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Voorwoord 
 
Voetbalploeg F.C. Wilrijk, eens het uithangbord van sportief Wilrijk, is de oudste 
sportclub van ons district, die weliswaar nooit tot de top van het Belgisch voetbal 
behoorde maar er toch maar in slaagde, al bijna een eeuw lang, stand te houden in 
het voetbalwereldje. De vereniging ging van start een jaar na de Olympische 
Zomerspelen in 1920 of de 7de Olympiade te Antwerpen en als Football-Club 
Wilryck met het later verkregen stamnr.155, al die jarenlang erin gelukte mee voor 
de sportieve ontspanning van onze ingezetenen te zorgen. 
 
Die rijke geschiedenis vernoemd in één adem met de oprichting van de voetbalclub; 
de moeilijke eerste jaren van bestaan; al die vele bestuurders, medebestuurders, 
sympathisanten, leden en spelende leden; de verschillende locaties; de mindere 
seizoenen met de daaraan verbonden degradatie; de vele promoties en glorierijke 
momenten; de oorlogsjaren; de afsplitsing van bestuurders; de hereniging en de 
noodzakelijke fusie met de nieuwe naam K.F.C.O Wilrijk; de successen naderhand 
en het uiteindelijk behalen van de promotie naar de nationale reeksen en dan laatst 
het broederlijk samen gaan in 2013 met Beerschot V.A.V., onze buur. 
 
Onder de nieuwe clubnaam en met het stamnr.155 van de geel/blauwen als K.F.C.O 
Beerschot-Wilrijk wordt het voetbalverhaal voor enkele seizoenen verdergezet en 
zorgt voor de instandhouding van dit succesrijk verenigingsleven in de zuidrand van 
Antwerpen. Het abrupte einde aan deze grote geschiedenis van een echte 
amateurclub, die met haar stamnummer 155 nog het leven schonk aan de buren, is 
meteen het spijtige einde.  
 
Desondanks hierna een sportief en bestuurlijk overzicht van bijna 100 
voetbalseizoenen met allerlei randnieuwsjes. Aan de hand van nog beschikbare 
informatie heb ik het zo nauwkeurig mogelijk op papier gezet onder de titel: “De 
geschiedenis van Football-Club Wilryck, 1921-2021”. 
 
Dit document heeft tot doel om te vermijden dat dit alles vergeten en/of verloren zou 
gaan voor onze sportievelingen van vandaag en morgen, van onze Wilrijkenaars in 
het bijzonder maar ook als een uiting van waardering naar de velen die zich hiervoor 
hebben ingezet.  
 
Een overzicht van bijna 100 jaar voetballeven geeft niet alleen maar de blik op de 
sportieve verrichtingen en de namen van de spelers en trainers maar ook nieuws 
over het bestuurdersleven en alle zaken die met het beleid van een vereniging 
betrekking hebben om van het zwerversbestaan van de vereniging nog maar te 
zwijgen. 
 
Het ene seizoen is ook het andere niet en de omstandigheden rond de splitsing van 
F.C.-bestuurders, de fusie met F.C. Olympia Wilrijk, speciale wedstrijden en het 
samengaan met Beerschot, zijn bijzondere gebeurtenissen en dat vertaalt zich 
uiteraard in de grootte van de diverse teksten. Uiteraard zal deze geschiedenis nooit 
volledig zijn, dat kan ook niet, maar ik heb gestreefd om deze eeuw aan 
voetbalgeschiedenis zo correct mogelijk en overzichtelijk te brengen. 
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Ook besef ik dat bij de vernoeming van de vele persoonsnamen al eens iemand kan 
vergeten zijn. Ik heb op vele bereidwilligen kunnen beroep doen. Ook heb ik tot mijn 
spijt moeten vaststellen dat al véél niet meer geweten is en/of verloren is gegaan.  
 
Wat betekent het stamnummer voor een voetbalclub? 
In ons land werd de eerste voetbalcompetitie gespeeld vanaf 1895/96 en toen 
noemde de bond nog “Union Belge des Sociétès de Sports Athlétiques”, nu K.B.V.B. 
Van een stamnummer was er nog geen sprake. F.C. Wilryck werd in 1921 in de 
boeken van de Belgische Voetbal Bond ingeschreven. Het is pas jaren later, vanaf 
21 december 1926, dat men over stamnummers spreekt en ze gebruikt. Zo kregen 
809 clubs die vóór 1926 werden opgericht en op dat moment actief waren, een 
stamnummer volgens de chronologische datum van hun inschrijving. Op die manier 
kreeg F.C. Football-Club Wilrijk vanaf 1926 het stamnummer 155 toegewezen.  
 
Het mag gezegd dat de Wilrijkenaars er vlug bij waren om bij de B.V.B. in competitie 
te spelen. Zo waren er maar eventjes 1070 voetbalclubs die voor hogervermelde 
datum ooit hadden ingeschreven, die geen stamnummer verkregen omdat zij 
Intussen waren geschrapt of gefuseerd waren. Vanaf een reglementswijziging in 
1964 moest bij een fusie het stamnummer van één der clubs overgenomen worden. 
Sinds 2017 is het mogelijk oude (historische) stamnummers terug te kopen als er een 
sterke link is tussen de nieuwe club en het oude stamnummer. 
 
Door de invoering van het stamnummer is dit nummer een essentieel onderdeel 
geworden in de organisatie. Zo kan men te Brussel ook dadelijk de verdere identiteit 
van de club ophalen zoals: de namen van de verantwoordelijken, de plaats van het 
speelveld, de kleuren, de contactpersoon met zijn gegevens, uitslagen ed. en 
aangevuld met de statuten en een huishoudelijk reglement.  
 
De clubs geven het stamnummer aan op elke briefwisseling, in hun vaandel(s), in het 
clublogo, als in de naam van de clubkantines, de supportersclubs en de 
clubmagazines. Het stamnummer heeft bij de voetbalverenigingen met de jaren meer 
en méér belangstelling gekregen omdat met de jaren het stamnummer ouder en 
ouder wordt en op die wijze meer respect afdwingt. Het stamnummer is ook een 
vorm van prestige en verwijst naar de geschiedenis van de club. Hoe lager het 
nummer, hoe ouder de club. De voetbalbond blijft steeds eigenaar van de 
toegekende stamnummers. 
 
Voorbeelden van stamnummers zijn: F.C. Antwerp ‘1’; Beerschot ‘13’; Berchem Sport 
‘28’; F.C. Olympia Wilrijk ‘7727’; S.K. Wilrijk ‘9307’; Racing Mechelen ‘24‘; K.V. 
Mechelen ‘25‘; Lierse ’30‘; Lyra ’52‘. Germinal Ekeren had destijds het stamnr. ‘3530’. 
Als Germinal Beerschot speelde die fusieploeg onder stamnr. ‘3530’. Tot op de dag 
van vandaag en dit sinds de invoering van de stamnummers schreven al meer dan 
9500 clubs zich in bij de K.B.V.B.  
 
We wensen u veel kijk- en leesgenot met deze grote geschiedenis van een kleine 
voetbalclub uit de eens zo landelijke Wilrijkse gemeente, aan de zuidrand van de 
stad Antwerpen, die bijna 100 jaar lang heeft moeten vechten om haar plaats te 
verrechtvaardigen in het voetballandschap. 
 
Jozef Verstappen 
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1.Wat is er van de sport einde 19de eeuw? 
 
Op het einde van de 19de eeuw heeft de sportbedrijvigheid zich eigenlijk weten door 
te breken. Men werkte nog twaalf uren en meer per dag en men begon eindelijk te 
denken aan wat ontspanning na de zware dagtaak. Het jaar 1896 wordt eigenlijk als 
een mijlpaal aanzien en zeker als de doorbraak van de sport in het Europa van toen.  
 
De Franse Baron Pierre de Coubertin organiseerde de eerste Moderne Olympische 
Spelen in het Griekse Athene in het voorjaar van 1896 en dat zou niet zonder 
gevolgen blijven. De prestaties in de tien op het programma staande sportdisciplines 
geleverd door 285 mannelijke deelnemers komende uit 13 landen werden over heel 
de wereld uitvoerig beschreven door de schrijvende pers en brachten in meerdere 
landen velen op ideeën. De beoefende sportdisciplines waren de atletiek (15 baan en 
veldnummers), de gymnastiek, het wielrennen, het zwemmen en enkele oude 
sporten zoals koordtrekken.  
 
De jonge Europeaan voelde zich aangetrokken tot de sport, niet alleen om naar 
verhalen te luisteren van wat zich elders afspeelde, nee, zij wilden die sport ook 
beoefenen. De sport begon zich te democratiseren en het werd zelfs met de tijd, 
stilaan een onmisbaar deel in het dagelijkse leven van de hardwerkende bevolking 
van toen. 
 
De sport, zo oud als de wereld jong is en toch bescheiden in vele landen, zou vlug 
overal nationaal doordringen. De wielersport was al enigszins doorgedrongen bij de 
jongelieden uit de volksklasse omdat het rijwiel steeds meer gemeengoed was 
geworden en als het ware onmisbaar was geworden in het dagelijkse leven van een 
gezin. Zo ontstonden er de vele en goede velodrooms waar bij wedstrijden steeds 
een groot geestdriftig publiek aanwezig was. 
 
Minder aantrekkelijke sporten zoals het schieten, worstelen, het ijsschaatsen, het 
turnen, het jagen, de hondensport en het roeien en zeilen kregen in de 
sportperiodieken al eens wat aandacht, maar daar bleef het bij. 
 
De voetballers nog tevreden met primitieve terreinen en met gebrekkige organisaties, 
kregen niet al te veel toeschouwers langsheen de zijlijn want het voetbal buiten 
England moest zich nog een plaats verwerven. Maar zonder tegenspraak mag het 
jaar 1896 als het wonderjaar genoemd worden, waar alles ineens op het gebied van 
de sportbeoefening in een stroomversnelling terecht kwam. Alle sportverhalen die 
vertrekken vanuit die late 19de -eeuwse periode spreken van dat ‘wonderjaar’. 
 
De plaatselijke sporttijdschriften en/of uitgaven deden hier ook meer dan hun duit in 
het zakje door hun relaas over wedstrijden allerhande, die velen hebben begeesterd 
en aangezet de stap te zetten tot het lid worden van een sportclub. Trouwens wisten 
de Antwerpse sportjournalisten zich te verenigen in dat jaar 1896, meer bepaald op 
22 maart, eerst onder een Franse titel, nadien als het “Antwerps Sportpers 
Syndicaat”. 
 
Zo waren er uit die periode in onze regio volgende sportbladen te koop: ‘Onze 
Kampioenen’, ‘Sport Gazet’, ‘Sport-Echo’, ‘De Sport Week’, ‘Sporting’, ‘Sportwereld’, 
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‘Sport Revue’, ‘Sport-Club’, ‘Ons Land’, ‘Sport Magazine’, ‘Sportvriend’, ‘Sport-
Illustratie’. In het zuiden van het land waren dat: ‘Vélo’, ‘Sports’, ‘L’Echo des Sports’, 
‘L’ Auto’, ‘La Vie Sportive’.  
 
Zo was in sportmiddens de alom gekende en onvergetelijke Stan Cleiren (°1881 
+1940) de allereerste publicist van een eigen sportkrant in de eigen Vlaamse taal. In 
de hilarische verslaggeving van toen wisten de sportverslaggevers de wedstrijden, 
van welke sport ook, zodanig te beschrijven dat de lezer zich als het ware een beeld 
kon vormen van het gebeuren. Bij de artikels van het sportgebeuren wisten zij het 
geheel te ondersteunen met een foto - in die jaren ongezien - en de aandacht van de 
lezers nog aanzwengelde. Zij zorgden er op hun manier mee voor het uitdragen en 
het populair maken van diverse sporttakken.   
 
 

2.Dan is er het voetbal 
 
Het voetbalspel zoals wij dit nu kennen is zo’n 150 jaar oud en is vanuit England over 
de hele wereld verspreid. Echter is het spel met de bal, gespeeld met de voet, de 
knie en/of het bovenbeen al wel duizend jaar oud. Er zijn bronnen die spreken dat 
het spel uit Azië komt daar waar anderen dat weerleggen en spreken van een 
oorsprong in Turkije en weer anderen houden het bij de landen rond het Middellands 
zeegebied, waar het ‘gloco del calcio’ als de voorloper van het huidige voetbal wordt 
aanzien. 
 
Voor België kwam het van over het Kanaal. In de loop van 1895 werd de Belgische 
Voetbal Bond (B.V.B.) opgericht maar in het Antwerpse was men al lang aan het 
voetballen. Het waren onderlinge wedstrijden met ploegen welke zijn oorsprong 
vonden in de wijken, de cafés, de dorpsparochies en de gemeente en het ging hem 
hier uitsluitend om de eer dan om het spel zelve. Maar daar bleef het niet bij. 
 
Begin van de 20ste eeuw kreeg dat meer vorm en begon men met wedstrijden tegen 
ploegen uit de regio, dus niet alleen tegen elftallen van aangrenzende dorpen en dat 
evolueerde zo stilaan naar een competitie. Elk dorp en/ of gemeente had al vlug ‘zijn 
voetbalploeg’ en deze nieuwe ploegsport deed vooral beroep op de collectieve 
gemeenschapsgeest. Er werd gespeeld op terreinen (ietwat geëffende weilanden 
ed.) van grootgrondbezitters die brood zagen in de verhuur ervan. Vandaar de 
uitdrukking wanneer een terrein vandaag zich niet in al te beste staat bevindt: “De 
boer heeft hier zo pas zijn koeien weggehaald zeker?” 
 
In die eerste jaren was de overheid en de publieke opinie niet zo erg enthousiast 
over deze zoals genoemd, brutale sport. “Deze sport van het voetbalspel tussen twee 
kampende ploegen zette het opgekomen publiek aan om strijdkreten te roepen en 
strijdliederen te zingen, met als gevolg dat de geestdrift soms zo hoog oplaaide als 
ware men getuige van een middeleeuws steekspel”. 
 
Ook gebeurde het meermaals dat beide supportersclans het oneens geraakten en 
overgingen tot handgemeen met als gevolg blauwe plekken, een bloedneus en/of 
een opgezwollen ooglid, en erger omdat het een slechte zaak was voor deze 
sporttak. Zulke voorvallen circuleerden snel in het dorp, werden nog wat aangedikt 
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wat tenslotte de reputatie van de ploeg en het voetbalspel in het algemeen geen 
goede dienst bewees. 
 
En toch zal uiteindelijk de voetbalploeg de verpersoonlijking en de eer van het dorp 
worden. De deelnemende spelers van een ploeg worden meestal gehuld in een 
truitje dat een van de kleuren draagt welke voorkomt in het plaatselijke 
gemeentewapen. Aan de voeten trok men stevige bottines aan. 
 
Heel in het begin werd er gevoetbald zonder enige leiding. Het woord ‘fair play’ 
bestond nog niet en men rekende op de sportieve ingesteldheid van de beoefenaars. 
Er waren wel de gebruikelijke spelregels die men toepaste maar het gebeurde zeer 
vaak dat men voor de aanvang van de match bepaalde zaken afsprak, zg. de regels 
aanpaste. Dat was meestal de oorzaak van oeverloze discussies met als gevolg dat 
de wedstrijd ten einde was. 
 
Nadien zal er een spelleider de wedstrijden begeleiden, ‘t was gewoonlijk een ‘brave 
ziel’ die van zichzelf zegde dat hij de reglementen van het voetbal kende, wat niet 
altijd waar was of toch niet voldoende om twee partijen die strijden voor de eer en/of 
de punten te leiden. Menige discussies begonnen op het terrein, de match werd 
stopgezet en het meningsverschil verdergezet aan de cafétoog. Men vond op den 
duur geen kandidaten meer om de scheidsrechterlijke taak op te nemen. Die 
vriendschappelijke wedstrijden onder ploegen en niet spelende in een vereniging 
en/of federatie waren zodoende ook geen lang leven beschoren. 
 
Het zal u wel duidelijk zijn dat een voetbalclub welke aangesloten was bij de B.V.B., 
een zekere reputatie meekreeg. Voetbalbeoefenaars van al die vriendenploegen uit 
de gemeente, dorp, wijk of parochie, veel later als caféploegen bestempeld, werden 
door de aangesloten clubs met enige minachting bekeken.   
 
In genoemd ‘wonderjaar 1896’ werd de eerste Belgische voetbalcompetitie ingericht 
door de B.V.B., competitie gespeeld met zeven aangesloten clubs, waar F.C. Luik 
zich met zeer duidelijk verschil kroonde als de eerste Belgische voetbalkampioen 
vóór Antwerp F.C., Sport Cl. Brussel, Racing Cl. Brussel, Leopold Club, F.C. Brugge 
en F.C. Union. Maar het wil niet zeggen dat vanuit deze moeilijke beginperiode het 
voetbal geen gunstige invloed heeft achtergelaten. 
 
De jeugd kreeg meer kans om deze sport te bedrijven en er ontstonden diverse 
federaties en deze sporttak verspreidde zich snel over de hele wereld en vanuit deze 
primaire periode werden er grote voetbal elementen ontdekt, die als voorbeeld 
werden gesteld. Vele jonge mannen van toen hebben zich na de zware dagtaak 
kunnen ontspannen in dat voetbalspel en dat had een gunstige invloed op het 
gezinsleven en het sociale leven in het algemeen. 
 
In vele gezinnen werd het beoefenen van de voetbalsport nog steeds met veel 
minachting bekeken en sprak men zelfs over ‘doodschopperij’ en verkoos men 
veeleer een andere sporttak te beoefenen of was men wel verder verplicht op café te 
gaan voor wat ontspanning om er deel te nemen aan wat wij nu ‘volkssporten’ 
noemen. 
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De voetbalsport had ook al vroeg zijn intrede gedaan in het Antwerpse. F.C. Antwerp 
en Beerschot AC., respectievelijk ontstaan in 1880 en 1899, waren één van de 
toonzetters en verwierven hierdoor populariteit en belangstelling bij de bevolking. Het 
mag gezegd dat zij al vlug tot de Belgische voetbalelite behoorden. 
 
Jarenlang werd de Antwerpse regio als het Mekka van de Belgische voetbalsport 
genoemd, zeker tijdens de periode tussen de twee wereldoorlogen in, waar men al 
vlug sprak van de Antwerpse voetbalschool en dat was niet uitsluitend omdat men 
het jonge voetbaltalent bezat maar dat was veeleer ook het gevolg rond de opleiding 
en spelwijze van de jongelingen. 
 
Naast hogervermelde twee ploegen - Antwerp begonnen op het Wilrijkse plein en 
Beerschot op de gewezen locatie van de paardenrenbaan op het Kiel - was er ook 
nog Berchem Sport, ontstaan in 1908, dat na zijn oprichting naast het kerkhof van 
Berchem speelde en vlug enige faam wist te verwerven. Maar zoals men zegt, 
steeds speelde in de schaduw van de twee vooraanstaande clubs. 
 
Dit wil niet zeggen dat de zg. kleinere clubs die in en rond het Antwerpse ontstonden 
zich niet in de kijker hebben gespeeld. Hier vernoemen we onwillekeurig Belgica 
Edegem (1908), Tubantia F.A.C. (1910), Oude God Sport (1915), Hoboken S.K. 
(1920), R.C. Borgerhout (1933 – ontstaan door een fusie van R.C. 
Antwerpen/Deurne en Borgerhoutse S.K.), Maccabi (1935), Olse Merksem (1941), 
F.C. Boom (1913) en F.C. Wilryck (1921). 
 
Maar in de gemeente Wilrijk was er in de beginjaren van de 20ste eeuw ook al heel 
wat voetbal bedrijvigheid te noteren van voetbalploegen, navolgers van het spelletje, 
die wedstrijden speelden tegen vriendenploegen zowel uit de gemeente zelf, als 
tegen elftallen uit de dichte regio. Zo waren er op Wilrijks grondgebied volgende 
elftallen: 
 
Queen Elisabeth (1909), een vriendenploeg ontstaan in het café Seefhoek, bij Lien 
van Hoof in de Seefhoek (omgeving St.-Camillusstraat en St.-Sebastiaanstraat); V.C. 
Rosario (1907), ontstaan in het jongenspatronaat van de Rozenkransparochie, 
Heistraat (wijk Hoogte) met een klein speelveld (min. afm.) achter de huizen van de 
Pierebeekstraat; F.C. Albert (1916), centrum van de gemeente, ontstaan in café 
Prins Albert (hoek Jules Moretuslei/Heistraat); Takken worden Bomen (1920) wijk 
Hoogte; F.C. Brabo (1919), Groen Wit (1919), Excelsior F.C. (1922), F.C. Valaer 
(1930), F.C. Roode Duivels (1930), Hortensia F.C. (1930), F.C. Killer (1932). Zij 
speelden in een wijk- of café competitie. 
 
Van al die opgesomde voetbalploegen ontstaan in de beginjaren van de 20ste eeuw is 
de voetbalvereniging Groen Wit, met vestiging in het café Terminus op de hoek van 
de Heistraat en de Jozef Kenneslei die het langst actief zal blijven tot het begin van 
WO 2. 
 
Tot overmaat van ramp moet eraan toegevoegd worden dat de grote voetbalclub van 
Beerschot A.C., die als voorbeeld stond van het voetbalspel en onze Wilrijkse 
sportievelingen kon begeesteren, zeker vanaf het moment dat een gerenommeerde 
jeugdopleiding werd uitgebouwd, onze jongelingen (ook de ouders) kozen voor een 
opleiding bij die grote en nationaal spelende voetbalploeg. 
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De vriendenploegen hadden geen voldoende spelende leden meer en de meer 
gevestigde waarden van de latere periode hadden het moeilijk om jongeren aan te 
trekken. 
 
 

3.Van aanleiding tot navolging 
 
De sport en het voetbal in het algemeen verwierf bij de Wilrijkenaars meer en meer 
interesse en het moet gezegd dat dit veeleer het gevolg was door de oprichting in 
1899 van Beerschot A.C. (met stamnr. 13) op de Kielse wijk met zijn tot speelveld 
omgevormde paardenrenbaan gelegen tegenaan de gemeentegrens met de Wilrijkse 
randgemeente. 
 
De Wilrijkse voetbalfanaten van het eerste uur kregen aldus de kans om een ander 
en beter voetbalspel bij te wonen, dan dat ze gewoon waren te zien van de 
vriendenploegen, men noemde het toen ‘een oogstrelend spel’ waar bij sommige 
speelfasen de toeschouwers spontaan begonnen de applaudisseren. Stel je voor. 
 
Vanuit de vele voetbal verhalen die mijn Wilrijkse grootouders opdiepten uit die 
beginjaren van het Antwerps voetbal, is me steeds bijgebleven dat, bij de 
thuiswedstrijden van Beerschot op de zondag namiddagen, al vanaf 13 uur, vele 
Wilrijkenaars met flinke pas doorheen de lange Heistraat stapten richting 
Boomsesteenweg om op het einde deze nog smalle (en niet te drukke) verkeersweg 
te dwarsen t.h.v. de vroegere bareel om zodoende hun weg verder te zetten richting 
het stadion. Maar er was nog een aanleiding waarom zoveel Wilrijkenaars naar het 
Kielse voetbal trokken.  
 
In het hierboven vernoemde lijstje van de allereerste en dus ook de oudste 
voetbalclubs ontstaan binnen het Wilrijks grondgebied staat de voetbalvereniging 
V.C. Rosario vernoemd. Deze voetbalvereniging heeft ook veel bijgedragen tot de 
vroege ontwikkeling van het voetbal binnen onze gemeente maar ook de interesse 
opgewekt bij velen uit ons dorp. 
 
Deze vereniging ontstond in 1907 in het jongenspatronaat van de jonge OLV 
Rozenkransparochie aan de Heistraat (wijk Hoogte), waar onderpastoor Emiel 
Verhestraeten zich bezighield met de ontspanning van de jongeren binnen de 
parochiewerking zoals met toneel, muziek en het voetbal. Het kleine voetbalveld, in 
die tijd al een hele gebeurtenis er over te kunnen beschikken, lag achter de huizen in 
de Pierebeekstraat (achter de wijkkapel) en was eigendom van de parochie. Met 
eigen krachten aangelegd en onderhouden nadat zij oorspronkelijk begonnen op een 
te klein en zompig weiland langsheen de toen nog smalle Boomsesteenweg, t.h.v. de 
Kruishofstraat. 
 
Onder de vele spelende jonge leden waren er de gebroeders August en André 
Fierens, echte voetbaltalenten, van de ware soort, die zich steeds in de kijker wisten 
te spelen. André was de meest talenrijke voetballer, snel, beweeglijk en scoorde af 
en toe zijn doelpunten. August was zeker een sterke speler maar moest het hebben 
van de kracht.  
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De voetbalploeg speelde wedstrijden in het kader van een competitie ingericht voor 
parochie- en schoolelftallen. In 1913 wist dit Wilrijks elftal de “Kardinaalsbeker” te 
bemachtigen, een competitie onder ploegen in het Vlaamse land welke in 
voetbalmiddens van de B.V.B hoog aangeschreven stond. Na deze mooie 
overwinning was de grote belangstelling van dit parochie elftal wat afgenomen. 
 
Intussen waren de voetbalkwaliteiten van de 15/16 jaar oude broers opgemerkt door 
Beerschot A.C. die beiden na een verdere opleiding in het eerste elftal van de 
mauve/witten aantraden in Eerste Klasse. En V.C. Rosario? Enkele jaren na hun 
grootste resultaat deemsterde deze parochieploeg stilaan weg. Er kwam geen 
opvolging voor het elftal omdat de jeugd aangetrokken werd door andere 
ontspanningsvormen, maar ook omdat hun geestelijke leider Em. Verhestraeten de 
parochie had verlaten. 
 
André Fierens (°1898-+1972) maakte zijn opwachting in het eerste elftal van 
Beerschot A.C. vanaf 1919 als sterke middenvelder. Hij zou jarenlang deze 
basisplaats opeisen en werd met de ploeg voor het eerst landskampioen 1921/1922. 
Hij zou met de mauve/witten nog eens driemaal landskampioen worden: 1923/1924, 
1924/1925 en 1925/1926. André speelde 147 wedstrijden in Eerste Klasse en 
maakte 15 doelpunten. 
 
Tussen 1920 en 1925 werd André Fierens 24 maal geselecteerd voor het Belgisch 
elftal en speelde met dit elftal alle wedstrijden in de voetbalcompetitie van de 7de 
Olympische Zomer Spelen te Antwerpen 1920, (augustus/september) waar hij een 
Gouden medaille haalde. André nam vier jaar later nog eens deel met het Belgisch 
elftal aan de 8e O.S. te Parijs 1924, waar hij één wedstrijd speelde. 
 
Na de spelersloopbaan werd André trainer van Boom F.C. en Eendracht Aalst. Deze 
laatste ploeg promoveerde onder zijn leiding naar de Tweede Klasse. Broer August 
speelde tijdens diezelfde periode ook 118 wedstrijden in het eerste elftal en zo stond 
het Wilrijks broederpaar vele wedstrijden samen tussen de lijnen. Het gezin Fierens 
heeft altijd gewoond aan de Boomsesteenweg 224 tegenover het kerkje van St.-Jan 
Vianney, langsheen de kant van de tramsporen van de Buurtspoorweg. 
 
De Wilrijkenaar was fier op de sportprestaties van zijn dorpsgenoten, waar ze ook 
speelden, en je kunt wel denken dat aan de toog van de vele cafés die toen ons dorp 
rijk was, dat het wedervaren van wedstrijden in alle facetten werden belicht en 
besproken. Diegenen die de wedstrijd hadden bijgewoond stonden natuurlijk in de 
belangstelling van al de aanwezigen in het café, terwijl de waard onophoudelijk met 
de schuimende pils de glazen maar bleef vullen. 
 
Intussen had de Wilrijkenaar van zeer dichtbij de wedstrijden in het kader van de 
Olympische Spelen 1920 in het hiervoor aangepaste stadion kunnen meemaken om 
niet te spreken van alle wielerdisciplines die plaats vonden op de baan van de 
Garden City Velodroom, aan de Militair baan tegenaan de grens met Mortsel. 
 
Zelfs het traject van de marathon welke naar het keerpunt te Kontich liep, verliep heel 
wat kilometers over Wilrijks grondgebied. Het kan niet anders dat de Wilrijkenaars 
hier in grote getalen zijn gaan kijken. Vertrekkende in het Beerschot Stadion om dan 
via de huidige 7de Olympiadelaan en de toenmalige smalle kasseiweg van de 
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Boomsesteenweg naar het zuiden af te lopen om deze dan te dwarsen ter hoogte 
van de Hoevelei (Aartselaar) verder richting de gemeenten Aartselaar, Reet, Rumst, 
Waarloos aan te doen tot Kontich (dorp) waar rond een speciaal daarvoor geplaatste 
mast diende gedraaid om langs dezelfde weg naar het Beerschot Stadion terug te 
keren. 
 
Het moet gezegd dat de Wilrijkenaar en vooral de sportliefhebber op enkele jaren tijd 
gewild of ongewild werd ondergedompeld door allerlei sportmanifestaties, al dan niet 
in navolging van ‘het wonderjaar van de sport’ in 1896. En dat had zo zijn gevolgen. 
 
 

4.Oprichting van een Wilrijkse voetbalclub en de aansluiting bij de 
Belgische Voetbal Bond 
 
Onder de vele supporters die veertiendaags naar het Beerschot Stadion trokken voor 
het bijwonen van de wedstrijden in de Eerste Klasse van het nationaal voetbal waren 
er zeker veel dromers bij, die na het bijwonen van een mooi potje voetbal van de 
mauve/witten, dikwijls bij zichzelf moeten gedacht hebben aan de stichting van een 
Wilrijks voetbalelftal in hun gemeente. 
  
Als men het over die tijd van het begin van de jaren 1920 had, sprak men over 
enkele Wilrijkse notabelen die het aangedurfd hebben de koppen bij elkaar te steken 
om eens te overwegen of men voldoende steun kon vinden bij Wilrijkenaars, de 
plaatselijke Overheid en neringdoeners om zodoende over te gaan tot de stichting 
van een voetbalclub die onder de voorwaarden van de B.V.B. zou deelnemen aan de 
competitie. 
 
Elke gemeente of dorp kwam te dien tijde door zijn voetbalploeg in de belangstelling 
te staan. Het begon allemaal in de meimaand van het jaar 1921 in de trein van 
Antwerpen-Centraal naar Brussel. Het toeval bracht enkele Wilrijkenaars bijeen 
welke op weg waren naar de voetbalwedstrijd tussen Daring Brussel en Beerschot, 
een wedstrijd in de Eerste Klasse van het Belgisch voetbal. Beerschot A.C. speelde 
er zijn laatste wedstrijd van het seizoen voor een plaats bij de eerste drie. 
 
Tussen de vele supporters van de mauve/witten van het Kiel die naar den Daring 
spoorden om die uitwedstrijd bij te wonen, behoorden ook de Wilrijkenaars adjudant 
A. Donceel, Willem Van den Buys, Jan Vermeiren en onderpastoor D. Beirens van de 
St.- Bavoparochie. Deze vier vernoemden waren ‘verwoede Beerschotsupporters’ en 
vijftig jaar later bij een ontvangst van de club op het gemeentehuis verwijst voorzitter 
Jan Vermeiren in zijn feestrede nog maar eens naar de vier treinreizigers die 
toevallig elkander vonden in een van de treincoupés. 
 
Adjudant A. Donceel, was commandant van het Fort 6, een Waal die slechts enkele 
woorden Vlaams verstond, enkele klassieke zinnen Vlaams kon uitspreken maar 
vooral een man met het hart op de juiste plaats en mauve/wit supporter. 
 
Willem Van den Buys, een bankbediende, kende Arm. Donceel van het Fort 6. Hij 
was supporter van het Kielse elftal en genoot meer van de sfeer rond het terrein dan 
van het spel zelve. Van voetbal kende hij niets. Zijn stiefzonen André en Florent 
Berte zouden wel bij F.C. Wilryck aansluiten. Maar Willem kende ook Jan Vermeiren, 
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wiens ouders als hoveniers hun financiële verrichtingen deden bij Willem zijn 
echtgenote thuis (Clara Ilegems) aan de Jules Moretuslei 341 (een afdeling van de 
bank Caisse Hypothécaire). Voornoemden zullen trouwens mijn Wilrijkse grootouders 
worden. 
 
Willem Van den Buys was een van de toevallige getuigen in die treincoupé en daar 
bleef het bij. In een korte maar overzichtelijke tekst over het ontstaan van F.C. 
Wilryck van de hand van mr. Stan Casiers, opgemaakt begin van het seizoen 
1946/1947, worden deze drie heren voornoemd. 
 
Jan Vermeiren was een jonge sportieveling van rond de vijfentwintig jaar, woonde 
aan de Legerstraat 43, en werkte in de hovenierszaak van zijn ouders, was bezeten 
door het voetbalspel en later zal blijken dat hij een geboren leider en organisator is, 
was geregeld te vinden rond de activiteiten van het Jongenspatronaat van de O.L.V. 
Rozenkransparochie en dus ook bij de voetbalvereniging V.C.  Rosario.  
 
De heren die in 1921 vanuit Brussel terug keerden met de idee om te Wilrijk een 
voetbalclub op te richten waren fervente Beerschotsupporters.  En dat was maar 
goed ook. De eens zo succesrijke parochieploeg van de wijk Hoogte bestond 
Intussen niet meer en de Wilrijkenaar snakte naar voetbalactiviteiten. 
 
Eén man vanuit die tijd, de jonge Jan Vermeiren, zal bij de oprichting een hoofdrol 
spelen en mag zodoende beschouwd worden als één van de grote pioniers (voor de 
opbouw van deze tekst kon ik putten uit het nog enige bestaande document dat 
secretaris J. Ceulemans opmaakte om voorgelezen te worden op het gemeentehuis 
n.a.v. het 50-jarig bestaan van F.C. Wilrijk in 1971). 
 
Men had het scenario van het stichtingsverhaal van de Wilrijkse voetbalclub niet 
beter kunnen bedenken, zeker wanneer we nu bijna 100 jaar later, het verhaal 
helemaal kennen. 
 
Het was de tijd waar de parochie geestelijkheid nog een woordje meeklapte in het 
dorpsleven. En zo geschiedde ook, want Donceel en Vermeiren lieten het niet bij 
woorden en gingen nadien nog eens aankloppen bij onderpastoor D. Beirens in de 
pastorie aan de St.-Bavostraat. Deze jonge onderpastoor moet zeker een 
sportieveling zijn geweest want ik zie het nut er niet van in om bij iemand te rade te 
gaan die van sport, en van het voetbal in het bijzonder, niets afweet. 
 
Na verloop van enkele dagen werd afgesproken om op 28 mei 1921 nog eens de 
koppen bij elkaar te steken op het adres van de onderpastoor. Naast adjudant 
Armand Donceel en Jan Vermeiren werden ook uitgenodigd: Toon Rombouts en de 
plaatselijke geneesheer Dokter J. Van Rossum. 
 
Toon Rombouts was een gekende Wilrijkse figuur die zijn verdienste had in het 
verenigingsleven op de wijk Hoogte. Dat duurde evenwel niet lang want er werd 
diezelfde avond nog besloten een voetbalclub in de gemeente op te richten die zou 
aantreden als lid van de Belgische Voetbal Bond. Men sprak toen spreekwoordelijk 
over de voetbalclub die boven de doopvont werd gehouden. De keuze onder welke 
naam men ging aantreden lag voor de hand: Football-Club Wilryck. Er werd 
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eveneens aan toegevoegd dat de spelers in de kleuren van het gemeentewapen, 
geel en blauw, zouden aantreden.  
 
De Engelse aanduiding ‘football’ was in die periode niet zo ongewoon. De meeste 
clubs, ontstaan in de vroege periode van het Belgisch voetbal, droegen die Engelse 
aanduiding. Het was niet alleen gebruikelijk, het stond ook mooi. Trouwens op de 
briefhoofding van de Kon. Belgische Voetbalbond stond in die tijd zelf aangegeven 
‘L’Union Royale Belge des Sociétés de Football Associations’. Dan was het vlug 
uitgemaakt hoe de club kon genoemd worden niet? 
 
Men kan onder mensen met veel eensgezindheid evenwel allerlei beslissingen 
nemen. Maar om dromen als het ware om te zetten in werkelijkheid, daar is nog wat 
anders voor nodig. Dit beginnende verhaal leek bij aanvang op een sprookje maar 
dat was het geenszins. Men had nog geen bestuur, geen clubreglement, men bezat 
geen cent, men had geen spelers, men wist helemaal niet waar kon gevoetbald 
worden, en wat zijn de te vervullen formaliteiten naar de Bond toe om te worden 
opgenomen? Kon men nog wel aansluiten binnen de door de Bond gestelde tijd om 
de competitie 1921/1922 te mogen spelen? Hoe gaat de plaatselijke Overheid 
reageren? De vier initiatiefnemers zullen wellicht verheugd buitengestapt zijn maar 
zeker ook met nog heel veel vragen naar huis getrokken. 
 
En dan kwam al de eerste ontnuchtering want het moest allemaal heel snel 
gebeuren. De aanvraag voor de aansluiting bij de Belgische Voetbal Bond moest 
uiterlijk voor 1 juli 1921 ingebracht worden. Men ging op zoek naar iemand die het 
voorzitterschap op zich wou nemen, iemand die geletterd is, de pen goed kan 
hanteren en wat leiding kan geven. Niet simpel dus, het is 1921 weet je. 
 
