Van links af: Jef Jennes, Frank Schoepen, Gert Van Nuffelen, Stefan Dieltjens, Peter
Bosmans en Patrick Joostens kijken uit naar de ‘echte’ derby.Foto: Patrick Van Dyck

“We spelen met het idee om een
fandorp te bouwen”
Na bijna tien jaar opnieuw ‘echte’ derby in Boechout tussen Sporting Vremde en
Koninklijke Bacwalde SK
Vandaag om 18:23 door Patrick Van Dyck
BOECHOUT -

Nu Sporting Vremde dit seizoen, na een 8-jarig verblijf in de tweede afdeling van de
recreatieve poot van Voetbal Vlaanderen, eindelijk kampioen speelde, staat volgend
seizoen opnieuw een pittige derby in de hoogste reeks op het programma tussen de
groen-witten uit Vremde en de oranje-blauwe buren van Bacwalde. “We hebben er lang
naar uitgekeken”, klinkt het bij bestuur, spelers en supporters van beide ploegen.
“Ook onze sportieve confrontaties met de Boechoutse clubs Nieuw Boechout en Oxaco, die
volgend jaar samensmelten tot één club, ademden een derby-sfeer uit”, vertellen Gert Van
Nuffelen (50), de voorzitter van Sporting Vremde, en zijn neef Stefan Dieltjens (50), sportief
verantwoordelijke bij Bacwalde. “En toch beschouwen we de match tussen onze ploegen als
de echte derby van ’t dorp.”

Hoe dat komt, is voor beiden eenvoudig. “De spelers van Bacwalde en Sporting Vremde zijn
bijna allemaal jongens en meisjes uit het dorp. Bij de twee andere Boechoutse clubs lag dat
anders. Daar is een veel grotere instroom van buiten de gemeente.”
Van Nuffelen en Dieltjens zijn familie, maar zitten toch bij een andere club. Patrick Joostens
(55) was jarenlang actief in de jeugdwerking van Sporting Vremde, maar kon er zijn sportieve
ambitie om ook het eerste elftal onder zijn hoede te nemen, niet verwezenlijken. Joostens
zocht zijn heil bij Bacwalde, waar hij volgend seizoen start als trainer van het eerste elftal.
“Een zware erfenis”, geeft hij toe. “De laatste zeven seizoenen speelde Bacwalde drie keer
kampioen. Beter doen zal niet makkelijk zijn.”
Volgens Frank Schoepen (51), voorzitter van Bacwalde, is de titel geen ‘must’. “Als we maar
tegen Sporting Vremde winnen.”
In de familie Joostens wordt niet alleen door vader Patrick uitgekeken naar de derby. “Mijn
zonen Raf en Bart trainen enkele jeugdelftallen van Sporting Vremde. Tijdens de derby zullen
ze zeker en vast niet supporteren voor het elftal van hun vader.”De strijd in de familie gaat er
ludiek aan toe. “Onder de kerstboom leg ik ieder jaar een tenueke van Bacwalde. Maar ik heb
het hen nog niet zien dragen.”
Verdwenen middenstip
Ook Jef Jennes (72), vicevoorzitter van Sporting Vremde, en Peter Bosmans (63), bestuurslid
van de groen-witte club, kijken uit naar de derby. “Ik ben ooit met slaande deuren bij
Bacwalde vertrokken”, herinnert Bosmans zich. “Maar dat is lang geleden en die wonde is
geheeld.”Bosmans is ook actief als scheidsrechter. “Maar naar de derby zullen ze me niet
sturen.”
Ook Jennes heeft een Bacwalde-verleden. “Ik heb er vier jaar gespeeld. Maar omdat mijn
zoon naar Sporting Vremde ging, ben ik hem maar gevolgd.”
Dat de derbysfeer leeft, bleek al tijdens de kampioenenmatch van Sporting Vremde. “Toen
klonk het hier langs de lijn: Bacwalde, Bacwalde…Vremde komt eraan.”
Bij de bestuursleden groeit het idee om een fandorp te bouwen voor de derby. “We
verwachten telkens toch drie- tot vierhonderd toeschouwers. Die mogen zeker geen dorst
lijden.”Een terechte bekommernis. “Toen we met Bacwalde de beker van Groot Boechout
wonnen op het veld van Sporting Vremde, hebben spelers en supporters zo veel gefeest dat er
na de match al snel geen druppel bier meer te krijgen was”, herinnert Schoepen zich. “Dat
mag niet meer gebeuren.”
Dylan Hendrickx (25), de huidige aanvoerder van Sporting Vremde, was een van de
smaakmakers van de jeugdploegen die kersvers Bacwalde-coach Patrick Joostens onder zijn
hoede had. “We zijn ooit eens de middenstip op het veld van Bacwalde gaan uitspitten na een
gewonnen wedstrijd met de junioren”, bekent de aanvoerder van Sporting. “Wie dat precies
gedaan heeft, ga ik niet vertellen. Dat moet een geheim blijven.”
Of die grap, bij winst tijdens de derby, voor herhaling vatbaar is? “Dat zal moeilijk gaan”,
zegt de sympathieke aanvoerder. “Beide ploegen hebben nu een kunstgrasveld.”

