DE VOETBALCARRIERE VAN BERNARD TIMMERMAN
Herman Declerck
Bij het analyseren van de bevolkingsregisters van Pervijze komen af en toe
nog niet gekende oud-inwoners van Pervijze aan het licht. Zo treffen we in
het bevolkingsregister van 1935 tot 1945 het gezin van Leon Timmerman
en Gerarda Dewitte aan. Leon werd in 1941 rijkswachter te Pervijze en bij
zijn verhuis naar het dorp bracht hij ook zijn vier kinderen mee. Ze trokken
weg van Pervijze in 1945 toen Leon werd overgeplaatst naar de rijkswachtbrigade te Klerken. In 1947 woonden ze klaarblijkelijk te Nieuwpoort want
toen ging Bernard daar naar het Sint Bernarduscollege waar de jaarlijkse
klasfoto werd genomen van het derde en vierde leerjaar.
Bij het aantreffen van nieuwe inwoners, proberen we dan telkens zoveel
mogelijk informatie van hen terug te vinden en hiervoor is het internet in
veel gevallen onontbeerlijk.
De zoektocht naar dit gezin bracht aan het licht dat de zoon Bernard Timmerman (° 1938) in zijn later leven
een verdienstelijk voetballer werd. Zo werd hij in 1955 op 17-jarige leeftijd speler bij AS Oostende. Hij kwam
over van SV Nieuwpoort. Hij was linker flankaanvaller die geregeld uitpakte met een snelle spurt. Hij had
eveneens een uitstekende voorzet in de voeten. De beeldbank van Oostende bevat een paar foto's waarop
het jonge talent te zien is. Hieronder de ploeg van AS Oostende in 1956 met onderaan rechts Bernard
Timmerman.
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De ploeg van AS Oostende in 1957
De foto hiernaast toont Bernard bij de huldiging voor
zijn 250° match bij AS Oostende. In zijn ganse
carriere bij AS Oostende scoorde hij maar liefst 107
doelpunten in 287 wedstrijden. Hij werd zelf
geselecteerd voor het nationale beloftenelftal.
Hij bleef speler van AS Oostende tot na het seizoen
van 1968 waarna er een transfer volgde naar KSK
Beveren (met als trainer de gekende Guy Thijs) om
daar het aanvallend compartiment te versterken. KSK
Beveren was net gepromoveerd naar eerste klasse.
Beroepsmatig was hij uitgeweken naar Antwerpen waardoor de verplaatsingen naar Oostende te zwaar
werden en bij de voorzitter van Oostende drong hij daarom aan op een transfer die hem op de Freethiel in
Beveren bracht.
Veel genot beleefde Bernard echter niet aan zijn transfer hogerop. Zijn eerste twee maanden op de Freethiel
sukkelde hij met een hardnekkige blessure waardoor hij pas op de zesde competitiedag zijn debuut kon
maken op het hoogste niveau.
Hij viel in tegen KV Mechelen. De week nadien stond hij op het veld vanaf de aftrap tegen opnieuw KV
Mechelen. De volgende speeldag was er één om in te kaderen. Beveren won met 1-4 tegen de leider
Sporting Charleroi en Bernard scoorde die dag zijn eerste en enige doelpunt in eerste klasse. Dan stond hij
nog in de basis tegen AA Gent maar de volgende wedstrijd tegen Club Brugge dropte trainer Guy Thys hem
terug op de invallersbank omdat een andere speler die op dezelfde positie speelde terugkwam uit blessure.
Bernard viel nog in, diep in de tweede helft. Het werd meteen zijn laatste optreden bij geel-blauw in de
competitie.

14

Toen hij kampioen werd met AS Oostende in 19601961, een gehandtekende foto en een feestelijke
rondrit door Oostende, Bernard staat rechts in de
open wagen.

Hij besloot zijn voetbalcarriere bij R. Racing Club Gent in vierde klasse waar hij nog één seizoen speelde.
Hij huwde in 1962 met Francine Wenmaekers en is overleden aan longkanker te Brussel op 7 september
1993.

Tijdens het huwelijksfeest
Bronnen :
-

http://www.westhoekverbeeldt.be/
http://www.beeldbankoostende.be/
http://www.freethielvrienden.be/nieuws/fichetimmermanbernard.htm
www.facebook.com/asoostende
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