Interview met de nieuwe hoofdtrainer
Dag Kjell, we willen onze supporters en alle clubbetrokkenen de kans geven om kennis te
maken met onze nieuwe hoofdtrainer. Omdat het in deze coronatijden nogal moeilijk is om je
op de club voor te stellen, hebben we een aantal vragen voor je klaarstaan.
Wie is Kjell Deckers?
Ik ben 36 jaar oud, ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik woon in Kalmthout en werk als regent
lichamelijke opvoeding op een basisschool in Kapellen.
Hoe lang loop je al rond in het voetbalwereldje?
Ik voetbal zelf vanaf mijn 6 jaar. Ik ben beginnen voetballen bij Achterbroek en heb dan een
5-tal jaar bij jeugd van Royal Cappellen Football Club gevoetbald om daarna terug naar
Achterbroek te gaan in vierde provinciale. Daar heb ik dan enkele seizoenen gevoetbald in
het A-elftal om dan te verhuizen naar Nieuwmoer (1ste provinciale) en later ook naar
Wuustwezel (1ste provinciale) om dan na een operatie aan de heup terug een stapje terug te
moeten doen en terug naar Achterbroek te gaan voetballen. Zo heb ik toch een dikke 15 jaar
zelf als speler gespeeld in A-elftallen.
Welke ervaring heb je al als trainer?
Na de beloften van Achterbroek heb ik zelf heel lang geen ploeg meer getraind, aangezien ik
zelf nog voetbalde, toen. De laatste 3 jaar heb ik dan SV Heibos (4de provinciale) getraind
en gecoacht.
Wat is FC Ekeren voor jou momenteel?
Een club waar ik, raar genoeg, nooit mee in de reeks heb gespeeld. Ekeren is voor mij een
club die duidelijk familiaal is en dat hoort ook zo in de provinciale reeksen. Het is duidelijk dat
de club het heel belangrijk vind dat jongens die er spelen of bijkomen passen in de familiale
sfeer in de club. Daarnaast is het voor mij ook een club met een prima trainingsveld en met
ongetwijfeld 1 van de beste A-terreinen van heel Antwerpen. Uiteraard zijn dat zaken die het
aangenaam maken voor een coach. Ik kijk er dan ook heel erg naar uit om te starten bij FC
Ekeren.
Hoe goed ken je de huidige spelersgroep al?
Ondanks het feit dat ik zelf nooit in de reeks van FC Ekeren heb gespeeld, ken ik heel wat
jongens van naam en heb ik ze ook al enkele keren zien spelen. Die echte Ekerse basis van
jongens die er ondertussen al heel wat jaren spelen (zoals P. Gysels, J. Rutten, J.
Dingemans, M. Lauryssens, broers Collin, Callens, enz.) kent wellicht iedereen wel die al
een tijdje speelt of coacht in het Antwerpse circuit. Ik kijk er dan ook naar uit om met deze
jongens te werken. En uiteraard informeer je U als coach ook bij meerdere ervaren mensen /
coaches uit de club om een zo goed mogelijk beeld van de spelersgroep te krijgen.
Bedankt Kjell voor de leuke antwoorden en uiteraard wensen je een hele succesvolle
toekomst hier op FC Ekeren.
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