Zo kwam men terecht bij Remi Ven (°1878), onderwijzer/bestuurder van de 
parochiale jongensschool van de wijk Hoogte (1906/1942). Actief in het 
verenigingsleven bij de plaatselijke toneelkring ‘Liefdadigheid & Kunst’, als speler en 
als regisseur en later nog als voorzitter van de Kon. Harmonie St.-Bavo (1948/1953). 
Remi Ven was een man van het dorp waar men naar opzag. 
 
Dat de keuze op deze man viel is dus niet vreemd en het is eigenlijk op aandringen 
van Jan Vermeiren en de jonge sportieve geestelijken dat men die man aanvaardde. 
Maar… Remi Ven verklaarde “dat hij geen enkele kennis had van de voetbalsport en 
het voor hem dan ook moeilijk zou worden een voetbalclub te leiden. Hij twijfelde 
openlijk van enig nut te zullen zijn voor het bestuur”. 
 
De jonge Jan Vermeiren (°1896) bleef aandringen en zegde “dat hij alles wel zou 
regelen en voorbereiden en alleen maar moest zorgen voor de aanwezigheid op de 
diverse vergaderingen, de vergaderingen openen en vervolgens hem het woord 
geven ”. 
 
Remi Ven wilde de nieuwe club tijdelijk wel helpen in de beginfase tot het moment 
dat een nieuwe en voetbal bekwame voorzitter gevonden werd. Zodoende kon het 
bestuur op papier worden gezet met de handtekening van de heer Remi Ven als 
voorzitter. De stichting van de geel/blauwe vereniging geschiedde op het einde van 
de maand juni 1921. 
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Zo wordt de allereerste voorzitter (op papier) van F.C. Wilryck aangesteld in de 
persoon van Remi Ven. Het bestuur werd vervolledigd met Dokter J. Van Rossum, 
ondervoorzitter en als secretaris/schatbewaarder werd de Waalse beroepsmilitair 
adjudant A. Donceel aangesteld. Als medebestuurders en helpers kon men rekenen 
op een grote schare sympathisanten. 
  
Secretaris Donceel stond in voor de op dat moment grootste uitdaging: de 
administratieve regeling en aanvraag naar de Bond toe. Hij  
had nog maar enkele weken de tijd. 
 
En Jan Vermeiren vraagt u zich misschien af? Die trad als gewoon lid mee in het 
bestuur, maar wilde als jongeling op dat moment geen bestuurdersfunctie. Wel was 
Jan de man die de club mee gestalte gaf, alles regelde en een oplossing zocht voor 
de eerste probleempjes. Maar Jan Vermeiren was wel de trainer van de club, gaande 
van de oudsten tot de jongsten. Jan Vermeiren was eigenlijk de 
sportverantwoordelijke die zich ook bezighield met de samenstelling van het eerste 
elftal en steeds op zoek was naar voetballers. 
 
Secretaris Donceel was via zijn militaire collega’s van het Fort 5 in contact gebracht 
met een voetbalvriend uit Edegem die dan op zijn beurt de bestuurders kende van de 
al eerder opgerichte voetbalclub F.C. Belgica Edegem (opgericht in 1908). Hij kreeg 
het reglement toegestuurd, typte het letterlijk over, verving in de tekst telkens de 
naam F.C. Belgica door die van F.C. Wilryck met hier en daar een aanpassing. Het 
betrof hier naar alle waarschijnlijkheid een tekst van de stichting of een soort van 
oprichtingsstatuten. Arm. Donceel zond het document, voorzien van de nodige 
handtekeningen, in dato van 16 juni 1921 samen met de aanvraag tot aansluiting 
naar de B.V.B. te Brussel. 
 
Achteraf wist de secretaris (die tot de Franse taalrol behoorde) te vertellen dat hij 
geen enkel woord van dit reglement eigenlijk goed had begrepen. In het leger leert 
men zijn plan te trekken en daar wist hij als leidinggevend militair alles van.  
 
Jan Vermeiren werd achteraf na veel aandringen, als bestuurslid opgenomen: 
verantwoordelijke voor alles wat met het elftal, het speelveld ed. te maken had. 
Bovendien zou hij binnen de club als clubleider van de geel/blauwen aanzien 
worden. 
 
In aansluiting aan de aanvraag werd door de Belgische Voetbal Bond bevestigd dat 
Football-Club Wilryck officieel werd aanvaard in datum van 1 september 1921.  
 
Met de jaren, hoe langer de club blijft bestaan en haar activiteiten blijven aanhouden, 
komt een stamnummer meer en meer in de belangstelling te staan. De clubs brengen 
dit onder de aandacht bij hun publicaties zoals op hun briefhoofd en op de voor 
pagina van hun clubblad. Gezien er met de jaren al vele clubs hebben opgehouden 
te bestaan schuift men stelselmatig op in het rijtje van de stamnummers met een laag 
cijfer. Het stamnummer van K.F.C. Wilrijk, een zeer laag nummer, was al heel wat 
opgeschoven in dit lijstje en trok zodoende meer aandacht.  
 
Bij de geel/blauwen was er na de fusie met F.C. Olympia zelfs een (business) ‘Club 
155 ‘opgericht waarvan de bestuurders de verantwoordelijke inrichters waren van de 
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etentjes bij de thuiswedstrijden, maar ook van allerlei evenementen en vooral de 
jeugd ondersteunden.  
 
De schrijfwijze in die periode van de gemeentenaam Wilryck met ‘yc’ is niet 
verwonderlijk, en is al in gebruik sinds de 17de eeuw. Ook de gemeentelijke 
administratie en de diensten van de hogere overheid schreven in die jaren de 
gemeentenaam met de letter ‘y’ voor een gestipte ‘ij’, en een ‘c’ voor de letter ‘k’.  
 
Maar nu begon het serieuze werk nog maar pas, want men wist nog niet waar kon 
gevoetbald worden. Er waren nog geen spelers en er was nog geen enkele cent in 
de kas van de club. Voor dit laatste zorgde A. Donceel die naast de taak van 
secretaris taak ook schatbewaarder was. Dat was geen probleem want volgens 
documenten ‘haalde hij na een bedeltocht van drie dagen het beginkapitaal van 1800 
BEF bijeen’. Zijn functie op het Fort 6 zal hier zeker toe bijgedragen hebben. 
 
Al vlug benoemde men Jan Vermeiren als ondervoorzitter en die zorgde voor de 
nodige spelers en dat lukte hem ook omdat hij in Wilrijk goed gekend was in kringen 
van vele wijkteams en van VC. Rosario, waar hij al vanaf zijn jonge jaren ‘rondhing’. 
Voetbal was zijn ding. Al op 1 juli kon Jan Vermeiren een lijstje voorleggen waarop 
26 namen stonden van spelende leden die officieel aangesloten werden. 
 
Op bestuurlijk vlak had men in Wilrijk in het voorjaar van 1921 de verkiezingen 
meegemaakt. Graaf Gonzaque Moretus, eigenaar van Kasteel Klaverblad, was met 
glans als nieuwe burgemeester naar voor geschoven ter vervanging (vanaf 1922) 
van zittend burgemeester dokter Frederik Donny. Nergens uit gegevens uit die 
periode kan opgemaakt worden dat de gemeentebesturen van die periode het 
verenigingsleven van toen zo goed gezind was. 
 
Het was de periode van de wijkkermissen met telkens de optredens van de turners, 
de trompetfanfare, de inrichting van een velokoers, gaankoersen, paardenrennen op 
straat, boogschutterswedstrijden en uiteraard ook de Jaarmarkt met 
wielerwedstrijden van de nog jonge wielerclub S.C. Wilryck. 
 
Clubleider Jan Vermeiren, want zo werd hij genoemd, heeft er vanaf het prille begin 
van het ontstaan van F.C. Wilryck altijd een punt van gemaakt om met het plaatselijk 
bestuur en de parochiegeestelijkheid goed contact te houden om zodoende op steun 
en mee werking te rekenen. 
 
Er was een vrij liggend stuk ‘weiland’ langsheen de Boomsesteenweg, tegen de hoek 
met de Kruishofstraat, maar het voldeed niet aan de afmetingen van een speelveld. 
Bovendien was het er bij elke regenbui veel te nat, ‘zompig’ zegde men destijds. Het 
kan best zijn dat Jan Vermeiren ook het terreinprobleem is gaan bespreken. Daar zijn 
geen notities van maar het moet toch weer eens vastgesteld worden dat in die 
periode, de hulp kwam van de plaatselijke geestelijkheid die het verenigingsleven 
van destijds ondersteunde, al was de onderliggende reden misschien niet ver te 
zoeken. 
 
Ondervoorzitter Jan Vermeiren lukte het evenwel bij de parochiegeestelijkheid van 
OLV Rozenkrans gehoor te vinden en dat was deels ook het gevolg van zijn periode 
bij het Jongenspatronaat aldaar. Het was toenmalig pastoor Edmond De Coninck die 
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het stuk vrijliggende binnengrond van de Kerkfabriek, gelegen tussen de spoorweg 
(Antwerpen-Zuid /Mechelen) en de Rozenkranskapel, aan de oostzijde van de 
Heistraat, (tegenaan de Pierebeek (W.nr. 2) voorstelde voor de inrichting van een 
voetbalveld. Het betrof het vroegere terrein(tje) waar ooit V.C. Rosario speelde en 
aldaar zijn gloriemomenten kende. Sinds het in onbruik geraakt was, was het terug 
een echt weiland geworden en graasden er al eens koeien. In die tijd werd er 
gesproken van ‘het voetbalveld achter de wijkkapel’. Het zal het eerste voetbalterrein 
worden van F.C. Wilryck en zeker niet het laatste. 
 
Met man en macht werd er door het bestuur, de aangesloten spelers en 
sympathisanten gewerkt om van die lap woeste grond opnieuw een voetbalterrein te 
maken zoals de voetbalbond het voorschreef. Het speelveld week wel af van de 
minimum afmetingen in de breedte en dit als gevolg van de nabije Pierebeek. De 
club deelde de BVB mee dat haar speelveld gelegen was achter de wijkkapel op de 
Hoogte. Voor de competitie in de IIIde afdeling (of de 3de provinciale afdeling) kon dit 
kleine speelveld dienstdoen.  
 
In een overzichtelijke geschiedenis over 50 jaar F.C. Wilrijk van de hand van 
secretaris Jos Ceulemans lezen we dat de doelpalen tweedehands werden gekocht 
voor 75 BEF, terwijl de doelnetten eigenhandig werden gemaakt door Frans Cuypers, 
lokaalhouder van het Sportlokaal aan de Heistraat. 
 
In de loop van de maand augustus moest het speelveld gekeurd worden door de 
technische commissie van het provinciaal comité Antwerpen, maar dat lukte niet 
omdat de werken meer tijd en inzet vergden. Volgens gegevens had men nog twee 
weken nodig vooraleer de keurders konden komen. 
 
Als nieuwbakken voetbalclub moest men niet beginnen te vragen om uitstel en 
zodoende moest men op zoek gaan naar voetbalvelden uit de buurt. Wees gerust dat 
de vreugde en uitzicht naar de allereerste wedstrijd in de Belgische competitie plots 
een grote deuk kreeg en oversloeg in spanning. 
 
Het was een heftig begin en al vlug moest een andere tegenslag verwerkt worden. 
De twee dynamische voetbalfanaten van het eerste uur, met name onderpastoor 
Beirens en adjudant Donceel, werden binnen het jaar overgeplaatst naar een andere 
standplaats. 
 
Plots stond de jonge Jan Vermeiren er alleen voor. Zijn bedenkers en werkers van 
het eerste uur hadden de jonge voetbalclub moeten verlaten. Natuurlijk kon Jan 
Vermeiren nog rekenen op de medewerkers van het eerste uur zoals Alfons 
Claessens, Emiel Possemiers en zijn naamgenoot Emile Possemiers, Pros Van Dyck 
en August Kermans, die mee deel uitmaakten van het groot bestuur. Er was hulp 
genoeg vanuit de vele sympathisanten die de club kwamen ondersteunen maar het 
was ontegensprekelijk een tegenslag. Later vervoegden Landuyt, Frans Buelens, J. 
Van Dueren en Prosper Van Dyck de gelederen nog. 
 
 
Voetbalseizoen 1921/1922 
Football-Club Wilrijck schreef voor de competitie 1921/1922 twee elftallen in. Het 
eerste elftal werd ondergebracht in de IIIde afdeling (provinciale reeks) terwijl het 
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reserven elftal een plaats kreeg in de IV-de afdeling. De nieuwe voetbalclub had 
enkele oefenwedstrijden gespeeld bij omliggende clubs. Maar men kreeg zoals 
hiervoor al gezegd, het speelveld niet volledig klaar ondanks het gemeentebestuur 
bijsprong met materiaal en werklieden. 
 
Met Jan Vermeiren kon men overal ter wereld terecht en deze maal ook voor de 
allereerste wedstrijd - met toestemming van de BVB - die kon plaats vinden in het 
grote Beerschot stadion Stel je voor. Bij het vernemen van dit bericht zal de 
tegenstander ook wel geschrokken zijn. 
 
Tegen wie er gespeeld moest worden en op welke zondag in september 1921 is niet 
meer te achterhalen. Het terrein van het Olympisch stadion moest ook vrij zijn. Van 
het Wilrijkse elftal dat in het grote stadion moest (mocht) aantreden bestaat er nog 
een mooie foto met de aantredende spelers mooi uitgedost in een geel/blauwe 
gestreepte shirt met donkere broek. 
 
De spelers van de allereerste wedstrijd zijn: H. Possemiers, V. Bisschop G. Van 
Dyck, Frans, De Decker, Berger, J. Binon, Constant Dereydt, N. Willems, 
Schuurbiers, Camiel Dereydt. Dit elftal is omringd door de fiere Jan Vermeiren, Dr. 
Van Rossum en A. Geeraerts, bestuurders, allen in het pak met een deukhoed op 
het hoofd. Een andere foto van het eerste elftal van de Wilrijkenaars uit die 
pionierstijd is bij de meeste voetballiefhebbers zeer gekend en zeker bij de F.C. ‘ers 
via een publicatie in het clubblad. (seizoen 2009/2010) Die foto toont elf 
moegestreden spelers op het thuisterrein van Scaldis (jarenlang de grote rivaal van 
de Wilrijkenaars) in het Nachtegalenpark, omringd door bestuurders. 
 
De spelers van het 1ste elftal op dat moment zijn: H. Possemiers, V. Bisschop, 
Deraedt C, G. Van Dyck, Schuurbiers R., Gustaaf Magdelijns, J. Binon, Constant 
Dereydt, Willems, Camiel Dereydt, Voordekkers, Frans, De Decker en Berger. Op 
deze foto van de geel/blauwen met de fiere Jan Vermeiren omringd door strak in het 
pak en met plastron gestoken bestuurders met name R. Verschueren, E. Truyens, J. 
De Decker, S. Possemiers, Raes en G. Van Herck waarvan de meesten een 
deukhoed dragen. De Wilrijkse bestuurders wisten zich stijlvol te kleden ter 
gelegenheid van de wedstrijden. 
 
Bij de groep spelers staat de meest markante figuur in het midden van de foto nl. 
doelman Bisschop Victor, in zijn trui met rolkraag, met op zijn hoofd ‘de klak’ of de 
uitrusting van ‘een keeper’ van toen. 
 
De club kon enkele weken nadien beschikken over hun speelveld ‘achter de 
wijkkapel’ aan de Heistraat. Men wist bij voorbaat dat dit speelveld in de breedte niet 
voldeed aan de minimum afmetingen, maar het provinciaal comité stelde zich toch 
sportief op en verleende goedkeuring. ‘En de kleedkamers’ zult ge u afvragen, wel 
die waren ietwat verder gelegen in de lokalen waar de patronage van de parochie 
was ondergebracht. 
 
De vereniging kon ook nog beschikken over een plak grond aan de westzijde van de 
Heistraat t.h.v. van de toen nog smalle verkeersbaan Antwerpen/Boom en voetweg 
nr.43 voor eventueel te trainen. Maar dat stuk weiland toebehorend aan jonkvrouw 
Adriana Mols, was voor trainingen veel te modderig bij regenweer. 
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Jan Vermeiren leidde de trainingen zowel op fysiek als op voetbalgebied, was de 
verantwoordelijke van de ploegopstelling, was altijd aanwezig bij de wedstrijden 
meestal als clubafgevaardigde. Kortweg, Jan Vermeiren was F.C. Wilryck. 
 
Niet alleen tijdens de opstart en beginfase van Football-Club Wilryck mag het gezegd 
worden dat de jongeman Jan Vermeiren in alle geledingen van de club zeer actief 
met kennis van zaken en met heel veel inzet, steeds het hoogst mogelijke nastreefde 
en de club vanaf het begin mee groot gemaakt heeft. De geschiedenis leert ons dat 
Jan Vermeiren dit een halve eeuw zou volhouden. Toeval of niet, maar hij werd 
geboren in 1896, het ‘wonderjaar van de sport’. 
 
Tegen de start van het voetbalseizoen stonden er al 65 namen op de spelerslijst. 
Vanaf de aansluiting bij de Kon. Belgische Voetbal Bond werd de club ook 
genoodzaakt het officieel ledenblad aan te schaffen. Dat orgaan noemde toen ‘La Vie 
Sportive’ met als uitgever “‘L’Union Royale Belge des Sociétés de Football 
Association”, gesticht in 1895. Zo stond het op de officiële documenten van ‘den 
Bond’, met heel in het klein de Vlaamse vertaling ‘Koninklijke Belgische 
Voetbalbond’. 
 
Elke club diende een verplicht abonnement te nemen. Nu noemt dat infoblad 
‘Sportleven’. In dit officieel orgaan dat wekelijks verschijnt staan naast de nodige 
onderrichtingen ook de wedstrijddata, uitslagen, reglementering, beslissingen, 
wijzigingen, de uitgesproken straffen, een rubriek rond de scheidsrechters, enz. 
 
Ook diende elke ingeschreven voetbalclub minstens een vaardige en opgeleide 
scheidsrechter binnen haar rangen te hebben en dat was een bijkomend probleem. 
De kandidaten hiervoor stonden niet te dringen. Vlaggenmannen waren toen in die 
reeksen nog niet nodig. 
 
Kort na de start van de plaatselijke voetbalclub in de officiële competitie van de 
Belgische Voetbal Bond, meer bepaald op zondag 30 oktober 1921 trok de 
inhuldigingsstoet uit rond het aantreden van Graaf Gonzaque Moretus als de nieuwe 
burgemeester van Wilrijk 
 
Zoals dit in die periode de gewoonte was stapten alle Wilrijkse verenigingen mee op 
en zo ook de leden van de nieuwe voetbalclub van F.C. Wilryck. Dat was meteen 
voor de club een propagandatocht doorheen het centrum en voor velen een eerste 
kennismaking met de nieuwe Wilrijkse sportvereniging. Het eerste behaalde succes 
van de Wilrijkenaars uitte zich ook op het bestuurlijk front want die moest dringend 
herschikt en aangevuld worden wat geschiedde. 
 
In het najaar 1922 kon Meester Constant Cassiers, advocaat te Wilrijk, Bist 28 
overtuigd worden om binnen de club een voorname rol te spelen. Ter vervanging van 
onderwijzer Remi Ven, als tijdelijke voorzitter en op zijn verzoek, werd Constant 
Cassiers naar voor geschoven als enige kandidaat voor het voorzitterschap. Met 
algemeenheid van stemmen werd de Wilrijkse advocaat in de voorzitterszetel gezet.  
 
Mr. Stan Cassiers wordt de 2de voorzitter van Football Club Wilryck en dat zal Jan 
Vermeiren, als ‘duivel doet al’ dadelijk ondervonden hebben. Deze Wilrijkenaar was 
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een van de notabelen van de gemeente, kende van voetbal niet veel, maar des te 
meer van administratie. Voorzitter Cassiers was een kordaat man maar vriendelijk en 
aanspreekbaar in de omgang. 
 
In die jaren 20 van de 20ste eeuw ontving mr. Constant Cassiers, als voorzitter-
schatbewaarder van de club, brieven met onderrichtingen ed. van de Bond, in het 
Frans geschreven en geadresseerd als volgt: Monsieur Constant Cassiers, Trésorier 
du F.C. Wilryck, Bist 23 Wilryck. 
 
Het moet beslist voor vele kleine beginnende clubs in die beginjaren van de 20ste 
eeuw en van het clubvoetbal niet allemaal zo eenvoudig geweest zijn als dat het lijkt. 
Een andere Wilrijkenaar August Geeraerts trad toe tot het bestuur en kreeg de taak 
van schatbewaarder toegewezen, die zich dan uitsluitend met de inkomsten en 
uitgaven diende in te laten. 
 
Voorzitter Cassiers zorgde tijdens zijn mandaat voor een standvastige en duurzame 
vereniging. Van deze voorzitter wordt gezegd dat hij de teugels flink in de hand hield 
en over alle schouders van de medebestuurders meekeek. 
 
Uit de grote spelersgroep van die pionierstijd die de eerste en moeilijke jaren mee 
hielp te overbruggen vernoemen we de gebroeders Constant en Emiel De Reydt, 
Nino Willems, Em. Verschueren, Charel De Raedt, H. Possemiers, V. Bisschop, 
Voordeckers, J. Magdelijns, P. Van Dyck, J. Binon, R. Schuurbiers, Tuur De Pauw, 
Alfons Frans, Sylvain Verschaeren, Van Dueren, Goudman, G. Van Herck, 
Mortelmans en Ilegems want het waren dezen en nog vele anderen die de basis 
hebben gelegd voor een zeer lange periode. 
 
Het eerste voetbalseizoen van de geel/blauwen verliep zoals eerder gezegd, 
schitterend en meteen werd er gepromoveerd. De Wilrijkse voetbalclub speelde zich 
in de kijker en eindigde tweede in het eindklassement achter kampioen Berchem 
Sport. welke recht gaf op promotie naar de 2de provinciale afdeling. F.C. Wilryck liet 
de andere rivalen zoals Bouchoutse V.V. en Scaldis prompt achter zich. 
 
Na het gunstig verloop van dit eerste voetbalseizoen werd de jonge Wilrijkse club 
zelfs uitgenodigd voor een vriendenwedstrijd in het Olympisch stadion van de 
mauve/witten. Dat was natuurlijk een hele eer. Iedereen in het dorp was plots 
supporter van de geel/blauwen. ’t Was groot feest op de wijk Hoogte maar ook in alle 
cafés van de gemeente. 
 
Trouwens vanuit deze groep spelers behoorden er met de tijd een deel als z.g. vaste 
spelers en aangevuld met de betere reserven van dat moment. Jan Vermeiren werd 
meermaals aangesproken op zijn wekelijkse keuze van “de elf” die tussen de 
kalklijnen werden gezet. 
 
Vanaf het seizoen 1922/1923 werd ook een scholieren elftal in competitie gebracht 
omdat de aansluitingen bij de club ongezien waren. In dit jeugdelftal liep Joske 
Demolie aldra in de kijker. Iedereen wilde bij de geel/blauwen gaan voetballen. Voor 
het eerste elftal waren er veel geroepenen maar ook weinig uitverkorenen. Trainer 
Jan Vermeiren had het niet gemakkelijk om een keuze te maken. Het ging om de 
punten, dus het beste elftal diende opgesteld. Van het beginelftal in 1921 werden 
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behouden: V. Bisschop(doelman), N. Willems, H. Possemiers, C. De Raedt, 
Magdelijns G., en aan reserven had men geen te kort. Het was de beginperiode waar 
omzeggens week na week een ander elftal binnen de krijtlijnen verscheen. Het was 
een periode van testen. 
 
Het mag gezegd dat in die eerste jaren naast de bestuurders er ook vele clubleden 
waren die alles in het werk stelden om de voetbalclub in alle geledingen te helpen en 
bij te staan. Zo waren er de heren M. Doyen, Fr. Buelens, M. Maeremans, F. Op de 
Beeck, Binon. Deze heren vanuit de primaire tijd van de club hebben een zeer grote 
rol gespeeld. 
 
De club had zeker veel te danken aan de Wilrijkse onderwijzers Claes, Geeraerts en 
Ven die in hun scholen zelfs menige jeugd konden bezielen om aan te sluiten bij de 
Wilrijkse voetbalclub.  
 
En dan was er de Wetgeving van 1921 rond de oprichting van verenigingen, een 
wetgeving met vaste afspraken en regels, met vastgelegde standregelen waaraan 
een vereniging moest voldoen en diende te werken, maar die Intussen ook beveiligd 
werd rond zijn financiële werking. Het was eigenlijk gedaan met zo maar enkele 
mensen bij elkaar te brengen en zogezegd. een vereniging te besturen en zeker 
wanneer er gelden mee gemoeid waren. De wetgeving ter zake beveiligde ook de 
personen in geval van problemen met de gelden van de club. 
 
Zo wilde de overheid een einde stellen een vereniging te besturen als op een manier 
van een kaartersclub, om zodoende te vermijden dat de leden van een club met een 
groot geldverkeer mét eventueel een kapitaal aan onroerende en/of roerende 
goederen e.a. verantwoordelijkheden, zouden aansprakelijk kunnen gesteld worden 
voor daden van derden. 
 
De voorzitter zal zeker al menige maal in de vergaderingen hierover gesproken 
hebben en de nodige toelichtingen verstrekt, maar ondanks dit alles zal het enkele 
jaren duren vooraleer het op de agenda 
staat.  
 
 
Voetbalseizoenen 1922/1923, 1923/1924 en 1924/1925 
Op sportief gebied verging het F.C. Wilryck de volgende jaren tamelijk voor de wind 
want er werden zeer goede uitslagen behaald in die tweede afdeling (2de provinciale 
afdeling) en we noteerden:  
 
Speelseizoen 1922/23: 6de plaats in de eindrangschikking met op de twee eerste 
plaatsen het ongenaakbare St.-Ignace en het toen zeer sterke Oude God Sport; 
Speelseizoen 1923/24: 8ste plaats in de eindrangschikking met F.C. Boom als de 
reekskampioen; 
Speelseizoen 1924/25: 7de plaats in de eindrangschikking waar F.C. Turnhout zich 
kampioen speelde. 
 
Bij al die competities waren telkens 11 clubs te bestrijden. Over het verloop van deze 
speelseizoenen is helemaal niets meer te vernemen en/of te achterhalen, wat 
enigszins spijtig is. Gelukkig staan voormelde uitslagen op een (geel) document 
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uitgetikt door C. Cassiers. Het betreft een overzicht van de speelseizoenen van de 
club tijdens de periode 1921/1946 en op twee bijlagen staat bij elk seizoen verloop 
enige commentaar vermeld. 
 
In de teksten spreekt men steeds over ‘II afdeling ‘, ‘III afdeling’ en ‘IV afdeling’ of wat 
zou moeten betekenen dat dit de provinciale afdelingen zijn, maar dan is er wel de 
vaststelling dat men vanuit II afdeling kan promoveren naar de nationale reeksen en 
men terecht komt in de ‘bevorderingsreeks’. Deze reeksen worden in de loop der 
jaren aangepast, uitgebreid en krijgen nog de naam van ‘overgansklasse‘ en veel 
later als ‘vierde klasse’. 
 
De start van de club lag al vier jaar achter de rug en het nieuwe was er wat van af, 
spelers verlieten de club, anderen sloten aan en moesten zich nog aanpassen en bij 
velen van de grote aanhang van het eerste uur, was het grote vuur van weleer 
verdwenen. 
 
In deze mindere periode en wat terugval is het Jan Vermeiren die nuchter blijft 
denken en handelen en maar goed ook want er was nog ander nieuws te rapen en 
dat was van een andere orde. Er moest naar een ander speelveld uitgekeken 
worden.  
 
Men had op het provinciaal comiteit laten verstaan, dat door het grote succes van 
aansluitende voetbalclubs bij de Kon. Belgische Voetbal Bond, de reeks indelingen 
dringend zouden moeten herzien en aangepast worden. Maar wie had toen gedacht 
dat deze maatregel, als hij wordt doorgevoerd, voor de jonge voetbalvereniging uit 
Wilrijk een terrein probleem zou opleveren? De provinciale technische dienst had het 
in gebruik zijnde speelveld in 1921 immers goedgekeurd en men dacht daarom niet 
dadelijk aan terugkerende problemen rond de min. afmetingen van het speelveld. 
 
Door die herschikking en noodzakelijke uitbreiding van de provinciale reeksen was 
men verplicht de nationale reeksen ook uit te breiden met het gevolg dat F.C. Wilryck 
een reeks hoger mocht gaan spelen en ingedeeld werd in de nieuwe reeks van het 
nationaal voetbal, nl. de ‘bevorderingsreeks’. 
 
Maar het probleem dat eraan vasthing was, dat er op een groter veld diende 
gespeeld. Een speelveld met de afmetingen die in de nationale reeksen gangbaar 
waren. Maar waar moest de club naar toe? Dat was het eerste probleem dat 
dringend diende opgelost. 
 
Het andere probleem was de omvorming van de club tot een V.Z.W. Voorzitter Stan 
Cassiers maakte hier op enkele maanden tijd korte metten mee. Het had lang 
genoeg geduurd om erover na te denken en iedereen wist al lang waarover het ging. 
Met de hulp van notaris Frans De Groof uit Aartselaar was de tekst al klaar gemaakt 
en moest er alleen aan de bestuurstafel nog beslist worden.  
 
Op een zekere keer, in het najaar 1925, stond “de omvorming” ter bespreking op de 
dagorde, om de club om te vormen tot een V.Z.W. in overeenstemming met de 
wetgeving van 27.06.1921 (Vereniging Zonder Winstbejag) en wist hij iedereen 
uiteindelijk te overtuigen van het nut ervan. Na wat vergaderingen is er de 
instemming van alle bestuurders om over te gaan tot de in regelstelling, wat 
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uiteindelijk leidde dat alle clubbestuurders op de vergadering van de 9de oktober 
1925 de tekst ondertekenden. 
 
De akte werd verleden op het notariskantoor te Aartselaar, bij notaris Frans De 
Groof, waar verschenen en met de notaris de akte tekenden: 
 
De heren Norbert Bocklandt, bediende; Constant Cassiers, advocaat; Alfons 
Claessens, onderwijzer; August Kermans, bediende; Octave Meuwis, adjudant; Emile 
Possemiers, bediende (Jules Moretuslei 298); Emiel Possemiers, bediende (J. 
Moretuslei 406); Alfons Renders, wachtmeester; Prosper Van Dyck, schilder; Joseph 
Van Rossum, doctor in de geneeskunde en Jan Vermeiren. hovenier.  
 
In de overgangsbepalingen staat aangegeven dat als beheerraadsleden worden 
benoemd: C. Cassiers, A. Claessens, August Kermans, O. Meuwis en E. 
Possemiers. C. Cassiers en A. Kermans worden benoemd tot respectievelijk 
voorzitter-schatbewaarder en schrijver. mr. Cassiers nam binnen deze bestuursvorm 
de taak van afgevaardigd-beheerder op zich en werd gelast met het dagelijks 
beheer. Voorzitter Constant Cassiers, roepnaam Stan, woonde aan de Bist nr.23 
waar hij ook zijn kantoor had als advocaat, adres dat bij de Belgische Voetbal Bond 
ook gekend was als het secretariaat van F.C. Wilrijk. 
 
De in de akte opgenomen doelstelling is klaar en duidelijk: art.2  “De vereniging heeft 
voor doel de lichamelijke ontwikkeling door het beoefenen van  sport te bevorderen’ 
en er wordt aan toegevoegd: “Te dien einde is het haar toegelaten aan hare leden en 
aan derden de vereiste benodigdheden te verschaffen, alle roerende en onroerende 
goederen te kopen of te huren, chalet of welk danige andere beschuttingen voor de 
leden en toeschouwers te bouwen: alle slacht van sportmanifestaties, spelen of 
sportoefeningen, kosteloze of niet in te richten, met een woord, alles te doen wat 
nodig of nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel, ’t zij rechtstreeks, ’t zij 
onrechtstreeks” 
 
Vanuit deze opsomming, die zeker op vraag vanuit de schoot van deze jonge 
clubbestuurders is opgenomen, laat de vereniging verstaan dat zij een club willen 
uitbouwen, een voetbalstadion waardig en dus voorzien van de nodige infrastructuur. 
Het mag alleszins gezegd dat de vooruitzichten groots werden gezien. 
 
Na publicatie in het Belgisch Staatsblad van 7 november 1925 kon Football Club 
Wilryck zich als een ‘Vereniging zonder winstbejag’ (VZW.) verder ontwikkelen. 
Jaarlijks dient aan de Griffie van de Rechtbank Eerste Aanleg (REA) de ledenlijst 
neergelegd ter controle. Zo is er een document van 28.11.1925 waarin wordt gezegd 
dat de leden van de vereniging op dat moment zijn: Camiel De Herdt, Maurice 
Doyen, Edmond Landuyt en August Possemiers. Ook wordt gemeld dat Octave 
Meeuwis is uitgestapt. 
 
 
Voetbalseizoen 1925/1926. 
Het werd een groots seizoen voor de Wilrijkenaars, die vriend en tegenstander 
verbaasde. Op het einde van het speelseizoen 1925/26 eindigt de eerste ploeg op de 
3de plaats in de eindrangschikking (op 12 clubs). Kampioen werd Hoboken met op 
plaats 2. Tubantia en als 4de Kapellen. 
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De basisspelers van het eerste uur stonden nog op het scheidsrechtersblad 
aangevuld met nieuwe aangeslotenen en jongeren met Jos Demolie, waar de club 
nog jaren zal van kunnen genieten. 
 
Het elftal bestond uit: Jos Demolie, De Decker, Staf De Groof, Haenen, Magdelijns, 
Van Herck, Stan Dereydt, Willems, Frans en Voordekkers. Speler Staf Degroof zou 
zich als een echte clubspeler van toen bijna vijftien jaren lang verdienstelijk maken 
van de Wilrijkenaars. Van dit beste seizoen sinds de oprichting is er verder niets 
meer te achterhalen, behoudens een vergeelde foto van dit elftal. 
 
Trainer Jan Vermeiren oogstte voor de eerste maal groot succes met zijn spelers. 
Zoals we kunnen lezen uit een getypte tekst op een ondertussen vergeeld papier 
(gedateerd 1946) gaf deze eindstand recht op promotie. naar de bevorderingsreeks 
omdat.in de hogere afdelingen dringend een herindeling diende doorgevoerd. In die 
periode stonden de plaatselijke week- en dagbladen er vol van met de tekst: “Zo 
verkreeg de provincie Antwerpen 4 plaatsen in de hervormde bevorderings-afdeling 
en de geel/blauwen stijgen dus op naar de hoogste afdeling na vijf jaar aansluiting. 
Zeker een record”. 
 
Een van de echte oorzaken was het grote succes van het voetbal in heel het land 
met in het bijzonder in de Vlaamse regio’s. De vraag om aansluitingen was groot en 
er dienden op provinciaal vlak diverse reeksen bijgemaakt van de laagste afdeling 
(3de provinciale reeksen). De bond was zodoende genoodzaakt om de 
bevorderingsreeksen uit te breiden als gevolg van de druk van onderuit (provinciale 
afdelingen). 
 
Na het seizoen werd er nog de “1ste Lustrumschaal” (1921/1925) in een nacompetitie 
ter betwisting gesteld, met deelname van bevriende elftallen uit de grote omgeving. 
Oude God Sport wist deze weg te kapen.  
 
De club was ook vanuit die jaren al de inrichter van een Sinksentornooi. Op 1 juli 
1925 werd een supportersclub van F.C. Wilrijk opgericht onder de naam van ‘De 
Sportvrienden’. Het clublokaal was gelegen aan de Heistraat 23, genoemd 
‘Sportlokaal’, uitgebaat door het echtpaar Cuypers-Lievens, ook genoemd ‘bij Net 
Lievens’. Dit café noemde veel vroeger ‘De Zwarte Pot’. ‘Heistraat 23’ werd hét lokaal 
van elke sportclub en sportman van Wilrijk tot de afbraak in 1972.  
 
Na de oorlog was deze vereniging met haar leden naar ‘café Centrum’ aan de Jules 
Moretuslei 247 getrokken waar ze gelden in ‘het bakske’ kregen met het inrichten van 
allerhande activiteiten zoals een mosselsouper, worstenbrood op verloren maandag, 
stoofvlees met frieten, kaartwedstrijden en tombola’s. De bezielende krachten waren 
de families Frans en Buelens (met hun latere sterspeler Rikske Buelens), Jos Steurs, 
Camille Deckers, Jaak De Laet, e.a. 
 
De supportersclub maakte er een punt van om met haar leden alle wedstrijden en 
vooral de thuiswedstrijden bij te wonen ter ondersteuning. Maar op geregelde 
tijdstippen stortten zij ‘hun steun’ in de kas van hun geliefde geel/blauwen. Dat was 
altijd welkom. De supportersvereniging haalde nog haar 75ste levensjaar in 2000 om 
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dan met de resterende leden op te gaan in de veel jongere supportersclub ‘De 
Wappers’. 
 
Maar een onvoorziene promotie op het einde van het speelseizoen 1925/1926 legt 
ook een groot probleem op de bestuurderstafel, want het kleine speelveld achter de 
wijkkapel voldoet niet aan de reglementeringen die in de bevorderingsreeksen 
worden toegepast. Kortweg gezegd: het speelveld op de Hoogte, waar ooit de grote 
jaren van V.C. Rosario plaats hadden, was veel te klein. Het zal het eerste en zeker 
niet het laatste terreinprobleem worden van de geel/blauwen. 
 
