ànderè manier te helpen aan de
uitbouw van onze voetbalclub tot een stevige sportvereniging.
Men zal zich herinneren dat de basis van F.C. SCHEPDAAL
reeds maanden geleden werd gelegd. Toen werden pogingen
aangewend om samen met F.C. Pede, één gemeentèlijke voetbalploeg op te richten. Dat deze Íusie geen doorgang kon vinden,
hebben de stichters van onze voetbalploog niet kunnen beletten
verder te ijveren om te voldoen aan de wens van vele voetballieÍhebbers: een gemeentelijke voetbalploeg in nationale kompe.
titie, in eigen midden hun sport kunnen beoefenen, of als
supporter, wekèlijks een paar uur te kunnen genieten van open
lucht en kompetitiegeest.
voetbal is enorm ooolrlair. Evenzeer een zware onderneming.
Ups en downs zulle;;lkaar aÍwisselen. Onder gelijk welke
omslandigheden zal de club moeten voldoen aan zekere voor_
waarden óm leefbaar te blijven en te voldoen aan de eisen van
zijn supporters. zijn inwendig beleid, zijn aanpak der zaken en
zijn uitzicht naar buiten uit, zijn de grondslagen van ziin
aantrekkingskracht.
Voor F.C. SCHEPDAAL is het nog voorbarlg om konklusies
te trekken. Een zaak willen wij vandaag duideliik stellen : wlj
nemen als opperste betrachting op onze schoLlders, F.C'
SCHEPDAAL tè leiden naar een iolwaardige en onaÍhankelijke
in en voor de gehele gemeenschap. Het was trouwens
vereniging
-de;e
voorwaarden dat wij steun verkregen van het
onder
Gemeentebestuur.
Wii aanzien het als onze plicht in deze geest een beleid te
voerenin het belang van de sport en van de sportminnende inwo_
ners uit onze gemeente. wij zijn bereld.
Het dagelijks bestuur.

DAGELUKS BESTUUR
Ten b€hoeve van onze supporters seven wi, hier de lijst met d6
namen van do mensen van het dagelljks Bestuur van FC SCHEPDAAL'

Voo?,tler : Asselman []taurice, OudsÍijdercstraat. l5
o/voorzitters I Geeroms Foben, Ce6ardsbergs6stÍaat'

'

t$usch Paul, NlnooÍssstwq, 13,
Sekretaris , Blommàens, Juli6n, Kerkhofstraat 5
Penninqmeest€r r,qe-Ca!]psl§3!. Eksterenstraal, 6s
Public.Àelation(DelbÍoeck Guv, Ge-eàardsberssestÍaat.
rectr. commissiolÏ'óftern'arr,to6Éi, MarktPlaats 23

Médn Fellx. u/iinoaardsÍaat 2

102

5e -

-

Straetman§, Felix, Markstraat 47 -..\Trainer 1e ploeg : Asselman Maurice
Írain€r leugdploegen : Berlanger Baymond | : 3" t 'ti

Bij deze mensen kan U altild tereoht.
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