 

5.De jaren langsheen de spoorwegbedding naar Antwerpen-Zuid 
 
Dan komt Jan Vermeiren als de onderhandelaar op het voorplan. Samen met zijn 
voorzitter Stan Cassiers gaat hij op de bedeltoer bij het plaatselijk gemeentebestuur. 
De club wordt doorverwezen naar de eigenaars van de meer zuidelijk gelegen 
woeste grond, langsheen de spoorwegbedding van de spoorlijn Antwerpen-Zuid/ 
Mechelen, pand dat reikte tot aan de verlengde Zinkhoevelaan. De eigenaar was de 
Staat, meer bepaald eigendom van de Belgische Spoorwegen. Het domein is 
uitsluitend vanuit de Laarstraat te bereiken via een landweg, maar de gemeente 
beloofde deze aardenweg te verbreden en een bovenlaag aan te brengen. 
 
Het was een groot stuk grond met daarop een grote alleenstaande woning (villa) die 
eigendom was van de Staatsspoorwegen en onbewoond was sinds de afschaffing 
van de zogenaamde ‘diepe roet’. Met voorspraak van de gemeente worden de 
onderhandelingen gunstig afgerond en kan de club op dit domein een voetbalterrein 
aanleggen. 
 
Ook moet gezegd dat vele Wilrijkenaars, en zelfs medewerkers van de club, wat 
ongerust hun gedachten loslaten met de uitdrukking: ‘ze weten niet waaraan ze 
beginnen’. Het was inderdaad een grote onderneming en de tijd was veel, héél veel 
te kort om een degelijk veld aan te leggen. Het is de tweede maal dat de club een 
terrein aanlegt. Velen begonnen zich de vraag te stellen of de club niet beter in de 
provinciale afdeling was blijven voetballen. Maar daar hadden de fiere clubleiders 
geen oren naar.  
 
Het uitzicht op de nieuwe locatie (met een woning als clubhuis) gaf bij velen een 
nieuwe prikkel en er werd nog maar eens met man en macht gewerkt om een 
voetbalterrein aan te leggen, deze maal met inbreng van een Wilrijkse landbouwer 
met zijn paardenkracht. De club krijgt ook hulp van de gemeentelijke 
uitvoeringsdiensten. 
 
 
Voetbalseizoen 1926/1927 
Zo komt de jonge Wilrijkse voetbalclub na verloop van de eerste vijf seizoenen al 
terecht in de nationale afdeling. Het seizoen 1926/1927 in de bevorderingsreeks zal 
dus op de nieuwe locatie aan de Zinkhoevelaan van start gaan. Deze locatie lag 
uiteraard veel dichter bij het centrum en was een voordeel. 
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Maar de ingebruikneming van de nieuwe locatie heeft de club geen gunstige 
sportieve prestaties opgeleverd. Dat was niet alleen omdat men nog niet over een 
nieuw sterk elftal kon beschikken, maar ook omdat er tegen veel sterkere clubs partij 
moest worden gegeven. Men speelde goede wedstrijden met de gekende Wilrijkse 
inzet maar het leverde telkens niet de nodige punten op en al vlug bleek het dat men 
voor de bevorderingsreeks, een reeks hoger dus, nog helemaal niet klaar was. 
 
Daarnaast moet het gezegd dat F.C. Wilrijk in een moeilijke ‘Vlaamse reeks’ terecht 
komt en dat zou de club uiteindelijk fataal worden. Niet alleen op sportief vlak was 
het een zeer zware opdracht maar ook op geldelijk vlak door de verre verplaatsingen 
en van een massa toeschouwers op de thuiswedstrijden was ook niet te spreken. 
Van dat seizoen in de bevorderingsreeks uitkomende spreekt men steeds dat F.C. 
Wilryck met veel tegenslag af te rekenen had en wordt de wedstrijd te en tegen 
Oostende als een sleutelmatch aanzien omdat verloren werd en zodoende men 1 
luttel puntje te kort kwam voor de redding. 
 
Men eindigde op de 12de plaats op 14 clubs of een puntje te kort en dat betekende de 
degradatie naar de hoogste provinciale reeks of de IIde afdeling. Destijds sprak men 
nog weken na over de scheidsrechterlijke houding van de heer Putz, die er alles aan 
deed om F.C. Wilrijk op V.G. Oostende ten onrechte met 2-1 te laten verliezen. 
 
In het dorp, onder de niet-sportievelingen waarschijnlijk bleef de commentaar niet 
achterwege en richting bestuur werd al eens gesproken ‘ze leven boven hun stand’ 
of ‘ze weten niet met wat ze bezig zijn’ erger nog men sprak ook over ‘naïevelingen’. 
Maar de bestuurders lieten zich niet in een hoek drummen. Hieruit blijkt nog maar 
eens dat in die vroege jaren twintig van de vorige eeuw de sportbeoefening bij de 
gewone burger nog helemaal niet zo geliefd was. 
 
Spelers waarop in die periode nog steeds beroep werd gedaan waren dezen van het 
eerste uur: Stan en Emiel De Reyt, Nino Willems, Tuur De Pauw, Alfons Frans, 
Sylvain Verschaeren, Miel Verschueren, Van Dueren, Goudman, J. Demolie, 
Mortelmans en Ilegems uiteraard aangevuld met jongeren. 
 
Al die beginjaren was het Jan Vermeiren die de sportieve leiding op zich nam, zowel 
wat de opstelling betreft als naast de lijn tijdens de matchen. In die periode had de 
club stevige verdedigers maar elkeen van het elftal was een sterke pion in hun 
opdracht alwaar J. Demolie zich meermaals in de kijker wist te spelen. Zelfs vanaf 
het prille begin van de voetbalclub moest F.C. Wilryck het hebben van snel maar fijn 
en goed bedacht voetbalspel en niet van het lukraak wegtrappen van de bal en 
iedereen er achteraan. 
 
Jan Vermeiren was toen al een echte strateeg en zal dit bij al zijn beslissingen tijdens 
zijn lange periode bij de geel/blauwen blijven. Hij liet zich steeds bijstaan door 
gewezen en/of gekwetste spelers maar de echte oorzaak was dan omdat de groep 
van de eerste ploeg te groot werd. In de beginjaren leidde Jan Vermeiren ook de 
trainingen van de jeugd. Na verloop van tijd werden de jeugdploegen getraind door 
oud-spelers en/of herstellende spelers van een kwetsuur. 
 
In het jaar 1926 werd nog een supportersvereniging opgericht onder de alles 
zeggende naam van ‘Den Duiter’. Het waren de mannen met ‘de duiten’, met de 
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‘centen’ dus en die waren altijd graag gezien wanneer ze met hun periodieke steun 
naar de voorzitter kwamen. 
 
Deze supportersvereniging stond uiteraard met haar aanhang langsheen de 
terreinen bij de wedstrijden van hun club, den F.C., maar blonken uit met hun 
regelmatige organisaties voor het binnenhalen van de centen. Zo waren er de 
inrichtingen van toneelavonden en de feestavonden met dans, zang en balletten. 
Deze club was gevestigd aan de Boomsesteenweg, in café ’t Zwart Paard’ (hoek 
Jules Moretuslei). De vereniging werd geleid door de voetbalfanaten Louis Verbist, 
Jos Blockx en Jan Torfs. 
 
In het vakorgaan van de B.V.B. ‘Sportleven’ verscheen op 21 december 1926 de 
allereerste lijst met verleende stamnummers aan de ingeschreven en actieve 
voetbalclubs. F.C. Wilryck stond daar te pronken achter het stamnummer 155 
 
 
Voetbalseizoen 1927/1928 
Het speelseizoen 1927/1928 in die tweede afdeling (provinciale afdeling) was zo 
goed als halfweg en op sportief vlak bleef de club hangen in de bovenste gelederen 
van de rangschikking en het zou de competitie zonder schade kunnen uitspelen op 
een 3de plaats achter kampioen H.I.H. Turnhout en Begica Edegem. Maar er was wat 
anders aan de hand. Het terrein waarop werd gespeeld was Intussen aangekocht 
door de Maatschappij Soc. Immobilière de la Bource Financière & Merkelbach met 
zetel te Antwerpen, aan de Huidevettersstraat 39. Deze maatschappij die handelde 
in roerende en onroerende goederen had met die grond andere bedoelingen.  
 
Maar de club (en ook het plaatselijk bestuur) zag niet dadelijk het probleem omdat de 
bestemming van het perceel ‘binnengrond’ niet vastlag en voor een groot deel lag in 
de zogenaamde reservatiezone van de aanpalende spoorwegbedding. Het was bij 
de bestuurders even schrikken maar naar verluidt bleef alles hetzelfde. 
 
Op 4 augustus 1927 werd in de algemene vergadering volgende samenstelling van 
de beheerraad onderschreven: C. Cassiers, voorzitter en afgevaardigd beheerder; 
Alfons Claessens, secretaris; met als leden: Emiel Possemiers, Prosper Van Dyck en 
Jan Vermeiren. Nota werd genomen van het ontslag van Aug. Kermans. 
 
Maar toch, want begin van het nieuwe jaar 1928 kreeg men te horen dat het ganse 
domein nog maar eens een andere eigenaar kreeg. 
 
De voornoemde maatschappij had omzeggens dadelijk een belangstellende koper op 
de kop kunnen tikken: de Société d’ Electricité de l’ Escaut s.a. met zetel te 
Antwerpen, Nationalestraat 28, later genoemd als de Electriciteits Maatschappij ‘De 
Schelde’ N.V. met het gevolg dat het speelseizoen 1928/1929 het allerlaatste 
seizoen van F.C. Wilryck op die locatie zal worden. Op die manier zette men de club 
niet dadelijk zonder speelveld. 
 
Dit domein zal ingericht worden ten behoeve van de werknemers en de sportclubs 
van voornoemde firma, die in competitie speelden onder de initialen ‘K.V.E.’ (Kon. 
Verbroedering Electriciteit) in  het Liefhebbers Sport Verbond. 
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Het voetbalterrein met de minimum afmetingen werd verlegd en er werden aldaar 
nog twee tennisterreinen, een basketbalterrein en speelweiden aangelegd). Dragons 
hockeyclub en nog pas opgerichte Wilrijkse basketbalclub zullen er ook gebruik van 
kunnen maken.  
  
Je kunt wel begrijpen dat binnen het bestuur de twijfel rond het verder bestaan van 
de voetbalclub nog maar eens in vraag werd gesteld. Velen van het dorp leefden met 
die onzekerheid mee, kortom het was het gesprek bij de bakker, slager en kruidenier. 
 
Anderen die niet van het spelletje ‘voetbal’ hielden, betekende heel die affaire niets, 
toch niet om zich er druk over te maken. In die periode was er bij velen ook de liefde 
om de fiets ontstaan, meer bepaald om de fietssport in het algemeen. In onze 
gemeente was er een zeer gekende wielervereniging opgericht, ‘De Vrije Wielers’ die 
vele nationale prijzen pakte bij haar optreden in het ganse land met haar fietsende 
trompetfanfare. Van hieruit ontstonden ook de fietsclubs met haar eerste 
wielerwedstrijden. 
  
Het is uiteindelijk de niet afgevende houding van voorzitter Stan Cassiers en 
medebestuurder Jan Vermeiren, de onderhandelaar, die de rangen weten te sluiten 
en enigszins de rust kan doen weerkeren. Het kan best zijn dat mr. Cassiers, 
behorende tot de notabelen van het dorp, moet gedacht hebben ‘dat de plaatselijke 
politiekers het niet zouden wagen de club niet te helpen’. 
 
Het gemeentebestuur kreeg het bestuur nog maar eens over de vloer voor de nodige 
hulp en steun maar vooral om mee naar een oplossing te zoeken. Die mogelijke 
oplossing kwam niet rechtstreeks van het plaatselijk bestuur, maar na bemiddeling 
met een grondbezitter stelden zij wel een perceel grond voor die langsheen de 
oostelijke kant van de Boomsesteenweg lag, ietwat zuidelijker dan de Krijgslaan, 
recht over de fabriek van Staepelaere aan de overzijde van de baan. 
 
Deze pand grond was eigendom van Gaston Van de Velde, een Wilrijkenaar die ‘om 
den brode’ bediende was op het gemeentehuis en de leiding heeft als dienstoverste 
van de uitvoeringsdiensten met zijn voertuigen. Die lap grond (gekend ten kadaster 
als sectie D nr.326/d) met een grillige vorm die leek op een trapezium paalde met 
een zijde van ongeveer 75m lengte aan de rooilijn van de Boomsesteenweg. 
 
Burgemeester G. Moretus en Gaston Van de Velde kwamen tot een vergelijk en de 
voetbalclub zou het terrein eventueel kunnen huren. De club werd aangemaand om 
vanuit het bestuur van F.C. Wilryck een schrijven te richten aan de hogere overheid, 
het Bestuur der Wegen te Antwerpen, om af te toetsen of de inrichting van een 
voetbalterrein met accommodaties toegestaan kon worden langsheen die 
Staatsbaan. Dit schrijven werd verzonden op datum van 9.3.1928. De burgemeester 
zou intussen een gesprek aanvragen op voormelde dienst. 
 
Maandenlang werd er gewacht op het verlossende bericht van de Overheid maar in 
afwachting van de wel verwachte toezegging mocht de club bij mondelinge 
toezegging van de Wilrijkse bestuurders, met de voorbereidende werken beginnen 
langsheen de verbindingsbaan dat de Boomsesteenweg was. Uit voornoemd 
schrijven kunnen we met zekerheid afleiden dat mr. C. Cassiers nog steeds als 
afgevaardigd-beheerder optreedt namens de club. 
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Op het einde van het jaar 1928 werd in een vergadering met de beheerders en het 
dagelijks bestuur besloten om een ‘Beschermraad van F.C. Wilryck’ te stichten om 
zodoende te kunnen weerstaan aan de meerkosten van de steeds maar groter 
wordende vereniging. 
 
In een omzendbrief van 20 december 1928 kan men lezen dat de jaarlijkse bijdrage 
is vastgesteld op 50 BEF (met een min. van 10 BEF) welke dan automatisch vrije 
toegang geeft tot alle matchen van de club op het terrein. Ook stellen zij dat ze 
hopen dat het voorstel tot lidmaatschap niet zal geweigerd worden. De brief wordt 
namens de club ondertekend door de de heren C. Cassiers en P. Van Dijck, 
respectievelijk als voorzitter en schrijver. 
 
In de briefhoofding onder de titel Football Club Wilryck staat aangegeven dat de 
vereniging werkt onder het erevoorzitterschap van ‘Wel Edele Heer Maurice 
Beeckmans de West-Meerbeeck’, de eigenaar-bewoner van het Kasteel Ieperman 
aan de Bist, met zijn groot parkdomein gelegen tussen de Sint-Bavostraat en de 
Doornstraat. U zal het wel begrijpen dat deze kasteelheer destijds een van de 
notabelen van het dorp was. Dat is voor de club natuurlijk een grote ondersteuning 
en moet iedereen ervan overtuigen dat binnen de vereniging ernstig werk wordt 
geleverd. Of het een succes werd is niet te achterhalen. 
 
 
Voetbalseizoen 1928/1929  
Intussen was het z.g. laatste speelseizoen 1928/1929 aan de Zinkhoeve, net zoals 
het voorgaande seizoen, in alle anonimiteit verlopen in die tweede afdeling 
(provinciale afdeling). Over dit speelseizoen is zeer weinig te vinden op uitzondering 
van het eindklassement waar Belgica Edegem kampioen speelt met zomaar eventjes 
49 punten op 52. Op de 2de plaats eindigt AC Hemiksem (35 p) en op 3 F.C. Wilryck 
met 32 punten. Al bij al een goed seizoen. Het is te begrijpen dat de terreinzorgen 
het sportieve overspoelden. De seizoenen 1926/1929 zullen de meest zorgende 
speelseizoenen worden van de bestuurders sinds de oprichting van de voetbalclub. 
 
Het gemeentebestuur werd intussen al enkele malen geconfronteerd met de aanleg 
en uitbating van sportinfrastructuur op haar grondgebied, maar dan telkens op 
initiatief vanuit de privaatsector, zoals met de zomervelodroom Garden City (periode 
1914-1925), en op het moment zelf met de bouw van een groots en modern 
sportstadion aan de Laarstraat door Agence Maritime International - met zetel te 
Antwerpen - voor haar werknemers ter verpozing en/of ontspanning tijdens de 
weekeinden De opening van het sportstadion met voetbalterrein en 
atletiekvoorzieningen als eerste fase was voorzien voor september 1930.  
 
Het kan best dat het college van burgemeester en schepenen wilde laten blijken dat 
zij ook het verenigingsleven en in het bijzonder het sportleven in Wilrijk ondersteunen 
Na enkele voorbereidende vergaderingen dienden de bestuurders van F.C. een 
aanvraag in bij het gemeentebestuur. Later werd door Football-Club Wilryck zoals 
afgesproken, op 20.2.1929, een officiële bouwaanvraag ingediend bij het plaatselijk 
bestuur. De aanvraag was vergezeld van een plan voor de aanleg van een 
voetbalterrein (afmeting 102 x 62 m), de plaatsing van een afsluiting rond het ganse 
terrein en voor de oprichting van een café en cabines. Op dat plan staat ook nog een 
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tribuun (van 40x 14m) langsheen de noordzijde van het speelveld, met onderaan 
plaats voor de cabines.  
 
De bouw van de tribune was niet de eerste zorg van de clubbestuurders. Het 
gemeentebestuur van toen stelde zich tegenover de Wilrijkse voetbalclub zeer 
begrijpend op en zonder de toestemming af te wachten zorgden hun 
uitvoeringsdiensten voor de nodige grondwerken en het nivelleren ervan met inzet 
van personeel en uitrusting, en ook voor het plaatsen van de perceelafsluiting. 
 
Voor de derde maal wordt de club geconfronteerd met de aanleg van een 
voetbalterrein. Het is alsof er boze geesten mee gemoeid zijn en het maar niet mag 
lukken voor de Wilrijkenaars. De vergunning van het Bestuur van Bruggen en Wegen 
(dienst Staatsbanen/Rooilijnen) kwam toe op het gemeentehuis mits de voorwaarde 
dat “de belanghebbenden zich verbinden met een akte op zegel, de gevraagde 
plaatsing van de afsluiting en gebouwen zouden wegnemen op eerste verzoek van 
het bevoegde bestuur, zonder daarvoor een schadeloosstelling te kunnen eisen.” 
 
In zitting van 9.4.1929 verleende het Schepencollege van Wilrijk de bouwvergunning 
verwijzende naar de voorwaarden van de hogere overheid en de plaatselijke 
reglementen. Eerst dienden de cabines, als kleedkamers met sanitair (?) gebouwd, 
hoewel men steeds spreekt van loodsen. Het café volgde en werd opgericht zoals op 
plan voorzien, de ingang aan de Boomsesteenweg, met huisnummer 559. 
 
 

6.De grote Wilrijkse voetbaljaren ‘30 van de 20ste eeuw 
 
Voetbalseizoen 1929/1930 
Tegen het begin van het seizoen 1929/1930 was de nieuwe locatie van F.C. Wilryck 
langsheen de Boomsesteenweg in orde en klaar voor hopelijk nieuwe wapenfeiten 
van de geel/blauwen en ditmaal voor een langere periode. Men begon met nieuwe 
moed in de tweede afdeling. 
 
Deze nieuwe locatie noemde men ook als ‘het speelveld op het Leeg’. Zolang F.C. 
Wilryck daar zal spelen is deze benaming bij de sportverslaggevers een gewoonte 
om de jongens van ‘het Leeg’ zo te blijven vernoemen. Sinds de oprichting van de 
club in 1921 zijn alle spelers in de opgestelde elftallen voetballers uit het eigen dorp, 
Wilrijkenaars dus. Het waren jonge mannen die zich aangetrokken voelden door de 
voetbalsport, een aansluitingskaart tekenden en kwamen trainen. 
 
Jan Vermeiren als een echte voetbalkenner zag al vlug wat de capaciteiten waren 
van de nieuwelingen die zich aanboden. Men ging in die tijd ook al eens kijken bij de 
buren, bij de liefhebbersclubs uit het Wilrijkse, naar voetbaltalenten die speelden bij 
die wijk, parochie- en caféclubjes, of men ontdekte elementen bij de vele 
vriendschappelijke wedstrijden uit die periode. Het was toen nog mogelijk dat jonge 
mannen eerst vanaf de leeftijdscategorie van junioren kwamen aansluiten, na al 
elders te hebben gespeeld en doorbraken naar de kern van het eerste- en reserven 
elftal. 
 
Jean Goossens sloot aan bij F.C. als kadet en al vlug zag men welk een 
voetbaltalent die jonge, magere en boomlange jongeling wel was. 
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De ouders van Jean waren voetballiefhebbers en vader volgde destijds de 
verrichtingen van de mauve/witten van het Kiel en ging meerdere malen de 
wedstrijden van V.C. Rosario (de ploeg van de wijk) bekijken. 
 
Uit het archief vernemen we dat F.C. Wilryck zijn akkoord gaf aan het provinciaal 
comiteit om op haar terrein een match met gesloten deuren te laten spelen op 
zondag 30.03.1930 te 15uur tussen Willebroek en Netha en om op 30.03.1930 de 
wedstrijd tussen Willebroek en F.C. Wilrijk op het terrein van F.C. Wilryck te laten 
doorgaan en er moest gezorgd worden voor: “een spelvaardig terrein en ballen.”  
 
Op het einde van het seizoen 1929/1930 in die tweede afdeling stond de club terug 
op de drempel van de bevorderingsreeks want het seizoen lang wisselden AC 
Hemiksem en F.C. Wilryck zich af aan de kop van het klassement. Beide clubs 
eindigden met dezelfde aantal behaalde punten. Gezien er maar een stijger mogelijk 
was uit die reeks diende een test wedstrijd gespeeld. Deze wedstrijd had plaats op 
13 april 1930 in het stadion van Beerschot. 
 
Het elftal dat hiervoor werd opgesteld bestond uit: Constant Dereydt, Jos Demolie, 
De Wispelaere, Van den Brul, Thyssen(doelman), De Groof Staf, Van der Borght N. 
Willems, Possemiers, Ceulemans en Van Jongerboey. De elftalafgevaardigde was 
Maurisse Doyen. De wedstrijd werd geleid door scheidsrechter Delacroix, een 
fluitenier uit de hoogste afdelingen, maar verliep noodlottig voor de Wilrijkenaars en 
daar was de gebrekkige leiding mee schuldig aan. F.C. Wilryck verloor met 1-2.  
 
De afloop van het allereerste speelseizoen op de nieuwe locatie had anders en beter 
kunnen eindigen, en had een verdiende steun in de rug geweest van die harde en 
niet afgevende werkers, sympathisanten en bestuurders. Iedereen was er het hart 
van in dat het niet lukte. Echter had men nog maar eens vastgesteld dat de (goede) 
uitslagen in verhouding staan van het aantal toeschouwers. De grote opkomst aan 
toeschouwers bracht geld in het bakske en dat was ook niet mis.  
 
Maar er was wel een lichtpunt bij de jeugdwerking. Het scholieren elftal speelde zich 
kampioen. Een uniek toemaatje is, dat tijdens een volgende periode van een halve 
eeuw, steeds een naamdrager Mariën deel zal uitmaken van het eerste elftal van 
F.C. Wilryck. 
 
Van Gaston Van de Velde, eigenaar van het speelveld, die diensthoofd was op het 
gemeentehuis, waar ik vanaf 1961 tot het bediendenkorps behoorde, vertelde mij 
meermaals over F.C. Wilryck en liet mij op een keer verstaan dat het ongelukkig 
verlies in de testmatch tegen A.C. Hemiksem (13.04.1930) het clubbestuur in zware 
‘rouwtoestanden’ dompelde en verschillende bestuurders tranen heeft zien wenen. 
 
De bestuurders beschouwden deze ‘misser’ nog erger dan de terugwijzing, na een 
seizoen bevordering op het einde van het seizoen 1926/1927.Er was veel 
geïnvesteerd op alle fronten en vooral omdat het elftal als het beste team van de 
reeks van 14 elftallen werd aanzien. Die ene match op het neutrale terrein van onze 
Kielse buren ‘A.C. Beerschot’ was er te veel aan. 
 
In het Staatsblad van 1 en 2 december 1930 verscheen het besluit van de Kon. 
Commissie voor Toponymie & Dialectologie rond de moderne spelling van de 
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Vlaamse gemeentenamen en zo valt de ‘c’ weg als die staat voor een ‘k’. Voor de 
schrijfwijze van de gemeentenaam Wilryck heeft dit gevolgen. Vanaf dat moment 
wordt ook de Griekse letter ypsilon ‘y ‘vervangen door een gestipte ‘ij’. Zodoende 
wordt vanaf 1931 de gemoderniseerde voetbalclubnaam F.C. Wilrijk. 
 
 
Voetbalseizoen 1930/1931 
Het nieuwe seizoen 1930/1931 in de tweede afdeling (provinciale afdeling) toonde 
F.C. Wilrijk nog maar eens aan dat de club verder wilde en wat iedereen niet had 
kunnen voorspellen zag men een elftal dat terug wilde slaan na de opdoffer van 
verleden jaar. De strijd was bijzonder heftig, een seizoen lang onder de 14 
deelnemers, dat uiteindelijk het volgende resultaat gaf op het einde van het 
speelseizoen: kampioen werd S.K. Herentals met 36 punten gevolgd van Nielse AC 
en Minerva en F.C. Wilrijk dat twee punten tekortkwam. 
 
Het elftal van dat mooie seizoen bestond meermaals uit: Staf Degroof, Thyssen, 
Verhulst, Van den Brul, J. Demolie, Aug. Ceulemans, Jos Ceulemans, N. Willems, 
Dugaucqier, Mariën en Magdelijns. De elftal afgevaardigden waren meestal M. 
Doyen en Binon. 
 
Door een nieuwe en noodzakelijke uitbreiding van de bevorderingsreeksen mochten 
deze vier clubs opstijgen naar de bevorderingsreeks, weliswaar een jaar later, maar 
de vreugde en fierheid van de bestuurders, leden en sympathisanten was er niet 
minder om. Het was een mooie beloning voor het 10-jarig bestaan van de club, maar 
van enige feestelijkheid binnen de vereniging is er niets te vinden. 
Deze positieve sportmomenten mondden uit in een uitgave van een clubblad 
genoemd ‘Wilrijk Voetbal’ dat vele jaren bij elke thuiswedstrijd werd uitgegeven.  
Vanaf die periode ontstond ook de verkoop van tombolaloten. 
 
Zondag 24 augustus 1930 wordt in heel het land ‘het 100-jarig bestaan van België’ 
gevierd. Ook de gemeente Wilrijk doet wat het moet doen en na veel voorbereidend 
werk zal op deze feestdag het Eeuwfeest gevierd worden met de rondgang van een 
‘Praal- en Bloemenstoet’ in de centrumstraten van de gemeente. Aan deze optocht 
nemen ook de plaatselijke verenigingen deel en F.C. Wilrijk stapt fier mee op met 
een deel bestuurders, jeugd en sympathisanten maar ook met afvaardigingen van 
supportersclubs met hun clubvaandels. 
 
Het was voor de geel/blauwen het moment om zich eens te tonen aan de Wilrijkse 
bevolking. 
 
 
Voetbalseizoen 1931/1932 
Tijdens de Algemene vergadering van 7 augustus 1931 wordt de beheerraad met 
volgende leden samengesteld: De heren Constant Cassiers, advocaat; Alfons 
Claessens, onderwijzer; Prosper Van Dyck; Jan Vermeiren, hovenier; Maurice 
Doyen, bediende; Edmond Landuyt, kleermaker; Jozef Ferdinand, werkman; Juul 
Luyten, handelaar en Jules Binon, elektrieker. 
De heren J. Luyten en A. Claessens, worden respectievelijk aangesteld als voorzitter 
en secretaris. Dhr. C. Cassiers wordt schatbewaarder en afgevaardigd beheerder en 
gelast met het dagelijks bestuur. 
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Het elfde voetbalseizoen 1931/1932 was er een zonder al te veel glans maar het was 
snel duidelijk dat het Wilrijkse elftal van iedereen kon winnen in die 
bevorderingsreeks en de club kon bogen op een mooi resultaat door op de 7de plaats 
te eindigen in de eindrangschikking op 14 deelnemende clubs. 
 
In die bevorderingsreeksen speelde men zowel tegen Waalse clubs als tegen clubs 
uit de andere Vlaamse regio’s met het gevolg van verre verplaatsingen en weinig 
meereizende supporters. 
Anderzijds was dit ook het geval met de thuiswedstrijden als er moest gespeeld 
worden tegen elftallen uit verder afgelegen regio’s. 
 
De spelersgroep die in aanmerking kwamen voor het eerste elftal waren J. Thyssens 
(doelman), W. Van den Brul, L. Gijs, J. Vermeiren, Gerousse (roepnaam Roes), 
Selicaerts, Jos Ceulemans, Fl. Berte, Jos Demolie, Gust Ceulemans, De Groof, gebr. 
Mariën, J. Goossens, Magdeleyns, A. Van Nuffel, e.a. 
Florent Berte is de broer van mijn moeder, mijn nonkel dus. 
 
 
Voetbalseizoen 1932/1933 
Van het seizoen 1932/1933 is weinig geweten, alleen dat het een uitermate slecht 
voetbalseizoen wordt met degradatie tot gevolg. De geel/blauwen eindigden op een 
12de plaats een degradatieplaats. In de sportverslagen van toen sprak men over 
‘herafgedaald naar de tweede afdeling’. F.C. Wilrijk wordt terug naar de tweede 
afdeling gedwongen. 
 
De reden van de neergang was doodeenvoudig te verklaren. Men was aan een 
mindere periode bezig omdat men ook niet de spelers had die het verschil konden 
maken.  
 
Na het slecht afgelopen seizoen wordt door het bestuur een bericht gezonden aan 
elkeen die met de club verbonden is als: lid van de eheerraad, het Bestuur en als lid 
van de Vereniging. De brief is gedateerd juli 1933 en ik geef enkele opmerkelijke 
teksten weer zoals ze in het omzendschrijven staan: “Het verlopen seizoen is 
noodlottig geweest voor onze vereniging zowel op sportief als op financieel gebied.  
Inderdaad door tal van wisselvalligheden hebben we ons behoud in de hogere 
afdeling niet kunnen verzekeren en anderzijds sluiten we het jaar met een merkelijk 
tekort: grote reisonkosten, minder ontvangsten, crisis. Dat alles nochtans laat het 
Beheer en het Bestuur niet ontmoedigen, integendeel, zij kenden andere ogenblikken 
die ernstiger waren en van grotere verantwoordelijkheid. Buiten een paar 
uitzonderingen, blijven alle spelers trouw aan hun club, waartoe zij vrijwillig toetraden 
en zijn vast besloten bij het volgende seizoen de kleuren van hunner geliefde Club te 
verdedigen…” 
 
Zonder geld kan men inderdaad niet koken, maar er was beslist meer aan de hand. 
Spelersproblemen? Onenigheid binnen de spelersgroep? Wie zal het nog zeggen 
want uit het weinige beschikbare archief zijn hiervan geen bewijzen te vinden. 
 
 
Voetbalseizoen 1933/1934 
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Ondanks alles stelt men toch vast dat vele jongeren bij de Wilrijkse voetbalclub willen 
komen voetballen.Zo laat men wel weten dat door het steeds toenemend aantal 
aansluitingen het bestuur voor het seizoen 1933/1934 vijf elftallen tussen de lijnen 
worden gebracht nl. het eerste elftal in de 2de afdeling van de provinciale afdeling, de 
twee reserveteams in de 3de en de 4de provinciale afdeling en een junioren en 
scholierenteam in de jeugdreeksen.  
 
Iedereen binnen de clubwerking verwacht geen al te grote daden van het elftal. De 
concurrentie is zeer zwaar maar men hoopt toch op het behoud. Dat bracht in het 
dorp en zeker aan de vele cafétogen heel wat tongen los, zeker wanneer de overstap 
naar de nieuwe locatie aan de Boomsesteenweg door de bestuurders werd aanzien 
en destijds overal verkondigt trouwens, als ‘het begin van een grootse Wilrijkse 
voetbalperiode’. Anders gezegd: loopt de club niet naast zijn schoenen? 
 
Sommigen gewaagden het zelfs te zeggen dat het dringend nodig was om een 
andere voorzitter aan het roer te brengen. Nederlagen en slecht spelen tot 
daaraantoe, maar degraderen dat was er te veel aan en vandaar de onrust. 
 
Op 26 mei 1933 wordt in een buitengewone algemene vergadering besloten enkele 
artikels van de standregelen te wijzigen en/of aan te passen. Zo valt op dat een 
woord en de tekst van art. 25, bij een mogelijke ontbinding van de club, als volgt 
wordt aangepast: Het woord “katholieke werken” te vervangen door ”werken van 
liefdadigheid of aan inrichtingen van lichamelijke opvoeding waarvan de keuze dient 
onderworpen aan de bekrachtiging van het Uitvoerend Comiteit.” Artikel 25 bis wordt 
aangevuld met de tekst: “De vereniging gaat de verbintenis aan de reglementen van 
de K.B.V.B. waarbij zij aangesloten is, stipt na te leven, voornamelijk wat het nazien 
harer boekhouding betreft.” 
 
Maar in de daar op volgende algemene vergadering van 7 juli 1933 worden volgende 
heren aangesteld in de beheerraad: C. Cassiers, advocaat; A. Claessens, 
onderwijzer; Pr. Van Dijck, schilder; J. Vermeiren, hovenier; Edm. Landuyt, 
kleermaker; August Possemiers, handelaar; J. Luyten, handelaar; J. Binon, 
elektrieker; Arthur Van der Borght, bediende; H. Van Dyck, bediende en vervolgens 
worden J. Luyten en A. Claessens aangesteld als voorzitter en secretaris. mr. C. 
Cassiers wordt gelast met het dagelijks bestuur.  
 
Ook maakt men tevens de nieuwe bedragen bekend van de bijdragen voor het 
aanstaande seizoen: beschermende leden, 50 BEF (tribuneplaats); ondersteunende 
leden, “A” 30 BEF; ondersteunende leden, 12 BEF; leden, spelers, seniors: 20 BEF; 
junioren: 15 BEF; scholieren: 10 BEF en knapen: 5 BEF. 
Wedstrijdprijzen: tribune 4 BEF, omheining: 2.50 BEF. Voor de lagere afdeling: 1.25 
BEF. 
 
Het valt op dat men spreekt over ‘knapen’ als de laagste leeftijdscategorie (vanaf 
12jaar dus) om later over ‘kadetten’ te spreken om vanaf de jaren 1970 terug van 
‘knapen’ te spreken. 
 
Ook nog een algehele oproep voor de algemene vergadering in het lokaal aan de 
Heistraat 23 (Sportlokaal) op dinsdag 1 augustus 1933 waarop alle vrienden en 
supporters uitgenodigd worden. 
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Van het resultaat van de vergadering is geen verslag te vinden dus ook niet of er 
nieuwe financiële ondersteuning werd gevonden. 
Iedere club of vereniging maakt al eens een mindere periode mee zeker, dus ook 
F.C. Wilrijk 
 
De meeste bestuurdersposten veranderen niet van uitvoerder en met doorzetting, 
stabiliteit en eendracht binnen het bestuur wordt verder aan de toekomst gewerkt. 
Dat was natuurlijk een stevig antwoord en verweer van F.C. Wilrijk op de in het dorp 
rondgaande verhalen. 
 
Op het einde van het voetbalseizoen 1933/1934 is men binnen het bestuur toch 
tevreden. Na eigenlijk een seizoen met goede wedstrijden afgewisseld met zelfs 
matige of beter gezegd ‘slechte’ matchen komt men toch ietwat vooraan te staan in 
het eindklassement. Iedereen kon van iedereen winnen en dat was een geluk voor 
het soms matig spelende geel/blauwen. 
 
Voor de supporters was het een zeer zwak seizoen. De bestuurders zagen enkele 
hoopgevende momenten. Het werd een 5de plaats in het eindklassement na 
kampioen Schoten, gevolgd van Bornem, Boechout en Geel. Dat was toch zo slecht 
niet? 
 
Er werd nieuw briefpapier gebruikt met allerhande aanduidingen in de 
linkerbovenhoek zoals: de ‘Voetbalcommissie’ die gevestigd is op het adres Heistraat 
13. Bij nazicht blijkt dat het adres van medebeheerder Henri Van Dyck te zijn, en nog 
opmerkelijker, het terrein ligt aan café de Ploeg. 
 
Een onvervalst Wilrijks product was Gust Ceulemans (°1911 +1965) die vanuit de 
jeugd zich opwerkt als een basisspeler van het eerste elftal. Gust is een geboren 
verdediger, groot, wendbaar en kopbal sterk. Hij droeg verschillende jaren de 
kapiteinsband en maakte jaren deel uit van ‘die grote ploeg’ zoals de Wilrijkenaars 
toen werden genoemd. 
 
Gust werkte bij de Firma Staepelaere (aan de Boomsesteenweg tegenover het plein) 
een familiebedrijf dat hout verwerkte tot platen en balken ed. Deze firma was 
leverancier in binnen- en buitenland en op de dienst verkoop/verzending was Gust 
de directeur. Hij was graag gezien bij de familie Staepelaere en dat bracht zelfs Juul 
Staepelaere begin de jaren ‘50 van de 20ste eeuw in de beheerraad. Met het gevolg 
dat de club genoot van deze firmasponsoring. Na de oorlog was de voetballoopbaan 
van Gust Ceulemans voorbij en ging bij het gemeentebestuur werken als 
magazijnier. Gust Ceulemans overleed onverwachts op de dag dat de 1ste Geitestoet 
doorheen het dorp trok (1965). Gust is de schoonbroer van mijn moeder 
 
Het elftal rekende destijds op zijn sterk spelend elftal, dat een sterke verdediging 
bezat en vooral in elke wedstrijd veel snel en aanvallend spel bracht. De kern aan 
spelers bestond uit Gust Ceulemans, Goris, Vereezen, de gebroeders H. en Fr. 
Mariën, Autrique, Bert De Ruysscher, Roes, Ward Van den Brul, de 19-jarige Jean 
Goossens, Adriaens, Soetewey Bernard (Narreke), Aug. Van Nuffel, Thys, Rombouts 
en al eens aangevuld met spelers uit het reservenelftal met Joske Demolie, Fl. Berte, 
e.a. 
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Jean Goossens wist me te vertellen dat hij met te Antwerpen wonende voetballers, 
waar onder meer zijn oudere voetbalvrienden Fr. Mortelmans en Emiel Stijnen op het 
plein(tje) aan de Zinkhoeve (zo werd die locatie ten tijde al eens genoemd) 
bijgetraind werd tijdens de week en hij daar veel van opgestoken heeft. Al deze 
voetballers speelden hoger bij diverse clubs te lande. 
 
Dit café naar waar men verwijst in de briefhoofding was gelegen tussen de fabriek 
van Staepelaere en de hoek met het stukje Krijgslaan/Boomsesteenweg (rijrichting 
Boom) of in vogelvlucht een goeie 100m van het voetbalterrein aan de overkant van 
de baan. Natuurlijk kende wel iedereen ‘café De Ploeg’. Ook was aldaar de 
‘supportersclub De Ploeg’ van de geel/blauwen gevestigd en was het lokaal het 
verbroederingsoord van wie van voetbal en de voetbalclub hield. De junioren worden 
provinciaal kampioen. 
 
Het café van Charel Van Regenmortel, genoemd ‘De Ploeg’ was ooit een kleine 
herberg alwaar passerende handelaars maar ook ‘voyageurs’ iets kwamen eten en 
als er plaats was, hun nacht aldaar doorbrachten om ’s anderendaags hun tocht 
verder te zetten naar hetzij Antwerpen hetzij Brussel. Het huis stond langsheen de 
Boomsesteenweg 568 op een 75-tal meter van het meer noordelijk gelegen stukje 
Krijgslaan dat op het Fort 7-domein uitgaf. 
 
In 1932 werd een bouwvergunning afgeleverd tot het verbouwen van dit pand. Naast 
binnen verbouwingen op het gelijkvloers werd er achteraan en langsheen de zijkant 
(in de tuinzone) een betonnen bevloering aangelegd dienende als schaatspiste voor 
rolschaatsers. Ook andere openluchtevenementen hadden aldaar plaats zoals 
bokswedstrijden, worstelkampen. Iedereen van einde en verre komende, kende café 
De Ploeg in Wilrijk. 
  
Na het ingediende ontslag van burgemeester Graaf Gonzague Moretus (maart 1933) 
krijgt de gemeente Wilrijk een nieuwe burgemeester in de persoon van Jan 
Janssens, een centrumbewoner van aan de Militaire baan. 
 
Het waren de jaren waarin de wijkkermissen hoogtij vierden. Zo waren er naast de 
drie kermissen in het dorp met lente-, zomer- en herfstkermis zomaar eventjes nog 
zestien andere (wijkkermissen verdeeld over het grondgebied. Tijdens de jaarlijkse 
Jaarmarktkermis stond het feestprogramma bol van de activiteiten, beginnende een 
week voor de jaarmarktdag tot en met het weekeinde nadien. De wielerkoers stond 
centraal, naast de veeprijskamp, het vuurwerk, de kermisbals in de vele cafés, de 
duivenvluchten, de optredens van de trompetfanfare ‘De Vrije Wielers’ e.a. Ook op 
het programma stond ‘het voetbal kermistornooi ingericht door F.C. Wilryck op haar 
terreinen aan de Boomsesteenweg.’ 
 
Op sportgebied kwam de gemeente Wilrijk in die periode vele malen in het nieuws 
met de sportevenementen die plaats vonden in het sportstadion van de Agence 
Maritime International aan de Laarstraat. Aldaar hadden op zaterdag en al eens op 
zondag steeds de wekelijkse voetbal - en atletiekwedstrijden plaats in het kader van 
de ‘Ligue Sportive du Commerce d’ Anvers’ later genoemd als het ‘Sportverbond 
Antwerpese Handel’ en met de regelmatigheid van een klok speciale evenementen 
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plaats grepen zoals turnfeesten, schoolontmoetingen en sportcluborganisaties van 
buiten ons grondgebied. 
 
Ook kon achteraan het voornoemde sportstadion aan de Laarstraat tennis gespeeld 
worden (Cercle Royale Leatitia tennisclub) en beleefde Victory hockeyclub enkele 
van zijn eerste glorierijke jaren op een aldaar aangelegd terrein. 
 
Het sportaanbod binnen onze gemeente was in die tijd ‘groots’ te noemen. Wekelijks 
stond Wilrijk in de kijker met de verslagen en uitslagen van die sportevenementen 
van die ‘vreemde’ sportaanbieders. Daar moest de jonge voetbalvereniging van F.C. 
Wilrijk tegenop tornen. 
 
Het enige verschil zat hem in het feit dat al die sportwedstrijden op die vernoemde 
locaties ingericht werden door sportclubs van buiten het grondgebied van Wilrijk, 
waarvan sommige clubs dan zo sluw waren hun zetel ergens op een adres van een 
te Wilrijk wonend clublid in te schrijven.  
 
Dat moet toch meegespeeld hebben bij onze plaatselijke bestuurders wanneer de 
bestuurders van de plaatselijke voetbalvereniging van F.C. Wilrijk om hulp en 
ondersteuning kwamen vragen om zoals gezegd het hoofd boven water te houden. 
Vanuit die periode is er voor de clubs uitsluitend materiële ondersteuning in de vorm 
van het leveren van palen met vlag, afsluitingen, tafels stoelen en een verhoog. 
 
Op wereldvlak en dicht bij ons vredig Belgenlandje komt er wat beweging. In de 
geschiedenis van Wilrijk staat letterlijk: “Ondertussen (de jaren 1933/1934) was de 
Europese hemel al volop aan het verduisteren: men vergete daarbij niet dat in het 
buurland Duitsland de machtsovername plaats vond door de Nationaalsocialisten”. 
Dat onheilspellende nieuws pikte de bevolking dadelijk op en ongerustheid sloop in 
alle rangen van de gemeenschap binnen zeker wanneer bekend geraakte dat op 
verzoek van het ministerie een comité gevormd werd ter bescherming van de 
burgerbevolking tegen luchtaanvallen. 
 
 
Voetbalseizoen 1934/1935 
Het seizoen 1934/1935 brengt de uiteindelijke opstanding van de geel/blauwen in de 
Antwerpse voetbalmiddens en het zal voor de bestuurders een grote verademing zijn 
geworden. Het werd een zeer spannend voetbalseizoen in de tweede afdeling 
(provinciale afdeling), met veel topwedstrijden, een grote opkomst van supporters 
kortom de geel/blauwen beleefde grote dagen wat resulteerde in de wekelijkse 
rangschikking, alwaar de club nooit uit de vier eerste plaatsen was weg te drummen.  
 
Op het einde van het speelseizoen eindigen zij op de tweede plaats in de 
eindrangschikking op slechts 3 punten na de ongenaakbare kampioen F.C. Netha 
(Herentals) met 38 punten. F.C. Wilrijk mocht zodoende voor de derde maal 
opklimmen naar bevordering of het resultaat van de volharding. Men hoopte aldaar 
wat langer te kunnen vertoeven. 
 
Het type elftal van die periode bestond uit Gerousse, Rombouts, Goossens Jean 
(Jan), Aug. Van Nuffel (doelman), J. Vermeiren, Jules Magdelijns, Magdelijns, Neleke 
Soetewey, Manthé, Dugaucquier, Gust Ceulemans en Eeckels. 



 36 

 
Het is van deze tijd dat er supportersclubs ontstaan allemaal met hetzelfde doel, de 
voetbalclub of beter gezegd ‘hun voetbalploeg’ te steunen. Dit is niet alleen om in 
groep langsheen de zijlijn de ploeg te komen aanmoedigen maar ook door allerlei 
organisaties in te richten waarvan de opbrengst dan wordt geschonken aan de 
vereniging. 
 
Sommigen stappen op achter een vaandel dat zij hebben laten maken, anderen 
tooien zich met sjaals en petjes, kortom zij steunden allemaal hun ploeg niet alleen in 
de goede tijden maar ook op het momenten dat het veel minder ging en dat was dan 
voor de club en hun bestuurders een welkome zaak. 
 
Deze supportersclubs ontstaan soms heel eenvoudig: rond een speler van het elftal 
met en door de omringende familie of gewoonweg als enthousiaste fans van het 
voetbalspel en/of de club maar ook omdat zij erbij willen horen.  
 
Destijds waren er te Wilrijk en omgeving heel wat meer cafés. In het centrum alleen 
al zo’n 25-tal, waar deze supportersclubs een onderkomen vonden en de waard 
regelmatig een schenking aan de clubkas overmaakte en ook zorgde voor de 
randactiviteiten. Dat laatste eerder uit commercieel oogpunt. 
 
Uit deze periode vernoemen we ‘De Sportvrienden’, ‘Den Duiter’, ‘Den Duivelshoek’, 
‘De Ploeg’, ‘De Goal’, ‘De Lelie’, ‘Ons Vermaak’, ‘Victoria’, ‘Van ’t Laar’ (Aartselaar), 
‘Geel/Blauw’ (Hemiksem), en van een latere periode ‘Club 87’ en ‘De Wappers’ 
 
In dezelfde periode laat men briefpapier drukken waarop eigenaardig genoeg de 
stadsnaam Antwerpen verschijnt, gekoppeld aan de gemeentenaam Wilrijk en 
gescheiden met een streepje? Wat was hier de bedoeling van?  
 
In die periode speelde de Wilrijkenaars tegen elftallen uit het ganse land, ook dus 
tegen clubs uit het Franse gedeelte van België. Om de gemeente Wilrijk beter te 
kunnen vinden op een landkaart was dit toen misschien wel aangewezen. Maar op 
dit briefpapier was nog meer te vernemen. Voor de plaatsaanduiding van het terrein 
Boomsesteenweg staat simpelweg “Tram 50 en 52” aangegeven. Dit zijn de 
tramlijnen van de Buurtspoorweg die Antwerpen met Boom (en verder) verbond en 
langsheen de Boomsessteenweg reed op een enkel spoor, met enkele 
passeerlussen (met halte) zoals bv. aan de Valkstraat en de fabriek Staepelaere (het 
later Novopan). 
 
 
Voetbalseizoen 1935/1936 
Het nieuwe verblijf in de bevorderingsreeks – voor de derde maal al - tijdens het 
speelseizoen 1935/1936 gaat niet onopgemerkt voorbij.  F.C. Wilrijk weet zich na een 
moeilijk begin van het seizoen mee in de debatten te mengen vooraan in het 
klassement. De kern van het elftal dat verleden seizoen zo schitterde in die reeks 
was op gebied van mentaliteit en doorzetting nog sterker geworden. Dat zorgt voor 
heel wat opluchting bij vriend en zelfs tegenstander en dat laat zich gevoelen bij het 
aantal toeschouwers bij de thuiswedstrijden. 
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Voor het wekelijks op te stellen elftal had het selectiecomité, met Jan Vermeiren als 
hét bijzonderste lid, keuze uit een lichting nieuwe jonge spelers die vanuit de 
jeugdopleiding waren opgeleid en/of goed bevonden waren voor het eerste elftal. 
De geel/blauwen strandden na een felle strijd echter op de 3de plaats op veertien 
deelnemende clubs na kampioen Stade Leuven en Excelsior Hasselt. 
 
Dat de club de toekomst had binnen haar rangen was niet uitsluitend te zien aan het 
resultaat van de eerste ploeg maar ook aan de behaalde kampioenstitel in de 
provinciale afdeling door het reserven elftal. 
 
De spelers van het eerste elftal en de reserven die voor een succes speeljaar 
zorgden waren: Jean Goossens, Raes, Aug. Van Nuffel, Thys, Autrique, Magdelijns, 
Soetewey, Rombouts, Dugaucqier, Gust Ceulemans, Vereezen. Hubert Mariën, Leon 
Manthé, Jos Ceulemans, Hendrickx, Claessen, De Groof, Van der Voort, J. Mariën, 
Van Put, Paul De Herdt, Pintens, Selicaerts, Van Dyck, Florent Berte, Joske Demolie 
e.a. Op bestuurdersvlak verliet Arthur Van der Borght de vereniging en zijn mandaat 
in de beheerraad werd opgenomen door Jules De Wispelaere.  
 
In het voorjaar van 1936 is de tribuun (afm.25 x 14m) eindelijk volledig afgewerkt 
maar niet zo groot zoals destijds op het bouwplan werd aangegeven. Deze 
constructie stond aan de noordzijde van het terrein. De bouw ervan geschiedde door 
een aannemer uit de naburige gemeente Aartselaar, waarvan de naam niet meer kan 
achterhaald worden. Het fijne werk of de afwerking ervan geschiedde in onderling 
overleg met een plaatselijke schrijnwerker. De schrijnwerker Peer Mennekens uit de 
Heistraat wordt al eens genoemd. 
 
 
Voetbalseizoen 1936/1937 
De voorbereiding van het seizoen 1936/1937 verliep zoals steeds en de spelers van 
het eerste elftal waren quasi dezelfde als het voorgaande seizoen. Iedereen hadden 
nieuwe moed getankt uit de afloop van het vorige seizoen. Alhoewel, bevestigen is 
soms de meest moeilijke opdracht. Net zoals de zomers van de laatste jaren was het 
in 1936 mooi, tamelijk warm en veel te droog geweest. Het gras van het speelveld 
kreeg de voorbije zomermaanden niet voldoende water met de gevolgen van dien, 
vele kale plekken. Het was erger dan ooit tevoren het geval was. 
 
Het was voor de bestuurders eens wat anders dan sportieve problemen, maar erger 
was het vast te stellen dat de bezoekende ploegen hierover begonnen te klagen. 
Langs de andere kant moet het gezegd dat het speelveld bij veel neerslag er steeds 
degelijk bij lag, omdat de omgeving enorm afliep (van Krijgslaan +14m) naar de 
grens met Aartselaar (+ 8m) toe, wat dan bij de andere clubs meestal niet het geval 
was en modder alom aanwezig was. 
 
F.C. Wilrijk werd in een bevorderingsreeks B (‘Overgangsklasse B’ werd al eens 
geschreven) geplaatst met clubs uit het Luikse – een echte Antwerpse/Luikse reeks - 
zoals Verviers, Eupen, Cheux, Malmundaria, Fleron, Bressoux en U.S. Liège naast 
Willebroek, Boechout, Borgerhout, Nielse, Hemiksem, Rochus Deurne. 
De verplaatsingen waren weer niet min te noemen. 
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Op sportief gebied verliep alles vlot en vanaf het begin was het vlug duidelijk dat ook 
dit seizoen F.C. Wilrijk voor geen enkele club uit hun reeks zal moeten onderdoen. 
De club die mee vooraan streed was Bressoux. Op een zeker moment hadden de 
geel/blauwen een voorsprong van wel 9 punten. Voor het begin van het seizoen had 
men aan ‘die weelde’ helemaal niet durven denken er zelfs niet van dromen. Waar 
ging dit eindigen? 
 
Bij de thuiswedstrijden wilden vele getuige zijn van de voetbalprestaties van ‘hun 
voetbalploeg’, het werd soms een overrompeling en het kleine cafeetje (12 x 6m) 
gebouwd ter hoogte van de ingang kon de drukte helemaal niet opvangen, het was 
zeker het geval bij slechte weersomstandigheden. 
 
In aansluiting aan het grote aantal supporters tijdens die grote dagen van F.C. Wilrijk 
van de jaren 1930 volgend genoteerde beleving van een der hevige supporters uit 
die tijd. De uitbater, Charel Van Regenmortel, was een man van de tijd, een 
zakenman dus (zie pagina 20). Tijdens de rust van het voetbal, maar ook al lang voor 
de aanvang van de thuiswedstrijd, en zeker achteraf, trokken vele F.C.’ers naar zijn 
sportlokaal ‘De Ploeg’, eigenlijk de allereerste staminee waar sportliefhebbers 
elkander ontmoetten. 
 
Vooral tijdens ‘den half time’ - omdat de supporters niet vlug genoeg aan een pintje 
geraakten - trokken velen snel naar dat café door gewoonweg de Boomsesteenweg 
over te steken. Stel je dat eens voor. Volgens de omgeving van ‘Charel Ploeg’, want 
zo noemde iedereen de waard, is de cafénaam ‘De Ploeg” er gekomen omdat ‘de 
ploeg van ‘t dorp’ aan de overkant speelde.  
 
Maar de staminee van alle Wilrijkse sportliefhebbers was deze gelegen aan de 
Heistraat nr.23 genoemd als Sportlokaal uitgebaat door het echtpaar Fr. Cuypers-
Lievens of ook genoemd door de stamgasten als ‘bij Net Lievens’. Ondanks dat de 
voetbalclub der geel/blauwen steeds een ruimte had voor haar café uitbating bij het 
speelveld, was deze gekende zaak ook hét lokaal van F.C. Wilrijk en haar aanhang. 
Dit café bood alle comfort zeker vanaf het moment wanneer aan het café in de 
tuinzone een ruime achterzaal werd bijgebouwd dat zelfs voorzien was van een 
toneelpodium. 
 
Een lokaalhouder van die tijd was eigenlijk onmisbaar voor een sportclub, want men 
kon er voor alles terecht, hij was één van de grote ‘rechthouders’ van een club, 
gaande van financiële ondersteuningen als voor materiele bijstand, met drukwerk, 
tombolaprijzen en een gelegenheid tot het gebruik van de lokalen, om van de 
vriendelijke verschijning van de waardin niet te spreken. 
 
Die ruim negen punten voorsprong liet spelers en bestuur op een wolk leven. Maar 
dan kwam er de inzinking, niets lukte nog, de steeds scorende spelers stonden 
weken ‘droog’. Natuurlijk kwamen alle tegenstrevers om de leider een voetje te 
lichten. F.C. Wilrijk zat in een dipje, zou men heden ten dage zeggen. 
 
Op een zeker moment had zelfs de nieuw gepromoveerde ploeg SV. Willebroek de 
leiding genomen. Echter was er ook de opstanding en gelukkig maar. Op het einde 
van de competitie eindigde de Wilrijkenaars op de verdiende eerste plaats in de 
rangschikking met 36 behaalde punten uit 26 wedstrijden met vervolgens op drie 



 39 

punten SV. Willebroek en Boechout en Borgerhout op de plaatsen 3 en 4 met 31 
punten. 
 
In de dagbladen verschenen artikels waarin de Wilrijkenaars werden bewierookt voor 
hun technisch en snel voetbalspel en had men het steeds over Jean Goossens, de 
dirigent/doelpuntenmaker; over het kanon Dugaucqier; over de strateeg De Groof als 
over de goalgetter Adriaens. Maar het elftal van toen was één blok en naast 
voornoemden noteren we ook: Gust Ceulemans, Hubert Mariën, Neleke Soetewey, 
Fried Mariën, Autrique, Sellicaerts, Van Dyck, Thys, De Ruysscher, Goris, Verrezen 
en Juleke Magdelijns, al eens door kwetsuren aangevuld met spelers uit het 
reserveteam.  
 
Maar het uitermate knappe seizoen 1936/1937 met de behaalde kampioenstitel in de 
reeks, de grootste verwezenlijking van de club tot nog toe, was bijlange nog niet 
voorbij. Want eens temeer was het duidelijk dat die reeks met Antwerpse 
bevorderingsploegen voor een bijzonder sterke competitie hadden gezorgd. F.C. 
Wilrijk diende een nationale eindronde te spelen om de titel van 
bevorderingskampioen. 
 
Football Club Wilrijk (zoals destijds op het briefpapier gedrukt.) moest zich in een 
eindronde nog meten met de andere winnaars van de bevorderingsreeksen met 
name: S.C. Charleroi, Vilvoorde en A.S. Ronse ter aanduiding van de titel van 
bevorderingskampioen. Wat zeker niet verwacht werd is dat deze ploegen helemaal 
geen partij waren voor de geel/blauwen. Het werd in zekere zin telkens een walk-
over bij elke wedstrijd en in de plaatselijke maar ook nationale pers schreef men met 
veel lof over het schitterend voetbal dat de Wilrijkenaars speelden. 
 
De geel/blauwen vanuit de stadsrand van Antwerpen haalden het met 9 punten, op 
plaats 2 Vilvoorde met 6 punten, SC. Charleroi 5 punten en AS. Ronse 4 punten. 
F.C. Wilrijk promoveerde naar eerste afdeling van het Belgisch voetbal. (die eerste 
afdeling van toen kon men vergelijken met de tweede klasse van over enkele jaren 
terug). 
 
Kan je het je voorstellen wat dit betekende voor die kleine voetbalploeg uit Wilrijk als 
voor de gemeente met zijn 24.000 inwoners aan de zuidrand van Antwerpen? Het 
reserven elftal behaalde net zoals het vorige speelseizoen de kampioenstitel in de 
provinciale afdeling. Het waren hoogdagen voor de Wilrijkenaars.  
 
Voorzitter Stan Cassiers en zijn bestuurders kregen eindelijk loon naar werk, maar 
diegenen die de grootste verdiensten hadden en F.C. Wilrijk in vele moeilijke 
omstandigheden naar deze prestatie leidden waren wel voorzitter Stan Cassiers en 
medebestuurder Jan Vermeiren, die al sinds de oprichting, al vijftien jaar lang dus, 
met onverdroten inzet de vereniging hebben geleid. 
 
De club met al haar bestuurders, spelende leden en sympathisanten werden op het 
gemeentehuis van Wilrijk op een gepaste manier ontvangen door burgemeester Jan 
Janssens, schepenen en raadsleden op zondag 23 mei 1937 in de voormiddag. De 
gevierden trokken in stoet vanaf het terrein verder over de Boomsesteenweg, via de 
Kleinesteenweg naar de Bist. Stel je voor, een optocht voorgegaan door enkele 
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leden van de plaatselijke politie, die voorrang verleende aan de optocht op het 
verkeer van die Staatsbaan. 
 
Het ganse gezelschap werd voorafgegaan door de muziekmaatschappij Sint-Bavo 
gevolgd door de heren bestuurders, medewerkers en sympathisanten met in hun 
spoor de leden van de vele supportersclubs, die hun clubvlaggen meedroegen 
gevolgd van de leden van diverse Wilrijkse verenigingen. 
Het was een nooit gezien gebeuren in het dorp. 
 
Bij al deze huldigingen die er volgden mag niet vergeten worden dat het trainersduo 
bestaande uit Jan Vermeiren (al sinds de oprichting.) en oud-speler Joske Demolie, 
de eerste Wilrijkse voetbalvedette vanaf de stichting, hier omtrent een groot aandeel 
in hadden. Succes trekt aan en vele oud-spelers van de eerste jaren boden hun 
diensten aan voor het geven van trainingen aan de diverse jeugd leeftijdsgroepen. 
 
De vergrotingswerken van het gemeentehuis, met uitbreiding langsheen de 
Doornstraat waren juist beëindigd, en dat stond op dat moment natuurlijk ook in de 
kijker. Helaas kon het gemeentehuis die massa niet aan. De bestuurders en speciale 
gasten (van de provinciale voetbal afdeling) met de gemeenteraadsleden werden 
naar de raadszaal geleid, terwijl anderen de gangen vulden tot de hoofdingang en 
enkele honderden buiten geduldig stonden te wachten terwijl de muziekmaatschappij 
haar repertoire ten gehore bracht. 
 
Na de plechtige viering met toespraken van de voorzitter van F.C. Wilrijk en 
burgemeester Janssens, het overhandigen van een huldeblijk en het uitbrengen van 
een heildronk op de geleverde prestatie als op de toekomst, werd het gezelschap 
nog uitgenodigd om de nieuwe burelen op het gelijkvloers en de burelen van de 
gemeentesecretaris, de schepenen, de burgemeester en de collegezaal op de 
verdieping te bezoeken. Een kwestie van ‘naar aanleiding van de steeds maar 
aangroeiende bevolking gaan we met onze tijd mee om op een moderne manier de 
Wilrijkenaar van dienst te zijn’ en/of te laten zien dat het plaatselijk bestuur ook de 
wind in de zeilen heeft. 
 
Na de ontvangst werd er gefeest in een der herbergen van het dorp en spijtig genoeg 
is hier niets meer van te achterhalen. Na de viering moest men al vlug de 
werkelijkheid van dat moment terug onder ogen zien, want er was wat op til. Naast 
het dreigende oorlogsgeweld vanwege de Duitsers die via het Belgisch grondgebied 
het land Frankrijk wilde aanvallen en ons land niet toegaf en neutraal wilde blijven en 
alzo iedereen meer en meer in de onzekerheid verkeerde, was er groot nieuws te 
rapen vanuit de instanties van de K.B.V.B. 
 
Er gingen geruchten over de genomen beslissing rond het van kracht worden van de 
al lang aanslepende vergaderingen over de instelling van ‘het statuut van de 
onafhankelijke speler’ maar ook over de transfert voorwaarden waarbij het mogelijk 
werd om spelers te transfereren tegen willekeurige vergoedingen. Voor de kleine 
clubs en zeker voor de financieel minder sterke verenigingen betekende dit een 
ernstige handicap. 
 
 
Voetbalseizoen 1937/1938 
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Het nieuwe seizoen begon op administratief vlak al met een aanpassing van de 
naam. Men was uiteindelijk tot een akkoord gekomen rond de modernisering van de 
Vlaamse gemeentenamen. Dat geschiedde bij wet van 15 augustus 1937. Vanaf dat 
moment schrijven we Wilrijk in plaats van Wilryck. Alle documenten met een 
briefhoofd dienden aangepast, maar men bleef wel trouw aan het gele briefpapier 
met blauwe opdruk. 
 
Ondanks de vele perikelen moest men verder want het speelseizoen 1937/1938 
stond voor de deur. De Wilrijkse voetbalploeg werd ingedeeld in de eerste afdeling A 
met volgende kleppers van tegenstanders: F.C. Boom, Tilleur, Ukkel Sport, Union 
Centre, Stade Leuven, Waterschei, Olympic Charleroi, Union Hoei, Seraing, 
Turnhout, Vorst, Montegnée en Duffel. 14 ploegen en niet van de minste. 
 
Die 1ste afdeling van toen was de op een na hoogste reeks van het Belgisch voetbal. 
Voor het eerste elftal kwamen in aanmerking: Jean Goossens, Adriaens, Autrique, 
Selicaerts, G. Ceulemans, Soetewey, Verezen, Goris, Fried Mariën, Van Dyck, 
Magdeleyns, Bert De Ruysscher, Edward Van den Brul, e.a. 
 
Uit een lijstje van spelers met: Leon Manthé, Jos Ceulemans, Hendrickx, Claessen, 
De Groof, Van der Voort, H. Mariën, Quirynen, Temmerman, Arnouts, Van de Walle, 
P. De Herdt, Thys, Kennes, Senten, Van Calsteren, Van Craen, Van Put en Pintens. 
kon nog een zeer sterk reserven elftal opgesteld worden en het waren de vervangers 
van de spelers van het eerste elftal in geval van kwetsuren.  
 
Van de eerste wedstrijden af wist men bij F.C. Wilrijk dat het geen gemakkelijk 
speeljaar zou worden en voor elk puntje moest gestreden worden. Het was tevens 
aanpassen aan het veel snellere en rechtstreekse spel van de tegenstrever, maar 
daarom stond men toen ook in de op één na hoogste afdeling van het land. Dat 
mocht men ook niet vergeten, maar zo denken supporters nu eenmaal niet, zeker 
diegenen die vanaf het voorgaande seizoen uit nieuwsgierigheid zijn komen zien. Op 
het einde van het seizoen eindigden de Wilrijkenaars op de 11de plaats in de 
rangschikking van de 1ste afdeling en lieten ze Vorst, Montegnée en Duffel achter 
zich. Men kon er mee leven, voor het debuutjaar in de op een na hoogste afdeling 
van het Belgisch voetbal was dit (meer dan) bevredigend te noemen. 
 
Onder de spelers werd meer over de vergoedingen gesproken dan over hun eigen 
prestaties, ook in de Wilrijkse kleedkamer, wat dacht je wel. F.C. Wilrijk was wel een 
club van een buitengemeente maar die waren ook niet achterlijk en de spelers wisten 
goed genoeg waar ze mee bezig waren. De tijd van het echte amateurisme was 
meteen voorbij. 
 
Ontevreden spelers en spelers die omgepraat werden keerden hun ploeg de rug toe 
en werden overhaalt om bij andere ploegen aan te sluiten en te gaan spelen tegen 
vergoedingen. Het waren clubs die aansloten bij verbonden die als het ware plots uit 
het niets ontstonden. Zo waren er de Vlaamse Voetbal Federatie en de vele 
Liefhebbers verbonden. 
 
Vanaf het moment dat de Wilrijkenaars algemeen kampioen werden van de 
bevorderingsreeks na het seizoen 1936/1937 liet men nieuwe briefpapier drukken 
met in het briefhoofd de verwijzing naar dit behaalde succes. Zoals dit sinds de 
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oprichting van de club gebruikelijk is, blijft het bestuur vasthouden aan het gebruik 
van geel briefpapier met blauwe opdruk. Dit straalt wel een zekere voornaamheid uit 
en verschilt van de anderen. 
 
Het mag gezegd dat de club op het gebied van de administratie zich zeker liet gelden 
en dat was alleen maar te danken aan voorzitter (advocaat) Stan Cassiers, die erop 
toezag dat alles wat ‘buiten’ ging ordelijk en met veel zorg werd behandeld. Hij zal 
uiteraard ook aandacht gehad hebben voor de archivering ervan en daarom is het 
niet te begrijpen dat niets meer te vinden is uit die tijd. Zo stel ik me de vraag waar 
die archieven uit die primaire tijd van F.C. Wilrijk uiteindelijk naartoe zijn gegaan? 
 
Algemeen bij welke vereniging ook, wordt naar de secretaris verwezen die bij 
ontslag, al dan niet zelf aangeboden, niet alle documenten van destijds doorschuift of 
zaken ‘vergeet’ over te dragen aan zijn opvolger. Ik acht me zeer gelukkig nog over 
enkele stukken te kunnen beschikken uit de tijd van secretaris Jos Ceulemans. 
 
F.C. Wilrijk ging verder met de aangestelde beheerraad op 28.04.1938 die als volgt 
was samengesteld: Constant Cassiers, Jan Vermeiren, Prosper Van Dyck, Alfons 
Claessens, Jules Binon, Maurice Doyen, Edmond Landuyt, August Possemiers, 
Henri Van Dyck, Jules De Wispelaere, Emile Capelle en Frans De Pooter.  
 
Worden in hun functie aangesteld: Stan Cassiers, voorzitter, Jan Vermeiren, 
ondervoorzitter, Prosper Van Dyck, tweede ondervoorzitter, Alfons Claessens, 
verslaggever en Jules Binon als toezichter. Tevens zal J. Binon vele jaren lang de 
taak van elftalafgevaardigde uitvoeren. Een half jaar later neemt August Possemiers 
ontslag als beheerder en lid van de vereniging. 
 
Het tamelijk goed verlopen eerste voetbalseizoen in de eerste klasse was enkele 
weken afgelopen en er was nieuws, groot nieuws te rapen niet alleen in het 
‘Sportlokaal’ aan de Heistraat 23 maar men kon het in alle Wilrijkse handelszaken 
vernemen. 
 
Kort na het einde van het eerste voetbalseizoen in de eerste klasse komt er door een 
van de bestuurders naar buiten dat speler Jean Goossens de club verlaat. De 
gevierde Wilrijkse vedette en topspeler, dirigent en doelpuntenmaker van F.C. Wilrijk 
met name Jean Goossens (°1914) verlaat de club om voor de Ereklasser Olympic 
Charleroi te gaan voetballen als beroeps. Spreekwoordelijk en in de tijdsgeest van 
toen zou ik durven zeggen dat ‘een bom was ingeslagen te Wilrijk’ Deze 
verdienstelijke grote sterke speler, die kracht uitstraalde en de schrik was van elke 
verdedigende tegenstrever zal de Wilrijkse rangen niet meer verdedigen. 
 
In eerste instantie werd het bericht afgedaan als een kwakkel, maar nee, spijtig 
genoeg werd het met de tijd ondersteund door verklaringen van bestuurders die niet 
anders konden dan het te bevestigen. In de volksmond was de uitgevaardigde 
maatregel van de K.B.V.B. rond het weghalen van spelers en het uitbetalen van 
vergoedingen, de voorspelde oorzaak en de kop van jut, maar anderen wezen in de 
richting van de Wilrijkse bestuurders die ze verweten dat zo maar te hebben laten 
gebeuren. 
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Jean Goossens was een onvervalst Wilrijks product. Kwam in 1930, als 16-jarige in 
het eerste elftal terecht en was een midvoor ‘pur-sang’. Hij was groot en een stevig 
uit de kluiten gewassen manspersoon, kopbal sterk en eens hij de bal aan de voet 
had ging hij in een rush op doel af om de bal keihard tegen de netten te plaatsen. 
Was het type van ‘de goalgetter’ van toen. 
 
Natuurlijk moest hij goed omgeven zijn door slimme spelers die een tegenstander 
konden passeren om dan de bal fijntjes door te spelen naar Jean Goossens. 
Aanvallers met een scorend vermogen zijn er nooit genoeg geweest. Die wil elke 
club in haar midden hebben, en zo was het onvermijdelijk geworden om deze (onze) 
Wilrijkse wonderboy Jean uit de actualiteit te houden. 
 
Eigenlijk verklaarden de bestuurders achteraf dat ze deze tot dan toe ‘echte clubman’ 
niet in de weg wilden staan voor de verdere uitbouw van zijn voetbalcarrière. Mooie 
houding, mooi gezegd, maar hét was onomstotelijk een groot verlies voor de 
geel/blauwen en niet iedereen dacht er zo over. 
 
Die voorzitter, een geneesheer van Italiaanse afkomst (Mr. Gianola) met veel geld, 
kocht een ganse nieuwe voorlijn bestaande uit Vlaamse topspelers van toen. Hij mag 
aanzien worden als de voorloper van de Marc Coucke en Duchatelet van de 21ste 
eeuw. 
 
 
Voetbalseizoen 1938/1939 
Het voetbalseizoen 1938/1939 ging gewoon van start weliswaar met enkele 
nieuwelingen in het eerste elftal ter vervanging van spelers die ermee stopten en in 
een ander verbond hun voetbalgeluk gingen zoeken. Binnen het bestuur ontstonden 
er ook mistoestanden of anders gezegd misverstanden. Iedereen zat op een 
puntstoel, commentaar op alles wat misging was gemakkelijk te geven en in deze 
omstandigheden liet voorzitter Cassiers zich bijzonder opmerken als een rustbrenger. 
 
Natuurlijk kan de rust maar hersteld worden als de voetbalcompetitie ietwat zou 
meevallen, maar daar had men in het geheel geen zicht op. Feit is dat het een 
voetbalseizoen zal worden zonder haar topspeler Jean (Jan) Goossens. De storm 
rond dit gebeuren flakkerde nog even op wanneer op de sportbladzijden van de 
kranten al eens gewag werd gemaakt over de goede prestaties van Wilrijkenaar Jean 
Goossens bij Olympic Charleroi. 
 
Zo bestond het type elftal meestal uit: Kennis, H. Mariën, Van den Brul, Laeremans, 
Temmerman, Daems, Bolders, Soetewey, L. Manthé, A. Mariën, Degroof, Schepens, 
Hendrickx, Van Noppen e.a. 
De tegenstrevers in die 1ste afdelingsreeks A van toen waren Geel, Seraing, Ex. 
Hasselt, Lyra, Rac. Mechelen, Oude God, Turnhout, Tubantia, Belgica, Herentals, 
Schaarbeek, Leuven, Hoei, Tongersche, Beringen, Berchem, Andenne, Waterschei. 
 
Op het zomerkermisprogramma 1938 van de gemeente stond een voetbalwedstrijd 
aangekondigd op zondag 14 augustus 1938, te 15 uur, op het terrein aan de 
Boomsesteenweg tegen Belgica Edegem. Een echte derby maar in een 
vriendschappelijke sfeer. 
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Bij het betwisten van wedstrijden zat het de Wilrijkenaars niet altijd mee. Tegenslag 
in de afwerking, gekwetsten en spijts zeer fraaie uitslagen, als de 3-2 winst thuis 
tegen Berchem Sport, geraakte F.C. Wilrijk maar niet van de laatste plaats weg. 
 
Op en rond het speelveld was er van alles te horen en zoals het overal gebeurt 
waren er sommigen die ‘het wisten’ uit ‘goede bron.’ Er was ook het dreigende 
oorlogsgeweld en werd er geschreven en gesproken over mobilisatie. Maar het is 
bekend dat bij de voetbalclubs ter vervanging van een generatie, nieuwe en jongere 
spelers zich aankondigen, zeker in de periode 1930/1940, om zo hun plaats te 
verwerven in het eerste elftal. Zo was er die periode de jonge Rikske Buelens, zoon 
van medebestuurder Frans Buelens, die zoals gezegd ‘met de bal aan de voet 
geboren is’. Maar ook Louis Frans die een grote voetballoopbaan werd toegedicht. 
 
De trainers na heel veel gekrakeel met de clubbestuurders sleutelden met een 
regelmaat aan de samenstelling van de voorlijn, met de gevolgen van onenigheid en 
mistevredenheid onder de spelers. Er waren nog enkele spelers die weg wilden 
omdat ze door een club werden benaderd, maar het bestuur hield voet bij stuk: het 
bestuur zal niemand van de huidige spelers nog laten vertrekken. Er waren er die 
dreigden om met voetballen te stoppen en hun shoes in te leveren. 
 
Volgens verhalen uit die periode had F.C. Wilrijk als gevolg van deze staking van 
spelers, te weinig spelers om het eerste elftal samen te stellen en dat bleef niet 
zonder gevolgen. Het eerste elftal moest op sommige plaatsen nog veel te jonge 
spelers opstellen zoals Henri Buelens, de gebroeders Van Regenmortel, Nandje De 
Groof, Jean Doms e.a. In de dagbladen werd dit allemaal afgedaan als ‘de 
keukenrevolutie van F.C.’ 
 
In die periode kregen de spelers van hun club nog shoes aangeboden, maar 
moesten die terug inleveren als ze de club verlieten en/of met voetballen stopten. 
Maar het oude paar voetbalschoenen moest ook worden ingebracht als men nieuwe 
kreeg. Deze algemene regeling wordt aangehouden tot begin de jaren ‘50 van de 
20ste eeuw. 
 
De uitslagen logen er niet om en vanaf het begin van deze competitie was het elftal 
in de gevaarlijke zone beland en dat dat wakkerde onvrede onder supporters en 
sympathisanten aan. Het liet sporen na bij de geel/blauwe bestuurders. Er werden 
uiteraard ook goede wedstrijden gespeeld maar als het geen punten oplevert brengt 
het geen aarde aan de dijk en vergat men al vlug het goede spelniveau. 
 
Het mag gezegd dat de club ook met veel tegenslag had af te rekenen, met 
gekwetsten en/of door onbegrijpelijke scheidsrechterlijke beslissingen. Als men van 
één van de hoogtepunten van die laatste vooroorlogse periode spreekt, gaat het 
steeds om de thuiswedstrijd tegen Berchem. Maar dat kon niets verhelpen aan de 
toestand.  
 
Het was allemaal niets gekort alhoewel de geel/blauwen een testwedstrijd moesten 
spelen tegen Schaarbeek, om de daler aan te duiden die het volgende seizoen een 
reeks lager mocht aantreden. Er was dus nog een enkele mogelijkheid het seizoen 
nog goed te maken. Op het neutrale terrein van Racing Mechelen bleek Schaarbeek 
op dat moment veel te sterk. F.C. Wilrijk moest terug naar de bevorderingsreeks. 
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De spanning tussen Duitsland en de intussen verenigde landen van Europa (de 
geallieerden) begon in hoge mate op te lopen. Daarom besloot de Belgische regering 
op 27 september 1938 om de legersterkte gevoelig te verhogen door een 
gedeeltelijke mobilisatie af te kondigen. Zo werden het met verlof, thuis verblijvende 
reserve- en dienstplichtig personeel, naar de verzamelpunten opgeroepen. In de 
civiele sector betekende dit een omschakeling van de industrie op oorlogsproductie 
en dus ook maatregelen op het gebied van de voedselverdeling. Iedere Belg wist 
omzeggens goed wat dat allemaal betekende. 
 
Ondanks al die dreigingen van oorlog en onstabiliteit dient het bestuur van F.C. 
Wilrijk (via voorzitter Constant Cassiers) een bouwaanvraag op het gemeentebestuur 
binnen (met datum 20.6.1939) voor het bouwen van een clubhuis(je). Het is een klein 
gelijkvloers gebouwtje (een 55 m2) met plat dak dat langsheen de noordelijke kant 
van het veld, op een 7-tal meter afstand van de tribune, zal opgericht worden in 
baksteen. 
 
De binneninrichting bestaat uit een hall (met een trap naar een kleine kelderruimte), 
met drie kamers en een keukenruimte. Op een der kamers staat ‘bureel’ 
ingeschreven. Raar maar waar, op het plan spreekt men van een ’clubhuisje’ en op 
de bijgevoegde schriftelijke aanvraag spreekt men van ‘het oprichten van cabines’. 
 
Wat opmerkelijk is dat het plan opgemaakt en ondertekend is door Louis Flebus, 
gemeentebouwmeester. Om de kosten te drukken zal het college dit toegestaan 
hebben. Dit is helemaal niet gebruikelijk en omdat het gemeentebestuur zal beslist 
hebben de goedkeuring niet door te sturen aan de hogere overheid, kon zodoende 
afgeweken worden van de opgelegde werkwijze. 
 
Het bijgevoegde plan wordt namens het bestuur ondertekend door voorzitter C. 
Cassiers en voor het eerst wordt namens de voetbalclub een stempel gebruikt, ovaal 
van vorm met bovenaan de aanduiding ‘Football Club Wilrijk’ en onderaan de tekst 
‘Vereniging zonder winstbejag’. Deze aanvraag werd naar alle waarschijnlijk vooraf 
bepraat, want een dag nadien op 21 juni 1939 wordt een schriftelijke toelating 
verleend door het College met de handtekeningen van burgemeester J. Janssens, 
Bulckens, Schepen van Openbare Werken en Em. Verschueren, 
gemeentesecretaris. Het gebouw werd dadelijk opgericht. 
 
Met brief van 1 augustus 1939 gericht aan het gemeentebestuur deelt de 
voetbalvereniging mee dat in het kader van de nakende jaarmarkt feestelijkheden de 
club voor de XIVde maal het Kermistornooi inricht op haar terrein op zondag de 13de 
augustus te 16 uur. 
 
Dit is een jaarlijkse gewoonte die vanaf de stichting van de voetbalclub telkens op het 
zomerkermis programma staat. De club speelt dan telkens als voorbereiding op het 
seizoen tegen een tegenstander uit de onmiddellijke omgeving.  
 
 

7.Oorlogsperiode 1940-45: méér angst dan voetbalvreugde 
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De bestuurders van F.C. Wilrijk wisten goed genoeg welke periode er zat aan te 
komen. Het was nog niet erg genoeg met de problemen en het gemor rond de 
invoering van de vergoeding van de spelers en daar bovenop de uitvaardiging van de 
mobilisatie met het gevolg dat de club op sommige spelers niet meer kon rekenen. 
 
Echter kende de voetbalbond ook de problemen en nam ze een wijze beslissing om 
de gewone competitie tijdelijk stil te leggen. De landelijke competitie werd vervangen 
door een provinciaal kampioenschap en voor Antwerpen betekende dat clubs uit de 
provinciale afdeling zich konden meten met de clubs die in de nationale reeksen 
speelden.  
 
Zo werd er ook rekening mee gehouden dat de clubs geen te grote verplaatsingen 
dienden af te leggen. Per provincie werd er een 1ste afd., een bevorderingsreeks en 
een provinciale afdeling ingesteld en F.C. Wilrijk mocht deze provinciale competitie 
aanvatten in de 1ste afdeling. Het waren wedstrijden met weinig iinzet die niet veel 
belangstelling kregen bij de spelers en zeker niet bij de supporters. Het werd bijna als 
een verplichte oefening aanzien.  
 
Maar de ontspanning van die vele voetballiefhebbers mocht men ook niet zomaar 
naast zich leggen, rekening houdend dat de clubs zich zorgen maakten over het al 
dan niet tijdelijk afgelasten van voetbalwedstrijden. En voor welke periode met de 
spelers alle contacten zouden verbroken worden, spelers die elders bij een club in 
hun verblijfplaats mee gaan mee trainen ed., met alle gevolgen van dien. 
 
 
Voetbalseizoenen 1939/1940, 1940/1941 
Deze door de Voetbalbond in het leven geroepen ‘noodcompetitie’ kreeg toch wel 
enige belangstelling en menige clubs schreven hiervoor in en ook F.C. Wilrijk. De 
Wilrijkenaars schreven met meerdere elftallen in om aan deze noodcompetitie 
1939/1940 deel te nemen om zodoende de spelers bij elkander te houden.  
 
Het eerste elftal van F.C. Wilrijk diende in de 1ste afdeling van de provinciale afdeling 
Antwerpen te starten. Het werden eigenlijk allemaal vriendenwedstrijden. Ondanks 
veel inzet en gedrevenheid wist Meester Cassiers en zijn bestuurders velen terug tot 
actie te brengen maar dat stond soms eigenlijk in schril contrast met de prestaties 
van de spelers, maar er waren ook betere wedstrijden. 
 
Op het einde van dit seizoen op 10 mei 1940 schendt het Duitse leger de Belgische 
neutraliteit door ons land binnen te vallen. Op vrijdag 17 mei 1940 komt een voorpost 
van het Duitse leger (verkenners), grotendeels bestaande uit Oostenrijkers, zich in de 
gemeente vestigen en slaan op het middenplein van de Bist letterlijk hun tenten op, 
nadat zij het plaatselijk bestuur hun eisen en voorwaarden als bezetter hebben 
overgemaakt. Dat maakte uiteraard indruk bij de bevolking, maar meer dan dit was 
het ook niet. Het dagdagelijkse leven ging verder maar met een zekere 
gereserveerdheid en bang afwachten naar elke dag die komen ging en vooral wat hij 
zou brengen.  
 
Op gebied van de sportactiviteiten bleef alles zoals het was maar er kwamen al vlug 
onderrichtingen in verband met het maken van verplaatsingen. De ingestelde 
noodcompetitie rond het voetbal ging gewoon verder en de Bond liet al vlug verstaan 
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dat het volgende seizoen 1940/1941 op dezelfde wijze zou gewerkt worden. F.C. 
Wilrijk nam uiteraard deel aan die opgezette noodcompetities maar het was over heel 
de lijn helemaal geen succes. Uit een tekst die secretaris Jos Ceulemans in 1971 (30 
jaar later dus) voorlas op het gemeentehuis naar aanleiding van het 50-jarig bestaan 
(1971) wil ik graag met veel respect het volgende onder de aandacht brengen: 
 
“Niettegenstaande de enorme moeilijkheden bleef de club zeer actief. Er werd 
deelgenomen aan de noodcompetities ingericht door de Bond en vriendschappelijke 
wedstrijden met clubs uit andere verbonden werden regelmatig ingericht. Het enorme 
werk dat Frans Buelens en zijn clubvrienden Frans Op de Beeck en Emiel 
Maeremans tijdens deze moeilijke en bange dagen hebben verricht, mag wel eens 
benadrukt worden. Het is immers dankzij deze echte clubman, welke praktisch gans 
alleen, alles in het werk stelde de sportactiviteit van de club in beweging en/of op 
gang hield.” 
 
Na veel gepraat wordt de jeugdwerking stilgelegd en dat was niet alleen bij de 
geel/blauwen het geval. Maar de spelers vanaf de juniorenreeks en het eerste elftal 
werden zo goed als mogelijk nog betrokken bij het clubgebeuren, dat al zeer beperkt 
was onder impuls van voornoemde drie clubleiders. 
 
Op 30 januari 1940 wordt akte genomen van het ontslag van Jules De Wispelaere. 
 
Het daaropvolgende seizoen 1940/1941 wordt de Wilrijkse club ondergebracht in een 
reeks van die noodcompetitie met voetbalclubs uit de provincie Antwerpen maar 
ditmaal met uitsluitend clubs uit de bevorderingsreeksen.  Het was een wijziging van 
de Voetbal Bond om dit tweede jaar eens andere clubs bij elkander te zetten. Het is 
een manier om spelers bij de club te houden en vooral om de jongeren de kans te 
geven in het eerste elftal te spelen. 
 
Er is over deze periode van twee jaar, op enkele zaken na, niets meer te vinden. De 
clubleiders beschouwden deze noodcompetitie niet als verloren jaren. Daarentegen 
moet het gezegd dat er haast geen toeschouwers op af kwamen omdat de 
Wilrijkenaars met andere zaken in hun hoofd zaten. Nog volgens Gaston Van de 
Velde vroeg men voor die thuiswedstrijden geen inkomgeld maar men mocht iets 
doneren in een bus. De club leefde omzeggens op de ontvangsten in de kantine en 
van de opbrengst van de tombola. 
 
 
Voetbalseizoen 1941/1942 
De Belgische Voetbalbond heeft overleg gepleegd met de Duitse bezetter en het licht 
op groen gekregen rond het inrichten van wedstrijden en het vrij verkeer van mensen 
hieromtrent. Dat was voor vele clubs een herademing. Het is uit deze tijd dat veel 
supporters hun club nareisden met de trein en dat er meestal dan nog heel wat 
moest gestapt worden tot aan het voetbalveld ofwel met de autobus en/of eigen 
vervoer, maar dat is dan nog zeer uitzonderlijk. 
 
Tijdens het voorbije seizoen had de Voetbalbond nog wat herschikkingen en 
aanpassingen doorgevoerd in verband met de reeksindelingen. Er is een ‘Eere-
afdeling’ met negentien clubs, twee eerste afdelingen (de ‘A’afd. met zeventien clubs 
en er zijn vijf bevorderingsreeksen met telkens achttien clubs per reeks behalve 
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reeks “B” (de zg. Antwerpse reeks) met negentien ploegen. Met de tijd wil men 
overgaan tot achttien elftallen per reeks.  
 
Vanaf het seizoen 1941/1942 start de landelijke voetbalcompetitie terug op evenals 
deze van de provinciale reeksen, met de clubs die ervoor inschrijven. Deze 
maatregel was niet zo gek omdat er wel enkele kleinere clubs in verschillende 
provincies - men had het dan vooral over de Waalse regio - die niet meer in 
competitie traden door allerlei gevolgen van de oorlog, zoals geen terrein meer ter 
beschikking hebben ed. F.C. Wilrijk schreef natuurlijk graag in en werd 
ondergebracht in de landelijke bevorderingsreeks, eigenlijk waar ze tot de 
oorlogsjaren in speelden.  
 
De bestuurders en spelers van F.C. Wilrijk viel dit ook ten laste en vanuit deze 
periode wordt er verteld dat in de stations maar ook in dorpen en vooral in steden je 
niet naast de patrouillerende Duitsers kon kijken, die zg. aldaar wachtliepen om de 
orde te handhaven. In menige gezinnen was men toen ongerust als de man des 
huizes naar het voetbal trok. 
 
Er wordt zelfs aangegeven dat F.C. Wilrijk in de eindrangschikking op de 2de plaats is 
geëindigd in de landelijke bevorderingsreeks. Ook mocht men vaststellen dat de 
supporter de weg naar het voetbal terug had ontdekt ondanks de bange sfeer die 
steeds over de burgers hing met de Duitse bezetter overal langs de weg opgesteld. 
Maar de geel/blauwen hadden hun start zeker niet gemist en in het dorp waren het 
de bestuurders met hun aanhang die met opgeheven hoofd rondliepen. Hierover is 
geen verder nieuws te vinden. 
 
 
Voetbalseizoenen 1942/1943  
De voetbalcompetitie ving aan onder nog meer onduidelijkheid waarin ons land werd 
gedompeld. Vele verordeningen werden door de bezetter uitgevaardigd en dat 
maakte het voor de burger helemaal niet gemakkelijk. De Voetbalbond kreeg 
toelating voor de inrichting van het nieuwe speelseizoen. Wel wordt vastgesteld dat 
het gebruik van de openbare weg wordt beknot, al is het voor de inrichting van 
wielerkoersen en loopwedstrijden. Alle gemeenten en dorpen en zelfs steden zien 
hun aanvragen voor zulke wedstrijden al eens afgewezen. 
 
Het voetbal brengt mensen tezamen rond een voetbelveld of binnen een stadion en 
dat kan nog onder controle worden gehouden, maar daar tegenover ziet de Duitse 
bezetter tijdens de zondagen een soort van een volksverhuizing ontstaan en dat is 
veel minder te beheersen. Vandaar dat later zal blijken dat vele bewegingen van 
leden van het verzet zich tijdens de zondagen op pad gingen, altijd op weg naar het 
voetbal. Collega Albert Ven, eveneens werkzaam op het gemeentehuis, heeft me 
daar meermaals verhalen over verteld.  
 
Voor de start van het nieuwe speelseizoen had men nooit kunnen denken dat het de 
Wilrijkse voetbalclub zo slecht zou vergaan. Men kon niet meer rekenen op enkele 
sterkhouders, wat gemor over de wedstrijdpremies en men had het elftal zeker niet 
(kunnen of willen) versterken. Het elftal van verleden seizoen werd terug tussen de 
lijnen gezet op enkele plaatsen na en dat zal zeker zijn plaatske wel kunnen 
bevestigen. Niets is minder waar.  
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Vanaf de eerste wedstrijden leek het erop dat alle ploegen zich enorm hadden 
versterkt door aangetrokken spelers. Dat was het nieuwe voetbal van die tijd en dat 
was nog maar het begin. 
 
Het ging al enkele speelseizoenen lang, niet meer over het gemeente(dorps)voetbal 
met elftallen die bestonden uit uitsluitend eigen spelers van het dorp of de 
aansluitende wijk. Het Wilrijkse elftal bengelde vanaf de eerste wedstrijden in de 
onderste regionen en zou zich met heel veel moeite kunnen redden. Veel clubs 
hadden dat speelseizoen ook moeilijkheden om een degelijk elftal tussen de lijnen te 
brengen, wat de spanning opdreef in de onderste gelederen, doordat er véél 
kandidaten waren voor een degradatie en dat was uiteindelijk de redding van F.C. 
Wilrijk. Buiten deze gegevens is er niets meer te vinden. 
 
In het Weekblad ‘Ons Land’ van 20 mei 1944 staat op de voorpagina onze Wilrijkse 
voetbal grootheid Jean Goossens, met foto ten voeten uit, afgedrukt met als 
onderschrift “Jan Goossens, van Olympic Charleroi, met 34 doelpunten op zijn actief 
/seizoen 1943/1944”. Vele Wilrijkse sportlui en zeker voetbalfanaten kochten dit 
tijdschrift als late fiere fan van de Wilrijkenaar. 
 
Jean en zijn vrouw Elza hielden het café Sportman op de hoek Koningin 
Elisabethstraat/Jules Moretuslei open van 1944 tot 1951 om dan een zuivelwinkel 
aan de Heistraat (naast cinema Trianon) uit te baten (1952/1967). Jean Goossens 
blijft ondanks zijn vertrek uit het Wilrijks voetbal een graag geziene figuur en zal op 
het einde van de zomer 1941 op het sportstadion Agence Maritime aan de Laarstraat 
een vriendschappelijke voetbalhappening (wedstrijd.) leiden tussen de plaatselijke 
supportersclubs ‘Den Duyter’ en ‘Vermaak’. Er bestaat een foto van ‘de toss’ met 
naast zich Narreke Soetewey (V) en Jan Torfs (D.D.). 
 
 
Voetbalseizoen 1943/1944 
Het Wilrijkse voetbal zat in een diepe put, te weinig goede spelers en volgens het 
nagelaten document van voorzitter C. Cassiers en ik citeer een stuk uit zijn tekst: 
“door het feit dat verschillende spelers door oorlogsomstandigheden gedreven de 
kleuren der club niet meer verdedigden zal de Wilrijkenaars fataal kunnen worden” 
 
De club maakt een verdere slechte beurt in de bevorderingsreeks en ditmaal kan 
men de degradatie niet ontwijken. Het zal terug provinciaal voetbal worden volgende 
seizoen. Het was een korte competitie omdat vele clubs niet inschreven. Men had 
geen spelers genoeg. In die periode spreekt men ook al eens van ‘de gewestelijke 
reeks’.  
 
Ter aanvulling worden tijdens deze moeilijke periode oefenwedstrijden gespeeld om 
toch maar de spelers aan de club te binden. Eigenlijk een verloren voetbalseizoen en 
zeker voor de amateurclubs met spelers zonder een echt contract die elke moment 
de deur achter zich konden dichttrekken. De grote clubs profiteerden daarvan en 
trokken velen waarvan ze wisten dat ze talent hadden, uit de provinciale reeksen 
naar zich toe.  
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Op 5 september 1944 wordt de gemeente bevrijd en ondertussen verneemt men dat 
de voetbalbond heeft beslist de landelijke competitie die zijn eerste wedstrijden 
achter de rug had stil te leggen. 
 
 
Voetbalseizoen 1944/1945 
Geen voetbalcompetitie dus, maar dat wil niet zeggen dat men in het Wilrijkse geen 
voetbal speelde. De plaatselijke voetbalelftallen wisten hun voetballende leden rond 
zich te scharen met het inrichten van wat onderlinge matchen. De vrees was dat zij 
hun jonge voetballers zouden verliezen. F.C. Wilrijk hield er dezelfde mening op na. 
 
Begin augustus 1944 worden de bestuurders van de voetbalvereniging als het ware 
ontnuchterd door een opgevangen bericht uit onverwachte hoek. Het 
gemeentebestuur van Wilrijk e.a. buurgemeenten kregen eind april 1944 het bevel 
van de Hogere Overheid, na overleg met het Ministerie van Oorlog, om de 
eigenaars/gebruikers van de verschillende vrij liggende gronden langsheen de 
Boomsesteenweg, waaronder ook het speelveld van F.C. Wilrijk, ervan in kennis te 
stellen dat de Engelse legerleiding met onmiddellijke ingang die gronden opeiste. 
Aldus was het speelveld Boomsesteenweg 559 gedurende de periode 1 oktober 
1944 tot 27 juli 1947 niet meer bespeelbaar.  
 
De gronden dienden aangewend om alle rollend oorlogsmaterieel - al dan niet deels 
vernield en gebruikt door het Engelse leger in België - daar te verzamelen om 
zodoende vervoerd te worden naar de Antwerpse haven voor verscheping naar 
Engeland. De ligging en aansluiting van de Boomsesteenweg naar het havengebied 
toe was uiteraard strategisch gekozen om al dat materiaal zo vlug als mogelijk terug 
over het Kanaal te krijgen. 
 
Men wist niet wat men hoorde en meteen sprak iedereen in Wilrijk ervan. De club zat 
werkelijk met de handen in het haar en dat was nu een tweede maal sinds haar 
bestaan dat de club zonder een speelveld zat. Hoe moet het nu verder met de 
voetbalclub, zal zeker ieder bestuurder, lid en sympathisant zich afgevraagd hebben. 
 
En terwijl de geallieerden de Duitse bezetter verder wegdrijft, terug richting Duitsland 
wordt hier in onze bevrijdde regio al genoten van de heroverde vrede. Op vraag van 
een in Wilrijk tijdelijk verblijvende afdeling van de Royal Artillerie van het Engelse 
Leger wordt een voetbalwedstrijd gespeeld tussen F.C. Wilrijk en de uitdagers van 
over het Kanaal. De wedstrijd vindt plaats op het sportterrein van Agence Maritime 
International, aan de Laarstraat op zondag 10 september 1944, met aftrap om 15 
uur, in het bijzijn van een duizendtal supporters. Het kwam bij de Wilrijkenaars over 
als ‘een gebaar van steun en meevoelen. 
 
Ondanks alles werd het een prettige en aangename faire wedstrijd, met een 
overduidelijk sterkere Engelse ploeg die F.C. Wilrijk opzijzette met 4-2. Binnen de 
spelersgroep van de Engelsen behoorden velen tot het statuut van 
beroepsvoetballer. Het voetbal vierde nog eens hoogtij. 
 
De voorbereiding van het volgende seizoen diende aangevat en men had geen 
terrein. De club bracht de voetbalbond op de hoogte en vroeg op zijn minst een 
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vrijstelling of een toelating voor de opschorting van de eerste wedstrijden van de 
nieuwe competitie in de provinciale reeks. De voetbalbond ging in op het verzoek. 
 
Enkele dagen voordien, op vrijdag 8 september 1944, wist een selectie van 
Belgische spelers op het terrein van Edegem Sport, de Engelsen met 4-4 in bedwang 
te houden. 
 
Bij de voetbalclub was men eigenlijk blijven doorgaan tijdens die bange jaren. Men 
kon niet anders dan stilletjes verder te werken op aandringen van een aantal spelers, 
medewerkers en zeker van de jeugdleiding. Het bestuur wist goed dat het zoveel als 
mogelijk contacten diende te behouden met de leden wilde men geen spelers en 
medewerkers zien verdwijnen. 
 
Maar F.C. Wilrijk was op dat moment een voetbalploeg zonder terrein. Het 
gemeentebestuur had uiteraard een afvaardiging van F.C. Wilrijk op bezoek 
gekregen en hadden laten verstaan dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Naast 
deze mededeling wordt er nog aan toegevoegd dat de club steeds ondersteuning 
kan krijgen vanuit het college bij mogelijke onderhandelingen met clubs (met een 
voetbalveld) uit de omgeving voor een eventueel tijdelijk onderkomen. 
 
De gemeente Wilrijk lag nu niet bepaald in de gevaarzone en was tamelijk gespaard 
gebleven van onheil. Vandaar dat men met de leden die kwamen opdagen trainingen 
en wedstrijden wilde organiseren, maar enkele weken later bleek dat helemaal niet te 
kloppen. 
 
Er was Intussen toch nog wat voetbalbedrijvigheid, en zeker bij de jongsten. Tijdens 
die periode had men in de jongste leeftijdscategorie een voetbaltalentje in wording 
opgemerkt, dat met de bal aan de voet iedereen wist te verschalken, en snel en 
vooral het doel wist staan. Zijn naam: Jefke Heremans (°1936). Jefke zou zich in de 
diverse leeftijdscategorieën van F.C. laten opmerken door zijn behendigheid met de 
bal en vooral door heel veel doelpunten te scoren. Zat er een nieuw boegbeeld voor 
het blauw/gele eerste elftal aan te komen? De bestuurders waren alleszins in blijde 
verwachting. En de jonge spelers, die trokken zich van het oorlogsonheil niet veel 
aan, als zij maar konden ‘sjotten’.  
 
Maar er hing nog onheil in de lucht. De bevolking werd vanaf het einde van de 
maand oktober 1944 plots opgeschrikt met ongekende vliegende tuigen die soms 
onverwacht vanuit de lucht neerstortten en ontploften. Het waren de later gevreesde 
V1 vliegende bommen en V2 raketten. De oorlog was toch voorbij vroeg iedereen 
zich af? Helaas, het in het nauw gedreven nazileger - of wat er nog van overbleef - 
vuurde vanuit Nederland hun onbekende vergeldingswapens af op de haven van 
Antwerpen. De tuigen waren geladen met springstof. Deze vergeldingstuigen waren 
weliswaar een laatste stuiptrekking van de vijand, maar ontegensprekelijk een laffe 
daad van een verslagen land gericht op de stad Antwerpen en haar strategisch 
belangrijke haven. De grote onnauwkeurigheid van de V-bommen maakte dat veel 
van deze wapens verkeerd neerkwam, en dood en vernieling zaaide in de grote 
omgeving van de stad, waaronder ook Wilrijk.   
 
Zo werd er op zaterdag 8 november 1944 een zware inslag gehoord tot in het 
centrum van de gemeente, nadat een V1-vliegende bom ingeslagen was in de 
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omgeving van de Boomsesteenweg aan de Krijgslaan. Op het eerste moment was 
het in het centrum van onze gemeente niet geweten waar juist.  
 
De V1 had zich in de grond geboord aan de overkant van het in onbruik geraakte 
speelveld aan de Boomsesteenweg, ergens tussen de fabriek van De Staepelaere 
en het gedeelte Krijgslaan, (stukje straat dat toen doodliep op het domein van het 
Fort 6), achteraan café De Ploeg. 
 
Maar dat nam niet weg dat er bij de omwonenden veel leed werd veroorzaakt naast 
ongelooflijk veel schade aan woningen. Café De Ploeg, waar de supportersclub van 
het eerste uur was gevestigd, was samen met het woongedeelte omzeggens totaal 
vernield. Velen die gingen zien vonden hun voetbalterrein, waarop heel wat 
legermateriaal bij elkaar stond, ongeschonden terug tussen de tribune en het 
administratief bureeltje. Het was een zielig beeld voor de supporters. 
 
De gemeente Wilrijk werd in totaal getroffen door 68 inslagen (V1 en V2) met heel 
wat slachtoffers en enorme schade. De laatste V-bominslag noteerde men op 
19.03.1945. Op een tijdspanne van 6 maanden vielen er 70 dodelijke slachtoffers en 
69 zwaargewonden te betreuren. 134 woningen werden volledig vernield, naast meer 
dan 450 zwaar beschadigde woningen. De gemeente Wilrijk werd opgenomen in de 
lijst van geteisterde gemeenten. 
 
De bestuurders van de voetbalclub die voor de bijna onmogelijke taak stonden om 
aan de heropleving en vernieuwde start van de club te beginnen, waren volgende 
hardnekkige doorzetters: de heren Jules Binon, Frans Buelens, Constant Cassiers, 
Fernand De Groof, Frans De Pooter, Frans Merckx en Corneel Soetewey. 
 
Voorzitter Stan Cassiers was er ook niet jonger op geworden en had het moment na 
het beëindigen van het oorlogsgeweld perfect gekozen om zijn voorzitterschap door 
te geven. 
 
De gelukkig goed bewaarde documenten met per seizoen de vermelding van de 
reeks en het eindresultaat met bijgevoegde commentaar van de hand van Constant 
Cassiers (get. C.C.) stelde me in staat een juist overzicht te geven van de resultaten 
van de periode 1921/1945. Het is alsof toenmalig voorzitter C. Cassiers een sportief 
testament wilde nalaten van de prestaties van zijn Wilrijkse voetbalclub, waarmee hij 
naast succes ook veel moeilijke tijden beleefde zowel op sportief als op zakelijk vlak. 
 
Uit respect voor die clubman, leider en doorzetter in vele moeilijke momenten zoals 
de spelerskwestie en de vier terreinwisselingen, geef ik hierna de tekst weer 
waarmee hij zijn ‘sportief testament’ beëindigd:  
 
“Dat bracht ons voor de vierde maal de terreinkwestie, die zoals blijkt weerom naar 
een nieuw terrein zal leiden door tusschenkomst van het gemeentebestuur. Het hoeft 
niet gezegd te worden wat het beduidt zoo een inrichting tot stand te brengen. Dank 
zy de eendrachtige werking van het Bestuur en het Beheer is zulks te 
verwezenlyken. Aan de spelers te toonen dat zy kunnen de kleuren de club in 
hoogere afdeling hoog houden en alzoo bydragen tot meerdere bloei der gemeente.” 
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Iedereen in België dacht aan de wederopbouw van het land en Cassiers zal gedacht 
hebben aan de heropstart van de voetbalclub. Dat kon best met een nieuwe en veel 
jongere voorzitter. 
 
In opvolging van Stan Cassiers, na zijn tot op dat moment lang en vruchtbaar 
voorzitterschap bij F.C. Wilrijk (23 jaar lang.), neemt Fernand De Groof als 3de 
voorzitter van de Wilrijkse voetbalclub de zware taak op zijn schouders om samen 
met zijn medebestuurders aan een nieuwe en hopelijk meevallende periode voor de 
al fel geplaagde voetbalclub te beginnen. Dhr. Fernand De Groof kreeg naast zich 
twee sterke figuren nl. Frans De Pooter, ondervoorzitter, en Stan Cassiers, als 
afgevaardigde bestuurder. (algemene vergadering van 17.07.1945). Opmerkelijk is 
dat in het besluit de aanstelling werd opgenomen van de voorzitter met zijn leden van 
de beheerraad voor een periode van 6 jaar. 
 
Het is des te opmerkelijk, en het bewijst de grote clubliefde, dat aftredend voorzitter 
mr. Stan Cassiers de club nog verder blijft ondersteunen en op bestuurlijk vlak nog 
verder mee wil besturen. Stan Cassiers getuigde hiermede nog maar eens, een man 
te zijn die het steeds goed voor had met de Wilrijkse voetbalclub en zijn opgedane 
ondervinding ten dienste wilde stellen van de nieuwe leidende figuren. En dat was 
wel nodig want de nieuwe voorzitter kreeg ‘het probleem van het speelveld’ meteen 
geserveerd. 
 
De nieuwe voorzitter van de grootste sportvereniging van Wilrijk, Fernand De Groof 
stamt af van een gekende en grote Wilrijkse familie, zakenman (nijveraar) woonde 
aan de Jules Moretuslei 305, met zijn koffie en cichoreifabriek(je) in de gebouwen 
aan de Koningin Elisabethstraat (naast de huidige sporthal).  
 
Fernand kocht de bitterpee - wortel, eigenlijk de wortel van een variant van het witlof 
om verder te bewerken. In zijn ateliers versnipperde, brandde en vervolgens maalde 
hij het product om te verkopen als surrogaat (vervanger) van koffie, verpakte het in 
grote zakken en verkocht het aan verdelers die het naar de handelaars bracht.  Na 
de oorlogsperiode werd dit eindproduct tot op de dag van heden nog gebruikt als 
toegevoegd product bij het koffiezetten en is in de winkelrekken nog te vinden. 
De koffiebonen importeerde hij uit een zuiders land en brandde deze, verpakte en 
verdeelde ze naar winkels in en rond Antwerpen. 
 
Uit de laatste samenstelling van de beheerraad (zie hoger) de nieuwe samenstelling 
na die ellendige oorlogsperiode van inactiviteit op het gebied van voetbal valt het op, 
dat Jan Vermeiren er geen deel meer van uitmaakt. Voornoemde had zich gaan 
vestigen ergens op het Zuid, was stadsmedewerker geworden en uit een schrijven 
kan men vaststellen dat hij zijn erg zieke vrouw thuis diende te verplegen en bijstaan. 
 
En als de nood het hoogst is ligt de oplossing soms dichterbij dan je denkt. 
Er moest snel gehandeld worden want het seizoen 1945/1946 ging van start gaan en 
de club had zich al enkele maanden terug ingeschreven. 
Op die weinige tijd was er zeker geen sprake van om naar een andere grond te gaan 
uitzien en deze dan nog eens te gaan aanleggen als een voetbalterrein. Onmogelijk. 
 
Voetbalclub F.C. Wilrijk kreeg de aanbieding van sportvereniging Maccabi, met zijn 
voetbalterrein op een gehuurde grond ten oosten van het sportstadion Agence 
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Maritime aan de Laarstraat, om zoveel als kon haar thuiswedstrijden op haar terrein 
te laten doorgaan. Een fantastisch voorstel was dit. Maar dat terrein van Maccabi had 
geen enkele accommodatie, dus geen kleedkamers en of enige andere ruimte. De 
spelers van Maccabi en tegenspelers kwamen in sporttenue toe en keerden nadien 
naar hun stamlokaal terug. 
 
In die tijd kon dat nog in de lagere afdelingen, de Voetbalbond liet dat toe en zeker 
tijdens deze oorlogsperiode waar veel voetbalverenigingen met een beschadigd 
speelveld werden geconfronteerd. Niemand was er ongelukkig om, als men maar kon 
voetballen. 
 
Voor F.C. Wilrijk lag dat anders en moest er voldaan worden aan de 
reglementeringen van de K.B.V.B. al moet het gezegd dat de Bondsleiders van die 
periode inschikkelijk waren want het was niet alleen te Wilrijk waar de voetbalclub 
terrein problemen had. Maar er was misschien een oplossing. 
 
Met een schrijven van 8 augustus 1945 van voorzitter F. De Groof vraagt de club om 
een deel van de loodsen (cabienen) van het verlaten speelterrein aan de 
Boomsesteenweg over te mogen brengen naar het terrein van Maccabi. De club 
krijgt op 23 augustus 1945 een machtiging van het gemeentebestuur maar voor 
slechts een periode van 1 jaar. Is die grote verhuis en de inzet van velen dan wel 
verantwoord? Juist genoeg voor het snel aankomende seizoen, en dan? 
 
De club brengt zo twee loodsen over naar het speelveld aan de Laarstraat, dienende 
voor de kleedkamers. De rest zoals het pas gebouwde clubhuis(je), de afsluitingen, 
de doelen, de ballenvangers, de inkomgebouwtjes en de tribune aan de 
Boomsesteenweg, laten ze achter. De doelen en delen van de gebouwtjes en zelfs 
van de tribune zullen later nog van pas komen. 
 
In het dorp sprak men over kortzichtigheid en weinig respect vanwege de 
gemeentelijke overheid omdat zoveel moeite, kosten en werk moest verricht worden 
voor slechts één voetbalseizoen. Achteraf gezien had het gemeentebestuur hier wel 
een punt, omdat zij met die gronden op korte termijn iets van zin waren, maar ook 
omdat ze niet wilden dat ze de voetbalclub dan ook nog eens moeten verjagen.  
 
Maar de club krijgt nog hulp aangeboden. F.C. Wilrijk kan eventueel enkele 
wedstrijden spelen op het nabijgelegen sportstadion van ‘den Agence’ en zelfs de 
clubleiders van de nabije voetbalclub Beerschot laten weten dat in geval van uiterste 
nood kan gespeeld worden in hun grote stadion. Dit alles geschiedt uiteraard onder 
toezicht en met de toelating van de K.B.V.B. 
 
Na de ellende van het oorlogsgebeuren in 1945 is er een organisatie opgestart om in 
de gemeente Wilrijk wat vredige ontspanning te brengen al dan niet in samenwerking 
met het plaatselijk gemeentebestuur. Deze organisatie noemde zich spreekwoordelijk 
als ‘Ons Vermaak’. Eén van de grote bezielers hiervan was Janneke Boeckx, het 
coiffeurke in de Heistraat. Deze organisatie heeft heel wat activiteiten gebracht en/of 
eraan meegewerkt op de Bist en elders in de gemeente. Zo waren er begin de jaren 
‘50 van de 20ste eeuw de grootse inrichtingen van de Bloemencorso’s. Maar ‘Ons 
Vermaak’ had ook een onderafdeling als supportersclub van F.C. Wilrijk, en lieten 
zich tegenover de geel.blauwen niet onbetuigd. 
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8.Einde WO 2, de gevolgen en de wil om verder te doen 
 
Voetbalseizoen 1945/1946 
De oorlog uiteindelijk voorbij en de Voetbalbond had van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om de voetbal reeksen helemaal te herzien. Vele nieuwe clubs had al 
maanden terug hun kandidatuur gesteld om met een elftal te starten in de competitie 
en vandaar dat F.C. Wilrijk terug in de bevorderingsreeks werd ondergebracht. 
Eigenlijk was dat heel goed nieuws, maar had men daar wel de spelers voor?  
 
Het seizoen 1945/1946 in de bevorderingsreeks B, vangt natuurlijk aan in de 
grootste chaos, met veel puzzelen en cijferen, maar het lukt de geel/blauwen. De 
club heeft in het verleden nog van die momenten beleefd en overleefd. Er werd meer 
tijd gestoken in het onderhandelen waar kan gespeeld worden dan dat er tijd werd 
vrij gemaakt rond het sportieve binnen de club en zijn wederopbouw. 
 
Het moet gezegd dat het terreinprobleem van toen niet te onderschatten was. Niet 
alleen onderhandelen waar kon gespeeld worden maar dan ook de Bond verwittigen, 
zijn goedkeuring afwachten en dan moest de tegenstander nog akkoord gaan ook. Er 
werden wedstrijden verzet, omgekeerd, stel je maar eens voor. De voorzitter en 
secretaris zullen beslist niet stilgezeten hebben. 
 
Maar het mag niet vergeten worden dat de jeugdwerking hieronder ook geleden 
heeft. Die jonge mannen moesten ook over een speelveld beschikken om te trainen. 
Ook kon men juist die periode bogen op een groot aantal jongeren en was er een 
sterke jeugdwerking opgezet. Kort gezegd, er liep wat talent rond. Ondanks deze 
terreinmiserie werden de kadetten provinciaal kampioen. Een van die spelers was de 
laatstejaars kadet en kapitein Stafke Gijs (°30.01.1931). Twee jongere broers Jef en 
Hubert volgden in zijn voetbalsporen.  
 
Naar zeggen stelde de Bond zich ook inschikkelijker dan normaal op, trouwens de 
Wilrijkse voetbalclub was zeker en vast geen alleenstaand feit, vandaar. Intussen 
mocht er ook op begrip gerekend worden van de diverse tegenstanders in de reeks. 
 
Maar er werd beroep gedaan op de mee werking van een buitenstaander als trainer. 
De grote ploegen van die tijd hadden al lang deze manier van werken ontdekt en de 
kleinere ploegen dienden te volgen…als de clubkas dit toeliet en ze mee bovenaan 
wilden meedraaien. Eén van die eerste naoorlogse F.C.-trainers noemde Staf Van 
Doorslaer.  
 
Spelers waarop kon beroep gedaan worden voor zowel het eerste als het 
reservenelftal waren: Verschaeren, Bisschop, Buelens H., Bolders L., De Cort, Fr. 
Mariën, F. De Groof, L. Daems, J. Claes, Fr. Van Regenmortel, Louis Frans, J. 
Mariën, Eggermont, Van de Weghe, De Zutter, Goris, L. Manthé, Mintjens, De Cort, 
Selicaerts, Soetewey, Van de Walle. 
 
F.C. Wilrijk moet volgende clubs bekampen: Balen, Bevel, Nijlen, F.C. Maaseiker, 
Aarschot, Boechout, Mol Sport, Beringen, Wezel, Hasselt V.V., Looi Sport, Vorselaar, 
Duffel, Edegem Sp., Everbeur, Winterslag, D. Leuven en H.O. Diest. De trainer van 
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die jaren rekende men op Joske Demolie, die voorheen ook de jeugd onder zijn 
hoede nam.  
 
De club zal zelfs in de eindstand op de 4de plaats eindigen op 19 deelnemers. De 
geel/blauwen spelen de meeste thuismatchen op het terrein Maccabi, soms al eens 
een match op de oefenvelden van Beerschot aan de De Bruynlaan en enkele malen 
op ‘den Agence’ en de allerlaatste thuiswedstrijd bij het gastvrije Beerschot, in het 
grote mooie stadion op het Kiel, tegen de kampioen Mol Sport. 
 
Het wordt voor elkeen vlug duidelijk dat er niet meer gehoopt moet worden dat de 
club nog naar het terrein aan de Boomsesteenweg zal kunnen terugkeren. 
Al die opgeëiste gronden langsheen de Boomsesteenweg blijven in gebruik door het 
Engelse Leger tot einde juli 1947 (al een jaar later dan eerst gezegd) was het 
antwoord van de gemeentelijke bestuurders. 
 
Intussen was Frans Van Dun aangesteld als burgemeester (3.12.1945) en zal tijdens 
zijn korte periode van twee jaar, met zijn Collegeleden, tijdens de zeer drukke 
periode rond huisvesting van getroffen burgers en de stapels dossiers rond “schade 
& wederopbouw “met een regelmaat van een klok de bestuurders van F.C. Wilrijk 
aan zijn deur krijgen. 
 
Het was voor de nieuwe voorzitter Fernand De Groof en zijn medebestuurders een 
heftig begin zeker als men weet dat velen toen voorstelden om er definitief een punt 
achter te zetten. 
Voor heel wat mensen uit de omgeving van het clubgebeuren, was de maat vol. 
 
Wat velen op dat moment niet wisten, waren de aan gang zijnde gesprekken tussen 
het gemeentebestuur en enkele clubleiders. Men was hier al mee gestart vanaf het 
begin van het seizoen 1945/1946. 
Uit gegevens spreekt men alleen maar over de heren F. De Groof, Stan Cassiers 
en/of Jan Vermeiren aan de onderhandelingstafel met een afvaardiging van het 
College bijgestaan door Louis Flebus, bouwmeester en Jules Bellens, landmeter. 
 
Men had het oog laten vallen op een grote vrij liggende binnengrond binnen de zone 
van de straten Boekstraat, Jozef Cuyversstraat en de Oudestraat of het eigendom 
van de Familie Bosschaerts. Er waren twee problemen: doorheen dit eigendom liep 
over een klein gedeelte voetweg nr.38, ook genoemd ‘Biesteweggetje’. Tweede 
probleem, waren de eigenaars wel bereid tot het verhuren van deze ‘wachtende’ 
bouwgronden?  
 
De familie Bosschaerts gaf zijn akkoord tot het verhuren van zijn te verkavelen 
bouwgrond en het gemeentebestuur zag er geen graten in om de voetbalclub aldaar 
een voetbalterrein te laten aanleggen met tijdelijke accommodaties. Bij het verlaten 
van dit terrein moest de huurder dit terrein wel in de oorspronkelijke staat achterlaten.  
 
Zoals afgesproken met de plaatselijke bestuurders werd met brief van 19 februari 
1946 samen met een aangepast plan, de aanvraag voor de aanleg van een 
voetbalveld, oprichting van kleedkamers ed., en de plaatsing van een afsluitmuur 
opnieuw ingediend. 
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Maar er stelde zich een bijkomend probleem. De voorziene betonnen afsluiting rond 
het terrein, meer bepaald het gedeelte afsluiting langsheen de Oudestraat, zou op de 
rooilijn worden geplaatst. De plaatsing van de muur’ was in strijd met de 
stedenbouwkundige voorschriften. Dat kon men niet door de vingers zien omdat in 
de recent verschenen gemeentelijke bouwvoorschriften werd bepaald dat in de 
voorhofzone geen enkele constructie, van welke aard ook, mocht opgericht worden. 
 
Dan werd er wel wat tijd verloren en dan plots, na enkele vergaderingen en de 
opmaak van een aangepast plan, wordt vergunning verleend in dato van 16 april 
1946 mits de afsluiting op de bouwlijn wordt opgericht en een voorhofbeplanting in 
ligustrum wordt voorzien. Wanneer dit bekend geraakte binnen het clubmidden was 
er natuurlijk in de eerste plaats euforie, maar stond er voor velen weerom heel wat 
werk te wachten.  
 
Onder de bestuurders was er ook afgesproken dat de gemeentelijke 
uitvoeringsdiensten de grondwerken met het inzaaien van het gras ed. te hunnen 
laste zouden nemen. Hier en daar kon nog op wat bijkomende hulp gerekend 
worden. 
 
De aannemer die in opdracht van de gemeente met de aanleg van de nabijgelegen 
Kerkeveldstraat bezig was, heeft met zijn zwaar materiaal op het terrein Oudestraat 
nuttig werk geleverd door de met wildgras begroeide oppervlakte vrij te maken en de 
voorziene speeloppervlakte te nivelleren. De afgegraven bovenlaag met wild gras 
werd langsheen de zijkanten gelegd en later gebruikt als oplopende en verhoogde 
staanplaatsen.  
 
Charel Van Regenmortel had na de grote schade aan zijn café en woning besloten 
aldaar niet met een wederopbouw van café en woning te beginnen, zeker niet nadat 
bekend geraakte dat de verbreding van de Boomsesteenweg nakend was. Hij kocht 
een hoekpand aan de Jozef Cuyversstraat/Oudestraat en bouwde er een nieuwe 
woning met café en vergaderzaal. Als rechtstreekse buur was er de nieuwbouw van 
Charel Van Regenmortel op de hoek van de Jozef Cuyversstraat en de Oudestraat of 
‘Café De Ploeg’, die zolang het voetbalterrein daar was, méér dan een graantje heeft 
kunnen meepikken. Meteen zat de aldaar gevestigde supportersclub ‘De Ploeg’ 
omzeggens vlak naast het speelveld.  
 
Maar ‘Charel Ploeg’, zo noemde men de waard destijds, wist zich al die tijd ook 
steeds zeer loyaal op te stellen voor de geel/blauwen en zeker voor de 
supportersclub en de duivenmelkers. In het dorp ging het nieuws de ronde dat 
iemand van ‘den huize aan de Bist’ afwist van de onderhandelingen voor, van, en 
met de voetbalclub, en dit in het oor van mijnheer Van Regenmortel zou ingefluisterd 
hebben. Het kan natuurlijk, maar niemand durfde dit destijds te benadrukken.  
 
Maar de eigenlijke pleisterplaats van F.C. Wilrijk en haar aanhang was nog steeds 
café ‘Sportlokaal’ aan de Heistraat 23 bij Net Lievens. Dat gold zeker ook voor de 
leden van ‘De Sportvrienden’. De aanhangers van de supportersvereniging ‘De 
Ploeg’ hingen aan den toog op de hoek Oudestraat/Jozef Cuyversstraat.  
 
Het voorjaar van 1946 was slecht, en diverse regenvlagen hinderden de 
grondwerken. De zomer was nog slechter en bijzonder nat. Intussen had men al flink 
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doorgewerkt en waren de grootste grondwerken al deels beëindigd en diende een 
drogere periode afgewacht voor het inzaaien. 
 
Maar de veel te weinig uren zonneschijn waren niet bevorderlijk voor het kiemen en 
het snel groeien van het grasveld. Iedereen, spelers, bestuur sympathisanten e.a., 
was met het toekomstig speelveld bezig en velen hebben regelmatig naar de groei 
van de grassprieten komen kijken. De traag groeiende grasmat was zelfs een artikel 
waardig in een van de plaatselijke weekbladen. Landmeter Jules Bellens zou de 
belijningen van het speelveld uitzetten. 
 
De terreinverzorger van dit speelveld was Fons Van Rompaey die met zijn twee 
zonen zorgde voor het speelveld als voor de omringende accommodaties. Fons 
woonde in de Jozef Cuyversstraat rechtover de technische ingang en was dus 
dagelijks met zijn taak bezig, recht over de deur. 
 
Maar in dat jaar 1946 zouden nog enkele andere fijne gebeurtenissen binnen het 
clubbestaan plaatshebben. Met al die positieve vooruitzichten zagen de hardnekkige 
volhouders en vooral de zwartkijkers vanaf dat moment het weer helemaal zitten. 
 
In dat jaar werd de voetbalvereniging Football Club Wilrijk “25 jaar” en kon verwacht 
worden dat ze voortaan de titel “Koninklijk” aan haar clubnaam konden toevoegen. 
De club bestond inderdaad 25 jaar maar in Brussel op de protocollaire dienst 
rekende men vanaf de officiële oprichting als VZW. en gepubliceerd in het Staatsblad 
van 7 november 1925. Daar hadden ze in Wilrijk geen rekening mee gehouden en 
dat was dus een tegenvaller. Het feestje moest uitgesteld worden maar voor het 25-
jarig bestaan werd er wel gevierd. Op de toewijzing voor het dragen van de 
‘Koninklijke’ titel zal men nog een tijdje moeten wachten want dat kan slechts in 
1950. 
 
 
Voetbalseizoen 1946/1947 
Langsheen de Oudestraat achter de betonplaten afsluiting werden de kleedkamers, 
de kantine en het sanitair gebouwd. De hoofdingang lag rechtover huisnummer 113 
in de Oudestraat en kreeg huisnummer 108 toegewezen. Er was nog een technische 
ingang langsheen de Jozef Cuyversstraat, uitsluitend voor de aanvoer van eventueel 
grond, meststoffen en andere toestanden. De afsluiting van het terrein aan de 
Boomsesteenweg (of wat er nog van overbleef) aangevuld met nieuwe materialen 
werd in de Oudestraat gebruikt. 
 
De tribune die langsheen de noordzijde van het speelveld werd opgericht (kant 
Boekstraat) is de tribune die ooit langsheen het terrein aan de Boomseseenweg 
stond. Wat een werk moet dat geweest zijn. 
 
De staanplaatsen destijds ook genoemd als ‘volksplaatsen’ waren rondom het 
speelveld in drie oplopende niveaus aangelegd. Destijds gebruikte men het Franse 
woord ‘gradins’ ter aanduiding. 
 
De ondergrond aldaar was ideaal voor de aanleg van een grasmat. Bij langdurende 
of hevige regenval was er geen plas water te bespeuren. 
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Het speelveld werd gecontroleerd en goedbevonden maar men zou het speelseizoen 
1946/1947 moeten starten met nog wat onafgewerkte zaken zoals de tribune, maar 
de meest noodzakelijke accommodaties nodig bij een reglementair speelveld waren 
ter beschikking. Het bestuur dat de feestviering van het 25-jarig bestaan, alsook de 
inhuldiging van het nieuwe terrein aan de Oudestraat nr.108 mocht inrichten, bestond 
uit: de heren Fernand De Groof, voorzitter; Jan Vemeiren; Frans De Pooter; Frans 
Buelens; Jules Binon; Henri Bax; Frans Merckx; Corneel Soetewey en Stan Cassiers, 
secretaris.  
 
Op het gemeentelijk Zomerkermisprogramma van 1946 staat een feestelijke 
vriendenwedstrijd aangegeven naar aanleiding van 25 jaar Football Club Wilrijk, op 
zondag 11 augustus, om 15uur, tegen Royal Excelsior Sint-Niklaas. 
 
Op datzelfde kermisprogramma staat ook geprogrammeerd dat op het terrein van 
F.C. Maccabi, aan de Laarstraat er een vriendschappelijke wedstrijd zal plaats 
hebben tussen de plaatselijke liefhebbersploegen Roode Duivels tegen Horthensia 
F.C. Om maar aan te geven dat er nog voetbal werd gespeeld in Wilrijk. 
 
Begin van het jaar 1947 wordt een ‘Steuncomité F.C. Wilrijk’ opgericht om tegen de 
vele gemaakte extra uitgaven in het kasboek wat extra inkomende gelden te 
plaatsen. Het comité bestaat uit Jules Binon als voorzitter en Jos Ceulemans, als 
secretaris. Dit Steuncomité voorziet een Zomerfeest in de maand juli op en rond het 
speelveld. 
 
Half januari 1947 wordt de nieuw verkozen gemeenteraad samengesteld. Louis 
Kiebooms, advocaat, wordt de nieuwe burgemeester van Wilrijk  
 
Over een viering van het 25-jarig bestaan van de vereniging is weinig te vinden. 
Sommigen beweren dat dit werd gekoppeld aan de inhuldiging van de nieuwe 
locatie, op de eerste thuiswedstrijd in september 1946. Anderen beweren dat het 
plaatsgreep in de maand november 1946. 
 
Het speelveld geraakt dus klaar om de allereerste thuiswedstrijd op het nieuwe 
terrein in te spelen. In de bevorderingsreeks B werden weerom veel clubs uit het 
Waalse - en Brusselse gebied ondergebracht, als tegenstrevers van de Wilrijkenaars. 
Zijn te bekampen : Gosselies, CR. Ganshoren, Marchienne, Florennes, La Louvière, 
Union Centre. Erger nog, de kalendermaker zorgde er voor dat F.C. Wilrijk haar 
eerste wedstrijd op die nieuwe locatie tegen een Waalse club Florennes moest 
gespeeld worden. Daar was men bij de bestuurders helemaal niet zo tevreden mee 
en er werd zelfs gezegd dat men bij het provinciaal comiteit zou aangedrongen 
hebben om te Brussel een wijziging aan te vragen voor een vervangende uit de 
provincie spelende voetbalclub. 
 
Rond het speelveld was alles mooi opgesmukt met bevlagging en bloemen en 
stonden er diverse tentjes waar de supporters zich te goed konden doen aan drank 
en versnaperingen en kon men de standjes bezoeken van de 
supportersverenigingen als ‘De Ploeg’, ‘Ons Vermaak’, ‘Den Duyter’ en ‘De 
Sportvrienden’. Schepen Olthoff mocht namens het gemeentebestuur het blauw/gele 
lintje doorknippen als officiële opening van het nieuwe speelveld van de 
Wilrijkenaars. 
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Het was ook de periode dat de supportersverenigingen zich met elkander gingen 
meten op het speelveld. Zij stelden dan naast hun sportieve leden ook ‘hun’ zg. 
ondersteunende en gewezen voetballers van F.C. op, die meestal nog actief waren 
in de veteranenploeg. Niemand wilde voor elkaar onderdoen, maar het was toch 
maar ‘om de eer’ te doen en met de jaren waren het wedstrijden met elftallen 
waarvan de meesten gewezen F.C-ers waren. Achteraf werd al eens ‘een serieuze 
tackle’ nog eens besproken en vergeven Intussen etend van een boterham belegd 
met frut en voorzien van de nodige mosterd en alles doorgespoeld met een pilske.  
 
Naar overlevering kan eraan toegevoegd worden dat de autobus met het Waalse 
spelersgezelschap heel wat heeft rondgereden vooraleer het terrein aan de 
Oudestraat werd gevonden. De Waalse sportbroeders wisten bij aankomst niet wat 
hen overkwam want iedereen ontving iedereen en werden waarschijnlijk nooit eerder 
zo welkom geheten. De geel/blauwen wisten de wedstrijd op de nieuwe locatie aan 
de Oudestraat te winnen met 1-0. Na de wedstrijd was er nog een soort van receptie 
waar ook de gemeentelijke bestuurders aanwezig waren.  
 
Op sportgebied kon de club rekenen op zijn spelers van het voorbije seizoen 
aangevuld met enkelen die ongeduldig stonden te trappelen om in het eerste elftal 
aan te treden. 
 
Tijdens de maand augustus 1946 werd naast het kasteeldomein van Ooievaarsnest 
aan de Oudestraat de aangelegde hippodroom geopend. Eigenaar A. Schepens was 
een groot paardenliefhebber en om den brode paardenfokker en handelaar, die een 
voor die tijd, een gekende stoeterij had. Op de hippodroom met een lengte van 
ongeveer 600 m liet hij zijn raspaarden afrijden door zijn stalknechten, pikeurs, 
verzorgers en jockeys, als voorbereiding aan de drafwedstrijden (met paard en sulky, 
een tweewielig karretje) in binnen- en buitenland. De rijbaan had een breedte van 
12m en binnen dat ovaal lag er een vrije ruimte van 90 m bij 55 m.  
 
Het is binnen die vrij liggende ruimte dat Albert Schepens een voetbalterrein (met de 
minimale afmetingen) liet aanleggen. Het is niet bekend wie hem dat influisterde of 
voorstelde maar F.C. Wilrijk kreeg hier als hoofdhuurder het vruchtgebruik van, om 
haar jeugd daar te laten trainen en wedstrijden te laten spelen. Dat moest allemaal 
geschieden na goede afspraken want bij paardenwedstrijden was het gebruik ervan 
niet mogelijk. Twee leegstaande bergingen (lokalen) in de omgeving werden gebruikt 
als kleedkamer. Een voetbalclub die in die periode over een tweede speelveld kon 
beschikken was grote luxe. Het mocht de Wilrijkenaars ook eens voor de wind gaan. 
 
F.C. Wilrijk bezat een grote kern aan spelers waaruit het eerste elftal en een sterk 
reserventeam konden van opgesteld worden met: J. Eggermont, R. Bisschop, Fr. 
Verschaeren, Nand.De Groof, H. Buelens, L. Daems, L. Bolders, Gebr. Frans en Juul 
Van Regenmortel (respect. verdediger en doelman), Kennes (doelman), Mariën Fr., 
De Valck, Kersemans, Mariën Leon, G. Van de Weghe, J. Heps, J. Claes, P. Braun 
(doelman), Louis Frans, Goossens W., A. Van den Brul, Van Roy, Timmermans, De 
Smedt, Packston, Verrept, Risteyn, Franssen, D’Haes en Royers. 
De elftalafgevaardigden waren meestal J. Ceulemans, Spruyt, M. Cassauwers en 
Valck. 
 



 61 

Hierna een ingekort verslag hoe men destijds over de ploeg van F.C. Wilrijk sprak: 
“F.C. Wilrijk heeft een groot scorend vermogen met in de voorlijn Nand De Groof, 
Louis Bolders en Jules Eggermont. Op links stond en liep daar altijd kapitein Mariën 
die met zijn gemeten voorzetten de kanonniers bediende. Fr. Mariën was de oudste 
speler van de ploeg en won mee de titel in de bevorderingsreeks (1936/1937). 
Langsheen de rechtse kant was er de aalvlugge J. Heps waarmede vele 
verdedigingen geen raad mee wisten. Achteraan regelde en zette Louis Daems met 
zijn spelinzicht alles zoveel als mogelijk naar zijn hand, om een aanval in te luiden. 
Achteraan waren er de stoere gebroeders Frans en John Van Regenmortel, Louis 
Frans, R. Buelens (tactieker met speldoorzicht) en Jos Claes die de controle hielden 
over de verdediging zodat het sluitstuk P. Braun moeilijk in verlegenheid werd 
gebracht. Als evenwaardige ‘doublures’ had men Kennes, Stiegel, Van den Brul, e.a. 
jong talent achter de hand.” 
 
Tot de reservenploeg behoorden Timmermans, Van Craen, Smidts, Van Calsteren, 
Mariën L., L. Rombouts, J. Mariën, Mintjens, De Cort, Van den Branden, Thys, 
Huysmans, Verspaandonck, Mampay, Gerardts, De Reydt, Verrept, De Bruyn, Pals, 
Van Houten, 
 
Zo was er ook de scholierenploeg met De Reydt, Van Houten, De Bruyn, G. Gijs (K), 
Van Eynde, J. De Groof, J. Van Leckwijck, De Valck, Van Hoof en Bal die heel wat 
voetbaltalent bezat en waarop men hoopte voor de toekomst. 
 
Wanneer ik de foto’s bekijk van het eerste elftal van K.F.C. Wilrijk uit deze periode 
dan valt het mij dadelijk op dat al die mannen heel wat ‘body’ hadden. Dat waren 
spelers met een sterk uitgebouwd lichaam waaronder enorme boven en onderbenen 
stonden om van hun schoenmaat maar niet te spreken. De figuur van Nand De Groof 
springt er dan nog eens extra uit. Wees maar verdediger als die man met de bal aan 
de voet op u afkomt om van zijn dodelijk schot nog te zwijgen. Rikske Buelens viel 
dan weer op door zijn kleinere gestalte maar was wendbaar en snel net zoals Louis 
Frans. 
 
Door het grote succes van het voetbalspel en dit in navolging van de veel besproken 
wedstrijden en actiefoto’s in de diverse sportbladen van de ‘grote’ ploegen uit de 
omgeving, steeg het aantal aansluitingen zienderogen. Elke gemeente had dra een 
voetbalploeg ingeschreven bij de Kon. Belgische Voetbal Bond. 
Dit succes had ook zijn gevolgen, want meer competitiewedstrijden betekende ook 
dat er meer spelleiders nodig waren om die matchen te leiden. 
 
De spelleiders voor de wedstrijden van de K. Belgische Voetbal Bond werden tot aan 
WO 2 gehaald (geronseld)bij de grote clubs van het land maar dat kon niet blijven 
duren. De Bond zocht dan maar via allerlei propaganda naar vrijwilligers om de 
scheidsrechters opleiding te volgen bij de provinciale afdelingen. Maar de eerste 
vaststelling op de Bond was, dat men niet aan het aantal inschrijvingen kwam dan 
gehoopt en vandaar de strenge maatregel die in het reglement bij een aansluiting 
van een club werd ingeschreven. 
 
Iedere club moest voortaan minstens één scheidsrechter binnen haar rangen tellen. 
Elke provincie richtte zo zijn scheidsrechters cursussen in. Na een opleiding van toch 
een 10-tal weken konden zij eraan beginnen in de jeugdafdelingen.  
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Van deze competitie 1946/1947 is er jaren nadien nog gesproken. Het elftal gelukte 
erin om dertien wedstrijden ongeslagen te zijn en stond alzo met 7 punten aan de 
leiding. staan. Maar volgde de ene pech na de andere. De mooie droom van de 
kampioenstitel werd echter aan stukken geslagen. Op het einde van dit 
voetbalseizoen moest de club de overgangsklasse verlaten. 
 
Volgens de persartikels van die tijd was het La Louvière dat de tweestrijd, om te 
ontsnappen aan de degradatie, tussen Union Centre en de Wilrijkenaars, het lot van 
de Vlamingen beslechtte. In diezelfde tweede helft van deze competitie met een 
thuiswedstrijd tegen Union Centre, werd een doelpunt gescoord (door speler 
Plateau) via het zijnet en F.C. Wilrijk ten onrechte en na hevig protest met en tegen 
de scheidsrechter Teunen op verlies zette. 
 
De in 1945 afgetreden voorzitter Cassiers en als secretaris benoemd in de nieuwe 
beheerraad zal later dikwijls aan zijn tekst teruggedacht hebben. 
  
Zo waren de verloren punten met het ‘zijnetdoelpunt’ een ware ramp want de 
geel/blauwen konden de punten echter goed gebruiken want het was al vlug duidelijk 
na de winter dat ondanks de vele punten voorsprong er iets mis was met de ploeg en 
niet genoeg punten konden gepakt worden en de club al vlug in de onderste 
regionen terecht kwam. 
 
Met nog enkele wedstrijden te gaan was het al vlug een uitgemaakte zaak dat de 
Sint-Bavojongens voor die reeks niet sterk genoeg waren. Van een 
scheidsrechterlijke vergissing gesproken om nog te zwijgen van de onverwachte 
terugval met de niet voorziene degradatie. Dat heeft bij velen lang, zeer lang, pijn 
gedaan. 
 
De competitie wordt vervalst en dat is allemaal de fout van de Bond ‘wordt in vele 
voetbalmiddens van minder financieel sterke clubs gezegd, verwijzende naar de van 
kracht zijnde maatregelen van enkele jaren terug rond het aantrekken van spelers 
door met geld te zwaaien. De Wilrijkse bestuurders verschuilden zich ook achter 
deze klacht (en vaststelling) en daarmee was dit rot seizoen afgesloten. F.C. Wilrijk 
was een goed beheerde club waar de tering naar de nering werd gezet, zoals zijn 
stichters dit hadden voorgedaan, maar overschot was er niet (nooit). 
 
Bij F.C. Wilrijk waren er ook spelers vertrokken maar dat alleen was niet de reden 
van een zg. verzwakking. De meer financieel sterkere clubs hadden zich kunnen 
versterken en dat was bij F.C. niet het geval. F.C. Wilrijk speelde in die tijd nog met 
‘eigen voetballers uit het dorp’ en die plaatselijke talenten konden niet meer op tegen 
de ‘versterkte clubs’ in de reeks.  En dat had grote gevolgen.  
 
Het seizoen 1946/1947 wordt afgesloten op een degradatieplaats met de gevolgen 
van dien, terug naar de 1ste provinciale. 
 
Na de allerlaatste wedstrijd werd het terrein dadelijk aangepakt en dat was 
hoognodig. De bestuurders werden menige maal tijdens de voorbije competitie 
geconfronteerd door de tegenstrevers en de scheidsrechters over, van, voor de staat 
van het speelveld. Veel open plekken zonder gras: in de doelzones en over de ganse 
lengte in het midden van het speelveld van strafschopgebied tot strafschopgebied. 
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Maar anderzijds moet het ook gezegd, dat bij hevige regenvlagen, op dat speelveld 
ook geen plassen te zien waren, omdat de ondergrond aldaar van dien aard is dat 
het water goed wordt afgevoerd.   
Samen met de uitvoeringsdiensten van de gemeente Wilrijk werd er terug gezaaid en 
bemest maar die zomer van 1947 zal bekend staan om zijn droge en zeer warme 
maanden zonder veel regen met de gevolgen van dien. 
 
Het speelveld zag er niet uit ondanks vele inspanningen van het brandweerkorps van 
de gemeente en de vele helpende waterdragers, om het tegen september ietwat in 
orde (groen) te krijgen.  
 
De jeugdopleiding krijgt stilaan méér stem in het clubgebeuren. Deze voor een club 
belangrijke onderafdeling, waaruit jonge beloftevolle jongeren kunnen uitgroeien, 
krijgt meer vorm, t.t.z. men vindt al eens gewezen voetballers uit eigen midden die na 
hun voetbalperiode hun tijd (willen) spenderen aan de opleiding van de jeugd door 
zich als trainer in te zetten. Ook belangrijk zijn de ploegbegeleiders die met hun 
ploegje naar de matchen trekken en achteraf een verslagje geven (en/of maken) voor 
het hoofdbestuur. Men ging er misschien vanuit van het gezegde ‘Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst.’ Spijtig genoeg zal dit in de toekomst in het voetbal niet 
meer de regel worden, want voor de jongeren goed en wel ingeschreven zijn en ze 
enig voetbaltalent hebben, komt men ze al weghalen. 
 
Maar er is bij F.C. wel veel goede wil maar toch lukt het niet meteen. Echter kijkt men 
naar de buren, naar S.K. Hoboken en Belgica Edegem waar dit wel lukt, maar voor 
het hoofdbestuur is dit nog eigenlijk niet goed duidelijk. Er wordt door de naaste 
medewerkers en de ouders van de jongelingen meerdere malen op gereageerd 
zoals: ’t Is weer voor de jeugd, dat gaat weer niet, maar voor de eerste ploeg…’ Of ‘je 
ziet nooit iemand van het bestuur op een wedstrijd en als er dan iemand is, hangt die 
na tien minuten aan den toog’. Ik kan best begrijpen dat zulke uitlatingen al eens 
hebben plaatsgehad maar dan misschien telkens wanneer het niet te best ging met 
het jeugdploegje. Eerder dus een uitdrukking van frustratie. 
 
 
Voetbalseizoen 1947/1948  
Het nieuwe seizoen 1947/1948 bood zich aan en op sportgebied kon men blijven 
rekenen op de spelerskern die het vorige seizoen deel uitmaakten van de eerste 
ploeg aangevuld met enkele nieuwkomers en jongeren. De club diende aan te treden 
in de hoogste provinciale afdeling. Men koesterde helemaal geen titelambities, men 
zou spelen voor wat de geel/blauwen waard waren en men zou de punten ook niet 
laten liggen. 
 
Het mag gezegd dat sinds het heropstarten van de competitie na WO 2 regelmatig 
de spelers Louis Frans en Rikske Buelens zich in de kijker van vriend en 
tegenstanders wisten te spelen. Snelle mannen, zwoegers en vooral met steeds een 
precieze tussenkomst in het duel, met vervolgens een gemeten pas in de voeten. 
 
De club laat aan het gemeentebestuur weten dat zij ook dit jaar op het programma 
van de Zomerkermis willen staan, met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Temse 
op 8 augustus 1948. 
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Tijdens de lenteperiode 1947 vindt er een volkstelling plaats in heel het land. Tegen 
het einde van dat jaar kan men meedelen dat de gemeente Wilrijk 5905 huizen telde, 
en 26.150 inwoners. Er woonden veel meer vrouwen dan mannen. 
 
F.C. Wilrijk ging van zijn eigen kracht uit en moest bij vele tegenstrevers optornen 
tegen allerlei systemen van opstelling en spelwijzen. Ook de toenmalige spelwijze 
van veel clubs, waar men uitgaat van een sterke verdediging, waarvan die spelers 
nooit verder kwamen dan iets verder dan de grote backlijn en eens in het bezit van 
de bal deze dan ‘in het wilde weg’ van achteruit naar voor werd gespeeld om een 
aanval op te zetten. Neen dat was niet het spelconcept van de geel/blauwen. 
 
F.C. Wilrijk speelde een open en vrij spel en was aanvallend ingesteld. De geduldige 
opbouw van de aanval langs de snelle flankspelers was hun manier van aanvallen en 
daarvoor waren de Wilrijkenaars voor gekend en beducht. Daarvoor moet je dan wel 
over de geschikte spelers beschikken.  
 
Ondanks alle goede bedoelingen en vele inspanningen lukte het de Wilrijkenaars niet 
om hogerop te klimmen, zelfs niet om stand te houden in de hoogste provinciale 
afdeling. Wilrijk zakte naar een reeks lager, 2de provinciale afdeling. 
 
In die hoogste afdeling van de provincie Antwerpen kwamen, soms voor een jaar, 
jonge voetbalclubs terecht die het met hun spelers ook niet vermochten stand te 
houden en dat was alleen maar te wijten aan spelers die de club verlieten om ergens 
anders, tegen een hogere vergoeding te gaan spelen. 
 
Binnen de jeugdafdeling had men enkele goede elftallen die voetbaltalenten binnen 
hun rangen telden en daar was de tweedejaars scholierenploeg een van met: G. 
Gijs, Van der Schelde, Pals, Janssens, Gijs J., Van Houten, Van Hoof, De Bruyn, 
Gerardts, Pots en J. Kersemans. Het was al enkele seizoenen op rij, dat F.C. Wilrijk 
steeds kon beschikken over een zeer sterke lichting scholieren en vele van die 
namen zullen later te vinden zijn in het eerste elftal. 
 
 
Voetbalseizoen 1948/1949 
Het seizoen 1948/1949 is er een zonder veel geschiedenis. Het clubbestuur hoopte 
dat de verwijzing naar de 2de provinciale afdeling van korte duur zou zijn en men 
vatte het seizoen aan met een goed gevoel. Ondanks de degradatie en vertrekkers 
kon de groep spelers voor het eerste elftal bij elkaar gehouden worden en waren er 
gelukkig de talentvolle jeugdspelers die niet snel genoeg konden opgesteld worden. 
Het was het resultaat van hard werken en de spelers een vergoeding te geven. 
De spelersgroep bestond uit: Fr. Van Regenmortel, Louis Frans, J. Segers, J. Van 
Regenmortel (doelman), Rik Buelens, Staf Gijs, L. Vleminckx, R. De Potter, Louis 
Bolders J. Heps, Jef Gijs, Louis Bolders, L. De Haes, John Geeraerts, Jos Claes, 
Van den Brul, M. De Valck, J. De Groof e.a. 
 
De tweede helft van het seizoen (winterperiode 1949) wordt de 18-jarige Staf Gijs 
aan de spelersgroep toegevoegd van het 1ste elftal. Hij zal beginnen met de 
uitwedstrijd op Heultje en bewees meteen over een onuitputtelijk loopvermogen te 
beschikken. Zijn specialiteit was de positie in de halflijn, regelde dus de verdediging 
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en wist steeds met een gepaste voorzet de aanval in te luiden. Datzelfde seizoen zal 
ook zijn één jaar jongere broer in het elftal worden gedropt. Staf Gijs zal zeven 
voetbalseizoenen onafgebroken deel uitmaken van de kern van het eerste elftal. 
Opvallend is het dat vele seizoenen lang ofwel ‘een Gijs’ of ‘een Mariën’ of soms 
samen deel uitmaken van het eerste elftal. Wat zeer opmerkelijk is en nooit meer is 
voorgevallen, dat half de jaren 1950 de drie gebroeders ‘Gijs’ een enkele keer samen 
in het eerste elftal werden opgesteld. Daarentegen zullen de broers Gustaaf (°1931) 
en Jozef (°1932) vele jaren lang samen opgesteld worden in het eerste elftal van de 
Wilrijkenaars. 
 
De trainers van de periode einde jaren ’40, begin jaren ’50 van de 20ste eeuw waren 
Louis Frans, Paul De Groof en later Charlie Van de Wouwer en Jean Goossens. 
 
Maar het was van het begin van de competitie al te merken dat het weerom een 
moeilijk jaar zou worden. Het elftal weet zich ergens in het midden van de 
rangschikking te plaatsen en speelt een onbelangrijke rol in die competitie. Het 
toeschouwersaantal neemt sterk af en de club doet allerlei pogingen om de verdere 
terugval, ook op het gebied van de inkomende financiën, te stoppen. 
 
Bij de bestuurders van die tijd zijn naast voorzitter Fernand De Groof Jan Vermeiren, 
Frans De Pooter, Frans Buelens, Jules Binon, Henri Bax en Constant Cassiers, 
Frans Merckx en Corneel Soetewey. De functie van secretaris wordt waargenomen 
door Stan Cassiers. 
 
In de jeugdreeksen lieten de knapen van F.C. Wilrijk zich echter opmerken in hun 
reeks en dat had alles te maken met een vijftal spelers die qua lengte ‘een kop’ 
groter waren dan de meeste andere knapen in hun reeks. Dit elftal bestond uit: Van 
Anslo, Cooreman, J. Van Leckwijck, Pintens, Possemiers, Bisschop, Peeters, Lucas, 
Bahro, Ileghems, De Ceulaer en Van Herck. 
 
Bij de thuiswedstrijden zijn er tombolalotjes te kopen, deelt men de samenstelling van 
de ploegen uit, met op de achterzijde de reclameteksten van sympathiserende 
Wilrijkse Middenstanders en richt men allerlei clubevenementen in, zoals een 
kippenavond, een mosselavond ed. om maar geld in het laatje te krijgen. 
 
Wat nieuw is voor die tijd, is het door verhuren van het speelveld aan derden, aan 
een voetbalteam van een liefhebbers verbond of bedrijf (van de fabriek Staepelaere) 
of een toevallig team van een supporterslokaal, die na de wedstrijd dan blijven 
hangen en wat verbruiken, de kas spijzen dus. 
Deze matchen laat men doorgaan wanneer de staat van het veld het toelaat. 
Tijdens zulke wedstrijden ontdekt men al eens spelers met ietwat talent en dan werd 
er onmiddellijk contact gezocht. Dat is dan weer een ander voordeel en zo slaagt 
men er om een nieuw spelend lid aan te sluiten voor de groep van het eerste – en 
reservenelftal. 
 
Maar helemaal nieuw is dat soms spelers van elders zich spontaan komen 
aanbieden om bij de geel/blauwen eventueel te komen voetballen, na eerst kennis 
genomen te hebben van de voorwaarden en de vergoedingen die kunnen verdiend 
worden. Dat is wel nieuw maar het wordt stilaan de regel. 
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De supportersclub ‘De Sportvrienden’ speelden onderling een vriendschappelijke 
voetbalwedstrijd als gevolg van de ingebruikname van ‘hun’ supportersvlag. Dit 
geschiedde onder een grote belangstelling. In die vlag staat centraal een ‘actie 
afbeelding van een voetbalspeler opgenomen’ en dat is niet minder dan hun grote 
Wilrijkse voetbalidool ‘Rikske Buelens Op een foto gekiekt op deze feestelijke dag 
staan een veertigtal leden (onderaan de foto met hun naam) voor de kleedkamers 
opgesteld (terrein Oudestraat) bij de nieuwe wapperende supportersvlag. 
 
De beoefening van de sportdiscipline ‘voetbal’ heerste te Wilrijk, maar er waren ook 
nog de boogschutters en de trompetfanfare ‘De Vrije Wielers’. Na de oorlogsperiode 
had in Wilrijk het voetbal wel wat concurrentie van de aanhangers van het ‘veloke’ 
omdat de plaatselijke wielerclub W.S.Cl. Wilrijk (sinds 1921) doorheen het jaar heel 
wat koersen op het programma zette, voornamelijk tijdens de vele kermisperiodes 
met als hoogtepunt ‘de Grote Prijs van Wilrijk’ een wielerwedstrijd voor 
beroepsrenners telkens op jaarmarktdag. Dat weerhield echter niet de 
voetbalfanaten Stan Van Reeth, Arthur Huylebroeck en Frans Beuckelaers om een 
nieuwe voetbalclub te stichten nl. F.C. Rood Wit welke zich aansluiten bij de 
Arbeiders Voetbal Federatie en een tijd lang hun thuiswedstrijden speelden op een 
der terreinen in het park ‘Den Brandt’ om nadien te Wilrijk aan de Laarstraat (achter 
de lange betonplaten muur) op het terrein van Verbruggen zich thuis te voelen.  
 
 
Voetbalseizoen 1949/1950 
Het voetbalseizoen 1949/1950 is als het ware een kopie van het voorgaande 
seizoen. De groep spelers of de kern van het eerste elftal en de reserven bestond uit: 
Frans Janssens, Louis Possemiers, Staf Gijs, Jef Gijs, Frans Van Regenmortel, Jules 
Eggermont, L. Vleminckx, Louis Bolders, L. De Haes, Rikske Buelens, John 
Geeraerts, B. Nauwelaers, Eug. Wouters, R. Bisschop, Louis Frans, Risteyn, R. 
Verrept e.a. 
 
Louis Frans, vedette van het eerste elftal ontfermt zich over de jonge voetballertjes 
van F.C., met in het bijzonder de kadetten en de scholieren. Alle 
woensdagnamiddagen kon je zo een 50-tal jongeren (en soms veel meer) op het 
terrein bezig zien. Wat speciaal is aan zijn trainingen zijn de voorafgaandelijke 
turnoefeningen. Louis was iemand van het dorp en een graag geziene gast. Zelf 
kwam hij in het eerste elftal terecht juist voor het begin van de oorlog. Hij was een 
hevige voorstander om te blijven voetballen tijdens de noodcompetitie, al was het 
maar om de spelers bij elkaar te houden. 
 
Op bestuurlijk vlak wordt er goed werk geleverd maar op sportief vlak kan men dat 
niet zo dadelijk merken als men de resultaten van de eerste ploeg onder ogen 
neemt. 
 
Op gebied van het jeugdbeleid zit alles goed. Het aantal aansluitingen stijgt en men 
heeft enkele zeer talentvolle jongeren in de jongste leeftijd categorieën lopen 
voetballen. Zo zijn er François Van Nuffel (keeper), Rudi De Graeve, Jefke 
Heremans, René Desneux. 
 
Het is de gewoonte geworden dat af en toe de allerjongsten een voorwedstrijd spelen 
bij de thuiswedstrijden en vanuit die tijd behoorden R. Symens, Ch. Van Roey, Dolf 
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Joris, Van Humbeeck en Baert tot die ploegjes. Dat wakkert niet alleen de 
competitiegeest aan bij de jongeren maar dat laat de toeschouwers ook kennis 
maken met de jeugdwerking en het jeugdbeleid op zich.  
 
Na het einde van het speelseizoen 1949/1950, in de zomerperiode van 1950, gaat de 
Jeugdafdeling met haar jongste leeftijdscategorie (kadetten) op reis naar Duitsland. 
Het was volgens overlevering een beloofde uitstap als beloning voor een behaald 
resultaat. Er bestaat een groepsfoto van de gelukkigen genomen voor het café 
Sportlokaal aan de Heistraat 23, waar op dat moment het echtpaar Lievens-Cuypers 
de uitbaters van zijn.  
 
In die naoorlogse periode bezat F.C. Wilrijk heel wat beloftevolle jongeren en daar 
maakten het broederpaar Gustaaf, Jef en Hubert Gijs deel van uit. Zij zullen nog 
uitgroeien tot de titularissen van het eerste elftal en als echte clubmannen hun 
loopbaan lang als F.C.er lid blijven. 
 
Uit een uittreksel uit de beheerraadszitting van 17 januari 1950 lezen we dat de 
ingediende ontslagen van Frans Merckx en C. Soetewey aanvaardt worden. De 
samenstelling van de raad bestaat vervolgens uit: Fernand De Groof, voorzitter; Jan 
Vermeiren, Frans De Pooter, Frans Buelens, Jules Binon, Henri Bax, Constant 
Cassiers, secretaris en afgevaardigd beheerder. Het document is gedateerd 
19.01.1950 en getekend door C. Cassiers en Fernand De Groof. Kritiek op de 
slechte uitslagen blijft uiteraard niet uit en deze bestuursploeg heeft het daar niet 
gemakkelijk mee. 
 
Op het provinciaal comiteit komt tijdens de maandvergaderingen met de clubs het 
meermaals aan bod over het weghalen en/of weglokken van eigen opgeleide 
clubspeler(s) maar er is meer. De clubs stellen vast dat spelers, vanaf het moment 
dat zij tweedejaars junioren zijn helemaal geen geduld meer opbrengen en de club 
verlaten omdat ze volgens hen, niet snel genoeg bij de kern van het eerste elftal 
worden ingelijfd. 
 
De clubs van de pas opgestarte liefhebbersverbonden halen die spelers graag 
binnen, wat dacht je wel. Door die omstandigheden zullen de liefhebbersclubs de 
volgende jaren hoogtij vieren. In het Wilrijkse ontstonden meerdere clubs die 
deelnamen aan de competitie van zulk een liefhebbersverbond. In de rand van het 
F.C. gebeuren werden die clubs al eens afgeschilderd en benoemd als caféploegen, 
maar dat was helemaal onterecht. Deze voetbalverbonden met het Handelsverbond, 
het Arbeiders Voetbal Verbond, de Katholieke Sport Federatie en de Antwerpse 
Vereniging van Vriendenclubs konden met hun hoogste reeksen zeker wedijveren 
met de ploegen uit de provinciale reeksen. Maar ook de omgekeerde beweging werd 
gemaakt van spelers die naar ‘den Belgische’ kwamen om te voetballen. 
 
Zoals overal zijn er vele goede opgeleide jeugdspelers van F.C. Wilrijk die de club 
verlaten en aansluiten bij die plaatselijke liefhebbers voetbalclubs, waar ze de 
sterkhouders zijn en een (beter) centje kunnen bij verdienen. Zo was er Jan 
Vermeiren die een tekst voorlas over de geschiedenis van F.C. Wilrijk n.a.v. ‘F.C. 50’ 
(1971) en er zijn persoonlijk gedacht aan toevoegde dat hij het niet kon begrijpen dat 
in de gemeente Wilrijk, met een bevolking van om en bij de 43.000 inwoners er geen 
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elftal tussen de lijnen kan gebracht worden, waardig om in de nationale reeksen te 
wedijveren met andere ploegen.’ 
 
Ook verwees hij naar de vele nijverheden en industrie te Wilrijk die zich onsportief 
weten op te stellen door de club niet te ondersteunen waar dit elders, in veel kleinere 
dorpen en gemeenten, wel geschiedde. Jan Vermeiren besloot met te zeggen ‘dat 
goede spelers geld aan de club kosten alleen al om hen binnen hun voetbalploeg te 
houden, om nog niet te spreken van het binnenhalen van topspelers’. Het werd plots 
heel stil in de raadszaal maar voorzitter Jan Vermeiren sloeg hier wel ‘de nagel op de 
kop’. 
 
‘Bij de jeugdafdeling moet een andere aanpak gelden’ is op een moment de niet 
misverstane boodschap van Rikske Buelens, speler van het eerste elftal, aan het 
hoofdbestuur van F.C. Hij stelt voor om deze afdeling mee te ondersteunen en zal 
mee uitkijken naar voetbalvrienden en ouwe getrouwen uit het F.C. clubleven om 
trainers en begeleiders uit te nodigen. Maar hij stelt wel een voorwaarde en niet de 
minste: ‘De jeugdafdeling moet een stem krijgen in het hoofdbestuur en er moet rond 
de jeugdwerking met elkeen kunnen gecommuniceerd maar vooral geluisterd worden 
naar de noden’. 
 
Naast de minder goede uitslagen van het eerste elftal ontstaan er met de tijd diverse 
stromingen rond die oorzaak. Velen wijzen naar de gebrekkige sportieve opleiding en 
begeleiding, niet alleen van de spelers van het eerste elftal maar ook naar de 
jeugdopleiding. 
 
Maar elke discussie eindigt steeds met dezelfde eindvraag. Is er daar wel geld voor 
en/of kunnen wij dat wel betalen. Het is bekend dat secretaris Stan Cassiers, die ook 
het eindtoezicht heeft over de gelden, zeer streng is wanneer er nog maar gesproken 
wordt over het uitgeven van geld en zijn voorzitter er dan op wijst dat het nog altijd 
beter is dan de boeken te moeten neerleggen. Hij past in de praktijk als het ware de 
spreuk toe ‘de tering naar de nering zetten’. 
 
Voorzitter Fernand De Groof, die het beu is met de regelmatige - en volgens hem 
onterechte - aanvallen op zijn bestuurswijze als op de werking van zijn 
medebestuurders in het algemeen, laat zich in die periode al eens ontvallen dat hij zo 
niet verder wil en ook aan ontslag denkt.  
 
Fernand De Groof was op zoek naar een mogelijke opvolger, best iemand van 
buitenuit die dan een zeker voordeel geniet ‘de toestand’ niet te kennen 
en…waarvoor men dan misschien toch enig respect zou tonen. Korte tijd nadien 
(voorjaar 1950) wordt een nieuwe naam als voorzitter voorgedragen, Louis De Hert, 
en als het ware ‘per direct’ aangesteld om het gekrakeel zo vlug als mogelijk de kop 
in te drukken en om verder onheil te voorkomen. 
 
Louis De Hert wordt de 4de voorzitter van de voetbalvereniging K.F.C. Wilrijk of de 
ploeg van de Sint-Bavojongens, zoals men in sportartikels van de Gazet van 
Antwerpen destijds de geel/blauwen al eens noemden. Louis De Hert is een echte 
Wilrijkenaar, woonde aan de Heistraat 325 (op de Hoogte) en is handelaar. Deze 
man imponeerde door zijn verschijning, hij was groot en stevig gebouwd, niet veel 
van zeggen maar was toch aanspreekbaar en kon vooral luisteren. Zijn 
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onafscheidelijke donkere deukhoed gaf hem nog meer aanzien. Hij kan echter nog 
rekenen op de sterke steun van Stan Cassiers (als afgevaardigd beheerder) en al de 
leden van de beheerraad maar ook op iedereen die met de club begaan is en vooruit 
wil. 
 
Omdat hij in het verleden nooit echt lid was geweest van de vereniging en de diverse 
conflicten ook niet te gronde kent, krijgt hij als zg. neutraal persoon meer kans op 
slagen om de rangen terug te sluiten. Van voetbal kent hij zo goed als niets, maar hij 
laat zich voorlichten door de kenners van toen met J. Binon en Jan Vermeiren.  Op 
bestuurlijk vlak kan hij zijn mannetje staan. 
 
Trouwens Jan Vermeiren wordt in de beheerraad als voorzitter aangesteld en het is 
op de ervaring van deze man ‘met een lang verleden bij de Wilrijkenaars’ dat de 
nieuwe voorzitter zijn beleid deels zal steunen zonder dat de buitenwereld dat 
eigenlijk merkt. 
 
De nog in leven zijnde gewezen spelers en sympathisanten, spreken vandaag nog 
met veel respect over voorzitter De Hert. Ik verwijs ook nog naar een tekst uit 1991 
van de hand van Marcel Robbroeckx (in de jaren 1970 lid van de beheerraad) die 
spreekt over ‘Louis De Hert, als lijmer van vele ruzies’. Dat zegt natuurlijk veel. De 
geschiedenis zal uitwijzen dat Louis De Hert een overgangsfiguur is die de 
vooroorlogse periode van F.C. afsluit. 
 
In de archieven van de club is van deze voorzitters wissel niets te vinden. Ergens is 
dat zeer spijtig, want deze grote lijvige man met zijn steeds doordringende blik alsof 
hij steeds boos is, is de verzoener geweest onder bestuurders en heeft voor vele 
hete vuren gestaan. Tijdens zijn voorzitters periode zal hij ook wakker liggen van de 
onzekerheid van de locatie van zijn Wilrijkse voetbalclub. Hij zendt regelmatig Jan 
Vermeiren naar de politieke bewindvoerders van de gemeente om de nood te klagen 
maar vooral om op de hoogte te blijven van de toestand rond allerlei beloften 
dewelke gedaan zijn aan de clubleiders. 
 
De clubleiders van K.F.C. Wilrijk hebben hun lokaal aan de Heistraat 23 in het café 
‘Sportlokaal’ bij Net Lievens waar de politieke ‘vrienden’ ook al eens een pintje 
drinken na een vergadering en/of gemeenteraadszitting en dan is er de mogelijkheid 
‘de een of andere’ nog eens hét verhaal van de club te vertellen of…iets te 
vernemen. 
 
De voetbalseizoenen op het terrein van de Oudestraat brengt F.C. Wilrijk niet de 
verwachte resultaten en de nog veel te jonge spelers (van de eigen opleiding) nog te 
onervaren. De club bezit nu over een locatie waar ze hopelijk voor een lange tijd 
kunnen spelen en is men van die zorgen vanaf, maar nu maakt men zich weer 
zorgen rond de sterkte van het elftal, dat nodig is om eventueel hogerop te spelen. 
 
Wanneer de afgevaardigden van F.C. van de maandelijkse bijeenkomst op het 
provinciale comité terugkeren kunnen zij de ongelooflijke verhalen van bestuurders 
van veel kleinere gemeenten en zelfs dorpen niet plaatsen en vragen zij zich telkens 
af hoe die het klaarspelen een ploeg samen te stellen die zich bovenaan in de 
rangschikking kan plaatsen en zelfs de promotie kan afdwingen. Zij komen steeds 
terecht op het uiteindelijke besluit: ‘het bezit van geldmiddelen’ is uiterst noodzakelijk 
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geworden in het voetbal gebeuren. Deze clubs kunnen dan spelers aantrekken tegen 
zeer mooie voorstellen (gaan shoppen) om zodoende hun elftal te versterken en/of 
verder uit te bouwen. 
 
Op het einde van het jaar 1950 meer bepaald op 28 november 1950 wordt een 
besluit getekend door de Prins Regent waardoor Football-Club Wilrijk zijn naam mag 
laten voorafgaan door het woord ‘Koninklijke’ wat een hele eer is voor een vereniging 
en hoog wordt aangeslagen in die periode. Het is in feite een waardering voor 25 jaar 
van goed bestuur. 
 
Deze erkenning is een welkome zaak tijdens de minder goede periode en zorgt even 
voor wat ademruimte. Dat jaar 1950 is werkelijk een feestjaar want de 
supportersvereniging ‘De Sportvrienden’ zijn aan feesten toe met hun 25-jarig 
bestaan. 
 
 
Voetbalseizoen 1950/1951 
Het seizoen 1950/1951 zal er moeten geroeid worden met de riemen waarover men 
beschikt. Voor het eerste elftal worden allerlei inpassingen uitgeprobeerd maar 
kunnen het tij ook niet keren. Na het stoppen met de actieve voetballers loopbaan 
door Louis Frans, neemt hij na fel aandringen van het bestuur de taak van 
oefenmeester op zich. 
 
Echter bezit hij op dat moment klaarblijkelijk ook niet over de voetbalelementen 
waarop hij hoopte want hij moet ondervinden dat zijn ploeg zich met moeite kan 
handhaven in de 2de provinciale afdeling. Buiten de spelers van het eerste elftal van 
verleden seizoen zijn volgende junioren/reserven dikwijls inzetbaar zoals Van Eynde, 
De Bruyn, Verspaendonck, G. Gijs, Verrept, Pots, Gijs J., De Groof J., Van Houten, 
Van Hoof, Devillers, Gerardts,  
 
Tijdens het seizoen 1950/1951 staan volgende spelers bij de kadetten A al eens 
tussen de lijnen: Van Rooy Henri, Van Nuffel Francois, Cotemans Jozef, Symens 
Henri, Weymans Paul, Cuypers Pierre, Heremans Jozef, Desneux René, Van Herck 
René, Geukens Frans en Wouters Julien. 
 
Pal in de zomer van 1951, meer bepaald op 3.7.1951 heeft er een algemene 
vergadering plaats, vergadering waarin Jan Vermeiren als voorzitter van de 
beheerraad van de Wilrijkse voetbalvereniging wordt aangesteld. De nieuwe 
voorzitter wordt in zijn functie omringd door Frans Buelens, ondervoorzitter, Jos 
Ceulemans, verslaggever, C. Cassiers, secr. en met H. Bax, J. Binon, J. Kermans, J. 
Staepelaere en Em. Maeremans, als leden. Dit voorstel om naast de algemene 
voorzitter van de club, iemand anders uit de beheerraad het voorzitterschap van die 
Raad te verlenen komt van mr. C. Cassiers. 
 
Het is zowel voor Jan Vermeiren, al sinds de oprichting in 1921 begaan met de 
voetbalclub, als voor voorzitter De Hert een goede zaak en ten goede zal komen voor 
het algemeen beleid. Voor Jan Vermeiren is het een erkenning en voor Louis De Hert 
is het een enorme steun in zijn beleid.  
 
De supportersvereniging ‘Den Duyter’ vieren hun 25-jarig bestaan in het jaar 1951. 
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In het najaar wordt dit gevierd met een vriendschappelijke voetbalontmoeting tussen 
de supportersverenigingen ‘De Duyter’ (met Jan Torfs) en ‘Ons Vermaak’ (met B. 
Soetewey) op het terrein van Agence Maritime aan de Laarstraat. Deze teams 
werden versterkt met Wilrijkse spelers van toen. De scheidsrechter met dienst is voor 
de gelegenheid oud F.C. -speler Jean Goossens. 
 
Het supporterslokaal ‘Sportlokaal’ aan de Heistraat 23 krijgt een andere uitbater. 
Het echtpaar Diels-Stuyck baten voortaan deze gekende pleisterplaats van clubs en 
supporters uit. 
 
Deze minzame mensen Frans en Josephine krijgen dadelijk meerdere Wilrijkse 
sportmensen en clubs over de vloer, moderniseren het café en geven de destijds 
aangebouwde achterzaal een moderner interieur met alle mogelijke faciliteiten 
(sanitair en een podium). Het is in die tijd de enige grote uitbating met achterzaal in 
het Wilrijkse en dat zal zo blijven tot begin de jaren ‘70 van de 20ste eeuw. 
 
 
Voetbalseizoen 1951/1952 
Het seizoen 1951/1952 in de 2de provinciale afdeling Antwerpen 
De Wilrijkse voetbalvereniging bestaat in 1951 al 30 jaar, gesticht door enkele 
voetbalfanaten in 1921 die het aandurfden een voetbalvereniging te stichten die 
aantrad onder de reglementen van de Kon. Belgische Voetbal Bond. 
Na verloop van die 30 jaar zijn zij aan hun 4de locatie toe en op sportgebied moet het 
gezegd dat de ‘grootste jaren’ tot op heden, plaats hadden op de locatie aan de 
Boomsesteenweg. 
 
De kern van het eerste elftal van dat moment bestond uit Louis Frans, Gustaaf Gijs, 
L. Possemiers, Eugeen Wauters, Rikske Buelens, Jef Gijs, D’Haes, Verrept, R. 
Bisschop, Risteyn, Eggermont, Gerardts, Timmermans, F. De Groof, Braun, L. 
Daems, Heps, Van Regenmortel. 
 
Wat de jeugd betreft gaat het zeer goed. De kadetten A blijven vriend en 
tegenstrever verbazen. Op twee punten na missen ze de kampioenstitel. De groep 
spelertjes bestond uit: Fr. Van Nuffel, Em. Van Rooy, H. Symons, J. Cotemans, R. 
De Graeve, P. Weymans, H. Pintens, G. Staepelaere, J. Heremans, Fr. Beerten, J. 
Wouters, P. Cuypers. 
 
Vanaf deze vroege jaren 50 van de 20ste eeuw richt K.F.C. Wilrijk i.s.m. haar 
jeugdafdeling jaarlijks het Paastornooi in voor miniemen, kadetten en scholieren. Dit 
begint eerst zeer bescheiden maar het jaarlijkse tornooi zal uitgroeien als één der 
grootste en bekendste uit de provincie, waar de clubs met haar deelnemende 
jongeren graag naartoe komen. De grote prijzentafel met al haar blinkende bekers en 
bekertjes en/of medailles waren hier ook niet vreemd aan.  
 
Op sportief vlak is het een seizoen als het voorgaande, zonder veel hoogtepunten, 
met enkele sterke gespeelde thuiswedstrijden met als resultaat, de uiteindelijke 
handhaving in de 2de provinciale afdeling. 
 
Het nieuw clubbestuur mocht al dadelijk aan de bak met het organiseren van de 
feestelijkheden rond de herdenking van de stichting van de club 30 jaar geleden, de 
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benoeming als “Koninklijke Maatschappij’ en de schenking door hun erevoorzitter 
Maurice Beeckmans de West-Meerbeeck van een nieuwe clubvlag. 
 
Met een omzendbrief van de Feestcommissie van 5 november wordt dit aan iedereen 
bekend gemaakt. Zondag 25 november 1951 is de grote dag met een goed gevuld 
programma: 9.30 uur in de kerk van Sint-Bavo, dankmis ter nagedachtenis van de 
overleden leden, in het bijzonder voor medestichter Armand Donceel, overleden op 
19 oktober jl. 
 
Vervolgens gaat men in stoet, voorafgegaan door de muziekmaatschappij Sint-Bavo, 
naar het gemeentehuis waar het clubbestuur met zijn leden en aanhangers worden 
ontvangen door de burgemeester Louis Kiebooms, collegeleden en raadsleden. Op 
foto’s van die plechtigheid bemerken we op de eerste rij, in de tot de nok gevulde 
raadszaal, voorzitter De Hert, Stan Cassiers, Maurice Beeckmans de West-
Meerbeeck en Jules Binon met achter hen de andere medebestuurders, 
sympathisanten en supporters  
 
Na de huldiging door de plaatselijke overheid in de persoon van schepen Frans De 
Ranter, afgevaardigde namens burgemeester Kiebooms, dat de gemeenteraad de 
goedkeuring heeft gehecht om een financiële toelage van 2000 BEF aan de club te 
schenken voor deze gelegenheid.  
 
Het gemeentebestuur van Wilrijk heeft steeds de Wilrijkse verenigingen geholpen op 
materieel vlak, met het leveren van tafels, stoelen, podia, palen met vlag, afsluitingen 
ed. maar vanaf de jaren 1950 werd jaarlijks in de begroting een bedrag ingeschreven 
om desgevallend verenigingen een financiële toelage te schenken bij een viering of 
speciale gelegenheid.  
 
Dan gaan de bestuurders en de leden van het feestcomité in groep naar de andere 
kant van de Doornstraat, naar de woning (het Kasteel Ieperman) van hun 
erevoorzitter Maurice Beeckmans de West-Meerbeeck, waar in een van de salons de 
overhandiging plaats greep van het nieuw clubvaandel gevolgd van een heildronk.   
 
Na deze feestmomenten trekt men dan naar het clublokaal ‘Sportlokaal’ aan de 
Heistraat 23 voor een feestzitting gevolgd van een receptie. De dag wordt afgesloten 
met een feestmaal gevolgd van een danspartij. 
 
In de gevoerde briefwisseling tussen de feestvierende voetbalclub en het 
gemeentebestuur als in het speciaal gedrukte feestprogramma staat wel degelijk 
‘Ere-Voorzitter Maurice Beeckmans’, en zo geef ik dat ook weer, maar voornoemde 
weldoener van de Wilrijkse club heeft nooit deel uitgemaakt van een functie binnen 
het bestuur.  
 
Op sportief vlak valt er over dat voetbalseizoen 1951/1952 niet veel te zeggen de 
club kan zich handhaven in de 2de provinciale afdeling. 
 
Vanuit de jeugdafdeling zijn er drie Wilrijkse jongeren opgeroepen voor de 
provinciale trainingen met name Jef Heremans, Francois Van Nuffel en Rudi De 
Graeve.  
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Voor een club is dit fijn gevoel, het geeft vertrouwen in de jeugdopleiding en vooral, 
het kan aangewend worden als voorbeeld om de andere jongeren te motiveren. 
Uiteraard is dit voor de trainers een hele eer. 
 
 
Voetbalseizoen 1952/1953 
Het voetbalseizoen 1952/1953 kenmerkt zich door het inzetten van enkele jongeren 
die zich tijdens de opleiding in de jeugdreeksen al meteen lieten opmerken. Zo waren 
er Jan Lauwers, W. Gillis, Fr. Jennes, e.a. 
 
In de jongste jeugdreeks liep er een broekventje van 10 jaar oud rond die iedereen 
begeesterde door zijn voetbal behandeling en snelheid van uitvoeren. Dat talentvolle 
spelertje was niet groot van gestalte maar ongelooflijk beweeglijk. Hij noemde 
Etienne Coppens (° jan. 1941) zoon van Wlrijkse zaken mensen. Dit talent zal zich 
vanaf eerstejaars kadet dadelijk doen opmerken. Hij werd in de kadettenploeg (met 
veel laatstejaars kadetten) zich dadelijk laten opmerken tussen Fr. Van Droogbroeck, 
R. Robberecht, L. Rouchet, D. Renders, B. Van der Heyden, J. Van Kesbeeck, K. 
Roggeman, M. Goossens, R. De Ridder, Torfs, B. De Ridder, Ghys, J. De Bock, L. 
Jacobs en Fl. Van Eeckhout. 
 
De club werd aangezocht - net zoals vele andere plaatselijke verenigingen - om deel 
te nemen aan de ‘Pater De Dekenhulde’ die in het centrum van de gemeente plaats 
grijpt op zondag 15.6.1952. Achter het clubvaandel stappen bestuurders, 
sympathisanten en leden in groten getale op. Voor alle Wilrijkse verenigingen was dit 
het moment om de inwoners te laten kennis maken met de club. 
 
De eerste ploeg speelt het seizoen uit zonder veel hoogtepunten en kan zich in de 
2de provinciale afdeling handhaven. Vele kleine clubs ondervonden steeds maar 
hinder van jonge elementen die hun legerdienst moesten gaan vervullen en de clubs 
er niet konden over beschikken. René Bisschop (back bij F.C.) was in die tijd zo een 
van die velen. 
 
Tijdens dat seizoen wordt er met de jeugd ook internationaal gespeeld nl. tegen 
F.C.B Marathon Remcheid en deze vriendschappelijke heen en terugwedstrijden 
waren een goede leerschool voor de geel/blauwen jongeren (scholieren). 
 
 De ploeg werd samengesteld uit de spelers Van Nuffel, Van Herck, J. Van Rooy, 
Van Rooy H., Cuypers, Gillis, Devillers, Heremans, Baccarne, Desneux, Van Cauter. 
De Duitsers zijn echter te sterk en winnen met 2-3. De Wilrijkse doelpunten werden 
gemaakt door Van Cauter en Desneux. 
 
Met de algemene vergadering van 31 juli 1953 wordt het mandaat van J. Kermans 
herroepen en ziet de beheerraad er als volgt uit: J. Vermeiren, voorzitter; Frans 
Buelens, ondervoorzitter; C. Cassiers, secr. - afgevaardigd beheerder; J. Ceulemans, 
secr./verslaggever met als leden: H. Bax, J. Binon, L. De Hert, Em. Maeremans en J. 
Staepelaere. Nog geen drie maanden later neemt H. Bax ontslag. 
 
Etienne Coppens (°1941) was de zoon van de rolluikmaker Coppens aan de Koning 
Albertstraat 12. In de vroege jaren 50 van de vorige eeuw kon men hem op de Bist 
dagelijks bezig zien met een bal. Etienne was op het voetbalveld met een bal aan de 
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voet niet te stoppen, handige dribbelaar en wist het doelkader staan. Tienne zal in 
1956 als scholier naar Beerschot vertrekken, waar hij zijn grote voetbaljaren 
beleefde, eerst bij de scholieren en later bij de junioren (1956/1961) om vervolgens in 
het paars/witte elftal aan te treden tijdens de jaren 1961/ 1965 om dan (onder veel 
commentaar) getransfereerd te worden naar Daring Molenbeek (1ste afd.) waar hij tot 
1969 zal spelen om nadien nog bij Vigor Hamme (3de afd.) en terug bij ‘den Daring’ 
(2de afd) te gaan spelen.  
 
Langsheen de oostelijke helft van het speelveld (kant van de Jozef Cuyversstraat) 
had men aan elke zijde van het voetbalterrein twee ijzeren pylonen laten oprichten 
waarop men bovenaan een straler had aangebracht om dit gedeelte van het 
speelveld te verlichten. 
 
Die pylonen kwamen van een antennebedrijf (opkomst van de TV) en de stralers en 
de elektriciteitsleidingen werden geleverd en aangebracht door de Wilrijkse 
elektriciteitszaak Huis Milliau, met winkel aan de Heistraat 4 (tegen de St.-
Camillusstraat). Die pylonen waren evenwel niet hoog genoeg en de stralers niet 
voldoende sterk. Maar het hielp het voetbalveld toch ietwat te verlichten voor het 
gebruik bij de trainingen. 
 
 
Voetbalseizoen 1953/1954 
Het voetbalseizoen 1953/1954 wordt gekenmerkt door de behaalde kampioenstitel 
van de scholieren van F.C. Wilrijk. Het elftal dat voor deze stunt zorgde bestond uit: 
Frans Baccarne, Frans Geukens, Fr. Van Nuffel, J. Van Roy, René Geerinck, René 
Desneux, Jef Heremans, Henri Van Rooy, Fr. Beerten, Rudi De Graeve en P. 
Cuypers. Louis Frans was toen algemeen trainer van de jeugdafdeling. Deze 
behaalde kampioenstitel bij de jeugd was een hele opsteker voor de club. 
 
Louis beklaagde zich in die periode al meerdere keren dat de talentvolle jongeren 
door de grote clubs worden weggepikt. Zeker door grote clubs uit de omgeving. 
Voorzitter De Hert beklaagde zich over het feit dat het voor de kleine clubs 
ontzettend moeilijk is om zich te handhaven in de schaduw van de groten.  
 
In een verslag van de hand van Leo Naessens (1954) in DNG schrijft hij het 
genoteerde verhaal van jeugdtrainer Louis Frans neer: “Weet je bijvoorbeeld dat we 
vorig jaar met onze kadetten tegen de grote club van ’t Kiel speelden en dat negen (.) 
van de elf kadetten in de paars/witte shirts, jongens van F.C. Wilrijk waren”. Dat is 
natuurlijk om gefrustreerd te worden. 
 
De Wilrijkse voetbalvereniging heeft steeds goede elementen opgeleverd maar deze 
maal moet het gezegd dat er een heel team met sterke jonge voetballers tussen de 
lijnen stond en dat is uitzonderlijk. De clubleiders denken dan steeds verder en 
hopen dan dat zij deze ploeg bij elkaar kunnen houden om ze vervolgens naar de 
eerste ploeg te brengen, maar dat lukt niet altijd. 
  
Het lijkt er stilaan op dat men op de locatie aan de Oudestraat het eerste elftal van 
F.C. Wilrijk niet meer mag of kan promoveren. Het is steeds wat, dan zijn er de veel 
sterkere tegenstrevers of er is wat tegenslag mee gemoeid al dan niet met 
gekwetsten als oorzaak. Over de inzet van de spelerskern kan men niet klagen en 
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zeker niet over de samenstelling, want het grootste deel van de spelers speelt al 
jaren samen. 
 
De club kan het behoud verzekeren in de 2de provinciale afdeling en zo wordt het 
volgende voetbalseizoen nog maar eens geprobeerd mee naar de kop te spelen. 
Maar promoveren? Bezit de club niet de spelers om hogerop te spelen?  Dat kan 
elders wel en waarom lukt het F.C. Wilrijk steeds niet? Wil het bestuur wel 
promoveren? Commentaar bij sportief en minder sportief Wilrijk was er voldoende. 
Iedereen denkt het te weten wat de oorzaak is, maar niemand van die roepers komt 
met de oplossing. “Het is een kwestie van geld” is steeds het antwoord. 
 
De eerste ploeg kon samengesteld worden uit de spelersgroep: Willy Gillis, J. 
Coutermans, Stockbroeckx, K. De Groof, Fr. Van Nuffel, L. Rouchet, L. Rombouts, 
Fr. Jennes, Wauters, Jef Heremans, Jan Lauwers, Jules Kersemans, Pintens, J. Gijs, 
De Ranter G., Pots, Beuckelaers, Potters, Van Puyvelde, De Bock, G. Mariën, 
Lievens, e.a. Het was een ploeg met eigenlijk veel jong talent. 
 
Der gestage opgang van het jong Wilrijks product Jef Heremans wordt door vriend en 
tegenstander aandachtig gevolgd, want al van in de tijd als jong spelertje werd hij 
opgemerkt voor zijn snelheid, zijn balbeheersing en het scorend vermogen of 
kortweg gezegd: ‘Jefke weet het doel staan’. 
 
De allereerste wedstrijd van de nog 16-jarige Heremans met het eerste elftal is tegen 
en op Hoogstraten op zondag 11 oktober 1953. Het is een begin van een lange 
voetballoopbaan bij de Wilrijkenaars, die twee decennia lang zal duren en samen 
met enkele goeie lichtingen van spelers mee het gezicht van ‘den F.C.’ zal bepalen. 
Dit alles neemt niet weg dat de Sint-Bavojongens maar een bleek voetbalseizoen 
53/54 afwerken met heel weinig hoogtepunten.  
 
Maar er beweegt wat in Wilrijk. Vanaf het jaar 1949 krijgt Wilrijk er een 
voetbalvereniging bij nl. F.C. Rood Wit. Deze voetbalclub komt uit in het Arbeiders 
Voetbal Verbond/ afdeling Antwerpen. Die club heeft ook geen eigen terrein en 
speelt de eerste jaren in het park Den Brandt om dan op een privaat veldje (van 
eigenaar Verbruggen) aan de Laarstraat terecht te komen, omzeggens juist naast het 
stadion van Agence Maritime. Sinds haar oprichting bezit deze club goede spelers en 
weet zij zich jaar na jaar op te werken. De resultaten van de rood/witten zorgt 
natuurlijk voor wat rivaliteit maar ook al eens voor hilariteit binnen de Wilrijkse 
gemeenschap. 
 
 
Voetbalseizoen 1954/1955 
Het voetbalseizoen 1954/1955 kondigde zich aan met enkele spelers die het geluk 
elders gingen zoeken maar ook met enkele verrassende jonge nieuwelingen van de 
eigen kweek met Van Leckwijk, Lauwers en Boonen. 
 
Trainer L. Frans had volgende spelers om zijn eerste elftal samen te stellen: Pintens, 
J. Coutermans, Stockbroeckx, Eug. Wouters, Leo Rouchet, Fr. Jennes, W. Pots, Jan 
Lauwers, Jef Heremans, Jules Kersemans, Gab De Ranter, de gebroeders J & H. 
Tuerlinckx, R. Bisschop, L. Possemiers, Van de Wegge, Geeraerdts, Verrept, Juul 
Eggermont, R. Buelens, Nauwelaerts. 
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De Wilrijkenaars hadden een sterk juniorenelftal met spelers zoals: Van Herck, 
Cootemans, Coninkx, Goesaert, Desneux R., Jennes Fr., Wauters, Vermeiren, Van 
Roy, Bal en de Tuerlinckx’en. Uit deze groep van talentvolle spelers werden al eens, 
ingeval van nood, spelers geprobeerd in het eerste elftal. 
 
Het was de periode dat men er alles probeerde aan te doen voor de 
dienstplichtige/spelers om die op de speeldag vrij te krijgen. Bij F.C. waren dat Jef 
Gijs, R. Bisschop, Louis Possemiers en doelman Wauters. 
Van Beerschot haalde men John Degroof naar F.C. en van Berchem Sport kon men 
op huurbasis Boonen bij de Wilrijkenaars voegen. Ook was er binnen de 
spelersgroep een jubilaris nl. Staf Gijs, die zijn 300ste wedstrijd speelde einde februari 
1955. 
 
Maar het stond als het ware in de sterren geschreven dat op de locatie van de 
Oudestraat het voor de geel/blauwen niet mocht lukken. Inzet genoeg maar geen 
gewenst resultaat. Het bestuur deed er alles aan het tij te keren, maar zoals men 
steeds zegt: ‘koken kost geld’ was bij deze vereniging ook niet anders. De 
geel/blauwen moesten volgende ploegen partij geven: Hove Sp., Geel, Hoboken, 
Puurs, Germinal Ekeren, Nielse, Kessel, Rumst. A.C. Hemiksem, Schelle, Oude God, 
Boom, Hingene, Klein Brabant en Zoersel. 
 
Bij dit alles komt erbij dat de onrust en de onzekerheid binnen het clubbestuur nog 
wat vergrootte. Er werden landmeters gesignaleerd langsheen de Oudestraat. 
Iedereen in grote paniek. Nu moest het gedeelte van de Oudestraat, tussen de Jozef 
Cuyversstraat en de aansluiting met de Boomsesteenweg, nog verder aangelegd 
worden en voorzien worden van een centraal liggende riolering, dat wist men, maar 
toch was men er niet gerust in rond het verder gebruik van het terrein aldaar. 
 
‘Het gemeentebestuur moet maar eens kleur bekennen’ wist men aan de 
bestuurstafel te zeggen en Jan Vermeiren trok nog maar eens naar het 
gemeentehuis, alwaar bevestigd werd dat de wegeniswerken in dat deel van de 
Oudestraat nakend waren. 
 
Iedereen wist uiteraard dat de gronden waarop men voetbal speelde lagen te 
wachten op een verkaveling en wanneer de straat met zijn nodige infrastructuur 
wordt aangelegd, de eigenaar zijn gronden kon te koop stellen. Ook werd er in 1946 
een huurcontract opgemaakt tussen de eigenaar, de familie Bosschaerts en de 
huurder, de K.F.C. Wilrijk, en werd er geen einddatum op vermeld. Alles hing af van 
het moment dat er een verkavelingsvergunning werd afgeleverd en er 
bouwvergunningen konden afgeleverd worden. 
 
Dat was natuurlijk slim van de grondeigenaar en trouwens op het tijdstip van die 
onderhandelingen was de gedachte bij de bestuurders rond het verlaten van deze 
locatie nog héél ver af. Meteen was het terreinprobleem plots weer het 
gespreksonderwerp binnen de clubgeledingen. 
 
De beheerraad is sinds de algemene vergadering van 31.08.1954 als volgt 
samengesteld: J. Vermeiren, voorzitter; Frans Buelens, eerste ondervoorzitter; J. 
Binon, tweede ondervoorzitter, J. Ceulemans, secretaris/verslaggever; C. Cassiers, 
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secretaris/ afgevaardigd beheerder met de leden E. Maeremans, J. Staepelaere, 
Louis De Hert, M. Geens. Opmerkelijk is dat er twee ondervoorzitters worden 
aangesteld. 
 
Op sportief vlak was het voetbalseizoen 1954/1955 zeker geen groots jaar te 
noemen en kon men zich een plaatsje in de 2de provinciale afdeling verzekeren, wat 
op dat moment het hoogst haalbare is. 
 
 
Voetbalseizoen 1955/1956 
Het seizoen 1955/1956 begon net zoals de vorige speelseizoenen, met nieuwe moed 
er tegenaan en verder bouwen met de bestaande kern van spelers. Men bleef geloof 
hebben in de sterke voorlijn van toen met L. Rombouts, Fr. Jennes, Jef Heremans, 
Jan Lauwers en J. Kersemans.  
 
Maar in tegenstelling wat verwacht werd voor de aanvang van het nieuwe 
speelseizoen werd het al vlug duidelijk dat de tegenstanders minstens zo sterk of 
sterker waren en kon er veel te weinig gewonnen worden. De club verzeilde in de 
onderste geledingen, had vele malen met pech af te rekenen en ondanks de inzet 
kon de degradatie naar de 3de provinciale reeksen niet verhinderd worden. 
 
Dat was de diepste terugval ooit van de Wilrijkenaars. Voor de gemeente zelf 
noemde men dat toen een regelrechte schande met opmerkingen zoals: ‘steekt men 
daar nog geld in’ en ‘een grote gemeente met een klein voetbalploegske.’ Gelukkig 
dacht iedereen zo niet. De bestuurders hielden het bij ‘we vechten terug’.  
 
Bij de jeugdafdeling had men beloftevolle kadetjes rondlopen zoals Guido Mariën, W. 
Goossens, De Ridder, Nelisen, Van Put, De Weerdt, Van Dijck, Aps, Vanrompaey, 
Van Campenhout, maar toch zat men te dien tijde in zak en as bij het vernemen dat 
de jonge talentvolle Tienneke Coppens (°1942) als scholier de overstap maakt naar 
de buren van Beerschot, waar hem ten slotte een grote voetbalcarrière wachtte. 
 
Het is de gelegenheid om binnen het bestuur het nog maar eens te hebben over het 
weghalen van jonge spelers door de grote clubs, spelertjes die op de Wilrijkse velden 
wél hun opleiding genoten en dit ten koste van vele inspanningen van de trainers en 
jeugdleiders. In de supporterskringen klonk het niet anders, wat dacht je wel. 
 
Die andere voetbal spelende Wilrijkenaars nl. F.C. Rood Wit, behaalden op het einde 
van dat seizoen 1955/56 de kampioenstitel in de hoogste voetbalklasse (de ere-
afdeling) van de Arbeiders Voetbal Federatie Antwerpen en dat stond natuurlijk in 
schril contrast met de geel/blauwen hun degradatie. 
 
Ondanks de wisselvallige en soms teleurstellende resultaten was men in de 
jeugdafdeling al die tijd lang sterk aan het werken met de aangesloten jongeren van 
diverse leeftijdscategorieën. Men kon in die periode vast rekenen op zo’n 100 
ingeschreven jeugdspelers, en als men bedenkt dat men naast het hoofdveld maar 
een bijkomend veldje ter beschikking had voor een 6-tal jeugdelftallen dan mocht 
men gewagen van heel wat drukte tijdens de weekeinden. De jongsten zorgden voor 
elke thuiswedstrijd voor wat aangenaam sportgenot. Vanuit deze periode zijn er 
volgende verhalen:  
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Guido Mariën (°1943) was de jongste zoon van het groot gezin van gewezen eerste 
elftalspeler Hubert Mariën wonende op het adres Oudestraat 113, of rechtover de 
inkom van het terrein, waar hij als ventje van nog geen tien jaar, menige maal over 
de afsluiting geklommen is om te gaan sjotten met zijn vriendjes, wat dacht je wel. 
Maar Guido vertelde ook dat hij als twaalfjarige en aangeslotene bij de F.C.-kadetten, 
jaarlijks en wanneer noodzakelijk, zijn ‘shoes’ kon gaan uitkiezen ergens in een 
lokaaltje naast het podium van het feestzaaltje van het ‘Sportlokaal’ aan de Heistraat 
23, bij Frans en Josephine Diels. Het waren achtergelaten shoes van andere spelers. 
Voor menige ouders was dat een goeie oplossing. 
 
Maar als de naaste buren van het speelveld had men als gezien wat bewoog op en 
naast het terrein. Het gebeurde vaak dat er tijdens de weekdagen door een 
bevriende landbouwer (veehouder De Ridder?) enkele van zijn koebeesten op het 
terrein werden afgezet om het gras af te grazen en alzo het onkruid weg te houden. 
Die vele verhalen van destijds over ‘voetbalvelden en koebeesten’ zijn dan toch niet 
zomaar verzonnen. 
 
Van het ‘Sportlokaal’ gesproken, het lokaal en supporterslokaal van F.C. Wilrijk… Het 
was de gewoonte dat op de zondagnamiddagen wanneer de einduitslag bekend was 
van de gespeelde wedstrijd van het voetbalteam, dat bij winst of gelijkspel de vlag 
met de Wilrijkse kleuren werd uitgehangen aan de vlaggenmast van het lokaal. Vele 
Wilrijkenaars, supporters en/of sympathisanten, hebben van dit signaal gebruik 
gemaakt om hun nieuwsgierigheid te sussen en/of zelfs het Sportlokaal dan binnen 
te springen om wat meer te vernemen over de match. Het was een algemeen gebruik 
in ons land dat tot einde de jaren 60 van de 20ste eeuw standhield. 
 
 
Voetbalseizoen 1956/1957   
De voorbereidingen van het seizoen 1956/1957 werden aangevat zoals steeds, met 
evenveel moed er terug tegenaan. Er wordt dus gestart in de 3de provinciale afdeling 
en dat zit velen heel hoog. De spelersgroep kon bij elkaar gehouden worden op 
enkelingen na en het bestuur en iedereen rond de spelersgroep hoopten op een 
stevig antwoord. Dat seizoen stopt Staf Gijs met voetballen. 
 
Het jaar 1956 is het 35ste levensjaar van de Wilrijkse voetbalvereniging sinds haar 
oprichting in 1921. Op 9 juli 1956 werd de jaarvergadering gehouden en alles bleef 
aan de top zoals twee jaar terug, op uitzondering van de leden waar J. Staepelaere 
wegviel en Michel Cassauwers die plaats innam. Het bestendigen van het bestuur is 
wel een teken van een zeker vertrouwen in die leden, om verder naar de toekomst 
toe te werken met de vereniging. 
 
Maar een nieuw probleem duikt op. Men gaat het kasteel Ooievaarsnest aan de 
Oudestraat, met zijn groot achterliggend domein waarop niet alleen de draverspiste 
ligt maar ook de twee voetbalveldjes die gebruikt werden voor de trainingen en 
wedstrijden van de F.C.-jeugd, afbreken. De voetbalveldjes worden nog enkele 
maanden gebruikt tot de landmeters verschijnen van de verkavelaar der gronden. 
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De ontwikkeling van deze nieuwe wijk ‘Oversnes’ is zeer nabij. De aanleg van de 
straten neemt dadelijk een aanvang en de opening van deze nieuwe straten 
geschied in de loop van 1958. 
 
De jeugdafdeling aan de klaagmuur alsof er nooit iets gedaan werd voor deze 
belangrijke afdeling binnen de clubwerking, stelt zelfs de vraag of de club nog wel 
aandacht heeft voor de jeugdopleiding. Deze gedurfde uitdrukking haalt de kranten, 
is het onderwerp van gesprek aan de toog van het ‘Sportlokaal’, en komt niet ten 
goede van het bestuur dat hier tenslotte ook niets kan aan veranderen. Het bestuur 
van K.F.C. Wilrijk met voorop voorzitter Jan Vermeiren, trekt nog maar eens op 
bedeltocht richting gemeentehuis. 
 
Op sportief vlak moeten we vaststellen dat de eerste ploeg een zeer sterke start 
neemt en zich hieraan optrekt.  Er worden terugmatchen gewonnen, zowel thuis als 
op verplaatsing en dat brengt de geel/blauwen in de voorste geledingen van het 
klassement. Tijdens de laatste maanden van de competitie verliest de club eigenlijk 
de voeling met de koplopers, maar de clubbestuurders en hun supporters waren 
tevreden over het voorbije seizoen alhoewel ze liever die 3de provinciale afdeling 
achter zich hadden gehouden. 
 
Trainer, spelers en bestuur hebben kunnen vaststellen dat in die reeks er echt hard 
geknokt wordt en voor zulke wedstrijden men niet moet beschikken over uitsluitend 
fijn en technisch spelende spelers, maar in het team enkele sterke, hardlopende en 
spelers met wat ‘body’ moet hebben rondlopen. 
 
De jaarvergadering van 2 juli 1957 neemt kennis van het ontslag van Frans Buelens 
als beheerder en lid van de vereniging. Dit ontslag is wel binnen het clubmidden het 
gesprek van de dag. Uiteraard zal het wat te maken hebben gehad over het 
sportieve, over het niet terug opklimmen naar de 2de provinciale afdeling, de 
sportieve leiding ed. Vervolgens stelt de vergadering een nieuwe beheerraad samen 
overeenkomstig de statuten. Het valt op dat er geen sprake meer is van twee 
ondervoorzitters. 
 
De nieuwe samenstelling van de beheerraad bestaat uit: Jan Vermeiren, voorzitter, J. 
Binon, ondervoorzitter, Jos Ceulemans, secretaris/verslaggever, Stan Cassiers, 
verslaggever en met de ondersteuning van de leden: Jos Blockx, Michel 
Cassauwers, Louis De Hert, M. Geens, Em. Maeremans en Guy Van Horen. 
 
 
Voetbalseizoen 1957/1958 
Het voetbaljaar 1957/1958 daarentegen belooft vanaf de start van de competitie in 
3de provinciale C dan weer heel wat minder goed te verlopen, want winnen was plots 
weer moeilijk geworden. De samengehouden grote kern was al enkele jaren gewend 
met elkander te voetballen, bracht meermaals heel goed voetbal op de mat, maar de 
puntenoogst was niet in evenredigheid. 
 
Het eerste elftal van toen bestond uit Eugeen Wouters, Fr. Jennes, Coutermans, 
Tops, Gust Pintens, Weymans, J. Heremans, Antoine Stockbroeckx (of den Tiete), 
Schellens, Vermeiren, Kersemans, Van Dessel, G. De Ranter. 
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Tegenstrevers waren Wuustwezel, St.-Job, Lille, Oostmalle, St.-Lenaerts, Zoersel, 
Horendonk, Maria ter Heide, Schilde, Ternesse, Antonia, Schoten, Rochus Deurne. 
 
En dan is er plots het overlijden van Stan Cassiers, (januari 1958) niet alleen 
advocaat om den brode maar ook de ideale leider en raadsman achter en naast de 
vele clubbestuurders waar hij vele jarenlang heeft kunnen mee samen werken. Vanaf 
het 2de levensjaar van Football Club Wilryck (najaar 1922) is hij betrokken bij de 
Wilrijkse voetbalvereniging, eerst 23 jaar lang als voorzitter om dan nog verschillende 
taken in het bestuur en de beheerraad te vervullen met als houder van het 
rechtsgeldig handteken van de vereniging tot op de dag van zijn overlijden. 
 
Stan Cassiers heeft heel zijn lange periode als clubbestuurder vele moeilijkheden en 
hindernissen moeten overwinnen, was misschien te weinig onderlegd op sportief 
gebied maar was daarentegen over de geknipte man om leiding te geven, mensen te 
verenigen en te laten samenwerken en als advocaat de administratieve man bij 
uitstek. 
 
Er wordt een buitengewone algemene vergadering belegd op 28 januari 1958 
waarmee volgende samenstelling van de beheerraad wordt ter kennis gebracht: Jan 
Vermeiren, voorzitter, Jules Binon, ondervoorzitter, Jos Ceulemans, secretaris, met 
ondersteuning van de leden: Jos Blockx, M. Cassauwers, L. De Hert, M. Geens, G. 
Van Horen en Em. Maeremans. 
 
Jos Ceulemans wordt met algemeenheid van stemmen in de beheerraad de nieuwe 
afgevaardigd beheerder. 
 
Enkele maanden voor het einde van het seizoen 1957/1958 is het al een 
uitgemaakte zaak dat de Sint-Bavojongens niet in aanmerking zullen komen voor de 
promotie naar de reeks hoger, naar de 2de provinciale afdeling, alwaar ze volgens 
iedereen thuishoren.  
 
En zoals het een voetbalclub met enige grootheid en met een respectabele 
ouderdom betaamd, geeft men een clubblad uit op de thuiswedstrijddagen. Het is 
een infoblad met een woordje van de voorzitter, een verslag van de vorige wedstrijd 
onder de titel “Zo rolde de bal”, klassementen, nieuws en verslagen vanuit de 
jeugdafdeling, en klassiek de voorstelling van de te bekampen ploeg met daar 
tegenover de opstelling van de geel/blauwen. Het was een gestencilde en verzorgde 
uitgave, afgedrukt op gekleurd papier. Het schutblad was geel met blauwe opdruk. 
 
De jeugdafdeling heeft een kadettenploegje dat in zijn reeks de tegenstanders 
moeilijk maakt en bestaat uit R. Fonteyn, Wellens L., De Hert Fr., Fr. Clement, Fr. 
Van Craen, F. Cant en Bal. Op een foto staan deze fiere voetballers naast hun 
elftalafgevaardigde Rik Torfs. 
 
 
Voetbalseizoen 1958/1959  
Het jaar 1958, het jaar van Wereldexpo Brussel 1958, dus maar opnieuw te 
proberen. Het seizoen 1958/1959 krijgt zijn normale voorbereiding en start. 
De start is veelbelovend en na enkele weken staat men mee vooraan in de 
rangschikking. Iedereen is er rond de jaarwisseling van overtuigd ‘het moet dit 
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seizoen gebeuren’. En dan zit plots alles mee. Er wordt gescoord, punten geoogst, 
uitslagen van de tegenstrevers die meevallen, weinig of geen gekwetsten, de goede 
sfeer van weleer is terug, tevreden bestuurders, bevredigende opkomst voor de 
thuiswedstrijden enz. 
 
En in de klassering neemt K.F.C. Wilrijk de leiding en wordt de verdiende kampioen 
van de 3de provinciale afdeling Antwerpen. Iedereen opgetogen want 2de provinciale 
is volgens iedereen de plaats van de Wilrijkse club. 
Dat was lang geleden dat de club nog eens spontaan kon vieren en dat gaf het 
bestuur weerom vleugels en moed om met de club verder de moeilijke weg op te 
gaan naar nog meer succes. 
 
De clubs die het meesterschap van de geel/blauwen moesten ondergaan waren 
Mariaburg, Duffel, Kauwenberg, Zandvliet, Olympic, Putte-Kapellen, Antonia, Rumst, 
Ternesse, Mariekerke, Berendrecht, Stabroek, Zoersel, Oostmalle, St Lenaerts, 
Maria ter Heide.  
 
De groep spelers (met reserven) die hier hun aandeel in hadden waren: Fr. Jennes, 
J. Lauwers, J. Kersemans, K. De Groof, L. Rombouts, J. Heremans, Leo Rouchet, J. 
Gijs, W. Gillis, T. Stockbroeckx, L. Pots, A. Pintens, Eug. Wouters, G. De Ranter, 
Schellens, J. Coutermans, Ch. Vermeiren, Van Dessel, B. Verrept, De Beuckelaer, 
De Bock, Peeters, Van Puyvelde, Lievens, 
 
Het bestuur liet niks onverlet om deze gebeurtenis van de kampioenstitel op een 
waardige en sportieve manier te vieren. In overleg met het gemeentebestuur werd de 
datum van zondag 14 juni 1959 vastgelegd. Er werd een dagprogramma opgemaakt 
dat er als volgt uit zag:  
 
De feestelijke dag werd aangevat met een misviering in de kerk van Sint-Bavo 
waarna in stoet naar de begraafplaats Steytelinck wordt gestapt onder aanvoering 
van de Harmonie Sint-Bavo. Op het graf van stichter en gewezen voorzitter Stan 
Cassiers zullen bloemen worden neergelegd om dan naar het gemeentehuis te 
stappen voor de ontvangst en hulde van het bestuur, de leden, de spelers en 
sympathisanten naar aanleiding van het behalen van de kampioenstitel. Het was 
drummen geblazen in een tot de nok gevulde raadszaal. 
 
Tijdens de toespraak van de burgemeester L. Kiebooms, die vanaf begin het jaar met 
zijn schepenen aan een nieuwe legislatuur begonnen was, werd uitdrukkelijk gezegd 
dat het plaatselijk bestuur de Wilrijkse voetbalvereniging verder zijn steun zal blijven 
verlenen in het zoeken naar een geschikte en vaste locatie. Deze uitgesproken 
ondersteuning van het pas geïnstalleerde gemeentebestuur is bij de bestuurders en 
al wie het horen wilde blijven nazinderen, wat de dag nog feestelijker maakte. 
 
Vervolgens zakte men af naar ‘Het Sportlokaal’ aan de Heistraat, het clublokaal van 
de geel/blauwen, alwaar een receptie werd aangeboden in aanwezigheid van de 
heren M. De Groof en Flor Huysmans, afgevaardigde/schepen. Enkele 
verdienstelijke leden van de club, Fr. Buelens, Op de Beeck Jules Binon en Em. 
Maeremans worden gevierd en in de bloemetjes gezet. 
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Tegen 14 uur trok men naar het terrein waar een korte vriendschappelijk 
voetbalontmoeting plaats greep, als voorwedstrijd, tussen leden van de 
Middenstandsbond van Wilrijk en Toneelkring Deugd en Vreugd. Vóór de echte 
feestwedstrijd van K.F.C. Wilrijk t/ Belgica Edegem was er een hulde van al de 
spelers die de kampioenstitel mee hebben binnengehaald. 
 
Tegen 17.30 uur kon iedereen aan tafel voor een feestmaal die in de vooravond dan 
werd vervolgd met een ‘Bloemenbal’ o.l.v. van een Oberbayern-orkest. De bewoners 
rond het Sportlokaal in de Heistraat zullen het geweten hebben.  
 
De jeugdafdeling kon dit seizoen bogen op zeer goede uitslagen met een sterke 
lichting kadetten met Van Put, Leo Van Rompaey, Anthoni Willy, Anthoni Paul, 
Etienne Melsen, Staf Thys, Jef De Bock, Guy Mariën. 
 
Op het einde van het jaar loopt het bericht binnen dat voorzitter L. De Hert ernstig 
ziek is, met het gevolg dat hij zich vele malen moet laten verontschuldigen en Jan 
Vermeiren met algemene goedkeuring als zijn plaatsvervanger de voorzitterstaken 
opneemt.  
 
 
Voetbalseizoen 1959/1960 
Het seizoen 1959/1960 wordt niet anders dan gewoonlijk voorbereid. De club wordt 
in de 2de provinciale reeks C ingedeeld met elftallen als S.V. Nijlen, Putte, Belgica, 
Luchtbal, Mariekerke, A.C. Hemiksem, Sparta, Oude God, Hooikt, Rumst, Pasburg, 
Bornem, Borsbeek, Kessel, Bevel, S.V. Mechelen, 
 
De kern van het voorbije seizoen heeft gekozen om verder deel uit te maken van het 
elftal van F.C. Wilrijk en het zal zeker aanpassen zijn in de hogere reeks. Al vanaf de 
kadettenreeks werd Guido Mariën (°1943) als een beloftevolle speler opgemerkt en 
op zijn 16de zal hij als eerste jaar junior, zijn kans krijgen en grijpen in het eerste 
elftal. Met veel succes trouwens. Guido woonde aan de Oudestraat 113, rechtover de 
ingang van de voetbalclub, en wist te vertellen dat hij jaren voor zijn aansluiting bij 
F.C. ontelbare malen over de afsluiting wist te klimmen om met zijn vrienden een 
balletje te trappen naar het doel. 
 
Uit diezelfde grote kadettenlichting van enkele seizoenen terug, wordt de snelle Jefke 
De Bock (°1941), doelpuntenmaker bij uitstek, ook een grote voetballoopbaan 
voorspeld. Hij zal vanaf dit seizoen verschillende malen als centervoor deel uitmaken 
van het eerste elftal.  
 
Het verloop van het speelseizoen was er een zonder veel glans en ophef en op dat 
moment moest men kunnen toegeven dat het Wilrijkse elftal op zijn plaats stond in de 
2de provinciale afdeling. De club weet zich in de middenmoot van het klassement te 
plaatsen. 
 
Tegen het einde van het speelseizoen vraagt speler Jef Heremans om de club te 
verlaten. Het was alsof een late V1-bom, neerkwam op Wilrijk en voornamelijk bij 
K.F.C. Wilrijk. Na heel wat administratief gedoe vanwege het bestuur om de zaak op 
de lange baan te schuiven, werd in een speciale bestuursvergadering op 1 juli 1960 
uiteindelijk de overgang van speler Jef Heremans naar K.F.C. Scela Zele getekend. 
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Uiteraard kwam ‘de zaak Jean Goossens’ van destijds (1939) terug aan de orde en 
kwamen bij velen de tongen terug los, wat alleen maar voor onrust en onstabiliteit 
binnen het bestuur zorgde.  
 
 
Voetbalseizoen 1960/1961 
Het seizoen 1960/1961 is voor de Sint-Bavojongens op sportief gebied zeer kalm 
gestart, daarentegen is het clubbestuur opgeschrikt van een bericht uit het 
gemeentehuis. Het terrein waarop het voetbalveld is ingericht ligt in een Plan van 
Aanleg nr.10 genoemd “Oudestraat & omgeving”. Om die gronden bouwrijp te maken 
moet de eigenaar een verkavelingsplan indienen, wat intussen was geschied. 
Meteen wist men bij K.F.C. Wilrijk hoe laat het was. 
 
Er worden langsheen de Oudestraat 21 bouwpanden voorzien en in de 
achterliggende binnenzone wordt via de ontwikkelaar de ganse oppervlakte voorzien 
voor kleine niet vervuilende bedrijven. 
 
Op aanvraag gaat d.d. voorzitter J. Vermeiren met zijn secretaris Jos Ceulemans bij 
de burgemeester Kiebooms voor meer info en ze moet vaststellen dat de familie 
Bosschaerts inderdaad met de planning is begonnen om zijn eigendom in zijn geheel 
te verkavelen. 
 
Maar naast deze bevestiging was er ook goed nieuws te vernemen. De 
burgemeester verkondigt nogmaals dat het gemeentebestuur er alles zal aan doen 
om de club te helpen zoeken naar een vaste locatie. Ook wordt vernomen dat het 
gemeentebestuur werk wil maken van nog andere sportmogelijkheden in Wilrijk. Zo 
wordt er meegedeeld dat er in de begroting voor de allereerste maal in Wilrijk een 
bedrag is ingeschreven als werkingskosten voor de opmaak van plannen, de aanleg 
en/of de oprichting van sportinfrastructuur ed. Tot einde seizoen 1962/1963 kan 
K.F.C. Wilrijk aan de Oudestraat blijven spelen. Dat was in de oren blijven hangen 
van de clubleiders en meteen ook het voornaamste nieuws. 
 
Nu is het nieuws uit de eerste hand dadelijk het nieuws van algemeen belang dat 
rondgaat als een vuurtje in het Wilrijkse. Iedereen geeft er zijn eigen commentaar 
over en zet met de rondstrooiende bedenkingen allerhande de clubbestuurders op 
een puntstoel. In het “Sportlokaal” of het lokaal van K.F.C. Wilrijk wordt een 
spoedzitting gehouden alwaar iedereen wordt ingelicht over de stand van zaken. 
 
Het is voorzitter Jan Vermeiren die alle overredingskracht moet boven halen om 
iedereen terug op een lijn te zetten. Men laat het uitschijnen dat het erop lijkt dat Jan 
Vermeiren, voorzitter beheerraad, als enige van het K.F.C. Wilrijk – bestuur, geloof 
hecht aan de beloofde (en blijvende) ondersteuning van het plaatselijk bestuur. 
Wil men hier laten blijken dat Jan Vermeiren veel té goed gelovig is ten overstaan 
van het plaatselijk bestuur? Maar was dan iedereen vergeten dat de locatie aan de 
Oudestraat (vanaf 1946) ook maar tijdelijk was? 
 
Op sportief gebied viel er weinig te beleven tijdens dat voetbalseizoen. De club kan 
zich een plaats in het midden van het klassement verzekeren. 
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In het najaar 1961, op 10 oktober, wordt een buitengewone algemene vergadering 
bijeengeroepen om het overlijden te melden van Jules Binon en Emiel Maeremans, 
leden van de beheerraad en trouwe medewerkers vanuit de beginjaren van de club. 
Jan Vermeiren blijft als voorzitter van de beheerraad met Jos Ceulemans als 
secretaris aan zijn zijde met de leden Jos Blockx, Michel Cassauwers, Louis De Hert, 
Guido Van Horen en Jan Van Puyvelde. De vrijgekomen plaatsen van beide 
overleden leden werden op dat moment niet aangevuld. 
 
Zoals in de inleiding al gezegd, Wilrijk was er vroeg bij vanaf de doorbraak van ‘het 
voetbal’ op het Europees continent. Overal ontstonden er voetbalclubs, 
gelegenheidsclubs maar ook ‘blijvers’, die per seizoen meerdere malen de grasmat 
betraden om zich te meten met hun uitdagers. Van die ‘blijvers’ is er een 
voetbalvereniging die samen met F.C. Rood Wit tot op heden nog steeds actief is en 
competitie speelt nl. V.K. Valaarhof. 
 
Door een overeenkomst tussen het Wilrijkse College en de Maatschappij De Ideale 
Woning wordt een voetbalterrein aangelegd tussen de nieuwe woningen van de 
sociale wijk op het Valaar, tegen de Valaardreef aan, terrein dat in gebruik wordt 
genomen op 29/4/1961 en later door het gemeentebestuur wordt aangekocht en 
onderhouden. 
 
 
Voetbalseizoen 1961/1962 
Het seizoen 1961/1962 komt op gang en enkele nieuwe spelers komen zich 
aansluiten. Van een terugkeer van speler Jef Heremans is er, ondanks vele 
geruchten, nog geen sprake. Het gemeentebestuur van Wilrijk was op de hoogte van 
de ontstane polemiek binnen de Wilrijkse voetbalvereniging K.F.C. Wilrijk en om te 
bewijzen dat het menens was rond het zoeken van een geschikte en vaste locatie 
voor de geel/blauwen werd zeer onverwacht tegen september 1961 een afvaardiging 
van de club op het gemeentehuis ontboden. De club wil ook tonen dat zij verder het 
vertrouwen in Jan Vermeiren hebben, voor de verdere en nieuwe uitbouw van de 
club. 
 
Op sportief vlak had trainer Albert Mariën volgende spelerskern onder zijn leiding: Jef 
Heremans, Willy Teurlinckx, Eugeen Wouters, Karel De Groof, Jan Lauwers, J. De 
Bock, Guido Mariën, Hubert Gijs, Willy Gillis, Jef Gijs, Leo Rouchet.  
 
In het najaar 1961 laat voorzitter Louis De Hert de bestuurders weten dat hij zijn taak 
als voorzitter van F.C., gezien zijn aanhoudende problemen met zijn gezondheid niet 
verder meer naar behoren kan uitvoeren door zijn vele afwezigheden als gevolg van 
zijn ziekte. 
 
Uit erkentelijkheid en respect voor deze goedaardige man als Louis De Hert wel was, 
heeft het bestuur van F.C. tijdens zijn lange afwezigheid nooit een wijziging aan de 
samenstelling van het bestuur willen aanbrengen. Nu was plots de tijd gekomen en 
iedereen keek naar Jan Vermeiren, al voorzitter van de beheerraad, maar voor 
iedereen de geknipte man om het algemeen voorzitterschap van F.C. Wilrijk op zich 
te nemen. 
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Het seizoen van de geel/blauwen verliep nagenoeg in de anonimiteit, weinig 
sfeervolle matchen, hier en daar een goede wedstrijd maar de tegenstrevers waren 
te sterk. De club eindigde boven de gevarenzone in hun reeks. 
 
Bij de jeugdafdeling kreeg men zeer talentvolle spelertjes voor de jongste 
leeftijdsgroep. Het was de tijd dat bij de inschrijving de vraag werd gesteld aan de 
ouders en/of aan die klein mannen ‘Hebt ge uw plechtige communie al gedaan?’, 
want dat was het moment om een aansluiting te tekenen om bij de leeftijdsgroep van 
de kadetten te horen. 
 
Tijdens de trainingen van de jongste leeftijdscategorie (de kadetten dus) waren er 
zowel op het terrein als ernaast van die jonge gastjes die er als de kippen bij waren, 
om mee tegen dat balletje te komen trappen of met hun eigen bal bezig waren. Dat 
zijn gewoonlijk broertjes en/of vriendjes die nog te jong zijn om aan te sluiten, maar 
staan te trappelen om aan te sluiten. Met die mannekens hadden de trainers 
gewoonlijk meer last dan met hun ploegje. 
 
Jan Vermeiren wordt met onmiddellijke ingang de 5de voorzitter van F.C. Wilrijk. Als 
jongeling van 25 jaar was hij bij de oprichting van de club al betrokken. In die prille 
jaren was hij de trainer van de spelersgroep, was de verantwoordelijke van de 
ploegopstelling, ploegafgevaardigde en werd dadelijk in het bestuur op genomen en 
is al jaren voorzitter in de beheerraad. 
 
Hij was een zoon van hoveniers wonende aan de Legerstraat 74 en zal mee in het 
bedrijf van zijn ouders stappen. Is een goede bekende bij de gemeentelijke overheid. 
Na de oorlog is Jan Vermeiren zich gaan vestigen op het Zuid en trad in dienst van 
de stad Antwerpen. Het mag gezegd dat de nieuwe voorzitter bij deze 
voetbalvereniging al alles heeft meegemaakt en weet hoe ermee om te gaan. Dat zal 
hem best van pas komen. 
 
Zijn grote voorbeeld is Stan Cassiers met wie hij omzeggens vanaf de stichting van 
de voetbalclub heeft samengewerkt en beslist heel wat heeft opgestoken.  
Jan Vermeiren zijn allereerste opdracht was om een vergadering aan te vragen met 
het gemeentebestuur rond de onzekere toestand van de locatie. 
 
Buiten hogergenoemden van de beheerraad behoorden volgende personen nog als 
lid van de Vereniging: Armand Van Drogenbroeck, C. Cassiers en M. Geens 
 
Als jonge (tijdelijke) bediende was uw dienaar geschiedschrijver tewerkgesteld (vanaf 
1961) op de administratie van de technische diensten op het gemeentehuis onder de 
leiding van de diensthoofden Louis Flebus, architect/ afdeling bouwdienst en Stan 
Bergmans /afdeling wegen/rioleringen, aankoop gronden en begraafplaatsen. 
 
Het moest zo zijn want bij vele van die besprekingen en/of vergaderingen rond 
sportinfrastructuur werd ik meermaals meegevraagd niet alleen om de dossiers te 
dragen, maar ook om te noteren wat voormelde heren nodig vonden om achteraf een 
kort verslag op te maken. Die vergadering had plaats in het kabinet van 
burgemeester Louis Kiebooms, die zich liet omringen met zijn schepenen Frans De 
Ranter (openbare werken) en Marcel De Groof (financiën) en ambtenaar Stan 
Bergmans.  
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Aan de andere kant van de tafel de afvaardiging van K.F.C. Wilrijk met Jan 
Vermeiren, voorzitter, en Jos Ceulemans, secretaris. Bij de begroeting werd ik 
voorgesteld als de nieuwe en jongste bediende van de administratie en diegene die 
voortaan de dossiers rond de sportvelden mee moest opvolgen. Achteraf mocht ik de 
vele krabbels die op papier waren gezet, omzetten tot een leesbaar uitgetikt verslag. 
 
Het college deelde bij monde van burgemeester Kiebooms mee dat er 
onderhandelingen gestart waren met de eigenaars van een stuk grond gelegen aan 
het uiterste oostelijke deel van de Krijgslaan, meer bepaald tussen de laatste 
bebouwing (huis nr. 28) en het begin van de aarden wal van het nabijgelegen Fort 6.  
Deze grond liep van de Krijgslaan tot aan de Kerkeveldstraat, met aan de westelijke 
kant een open gracht en ten oosten begrensd door de oplopende grondpartij (glacis) 
van het Fort 6. 
 
Het is een woeste grond die licht afloopt naar de Krijgslaan. De lengte van deze 
grond voldoet voor de aanleg van een voetbalveld maar de breedte is onvoldoende. 
De burgemeester belooft de nodige contacten te leggen met de diensten van het 
Ministerie van Landsverdediging om het gedeelte van die aarden wal te mogen 
afgraven. Er is een spreekwoord ‘Belofte maakt schuld’ maar het bleef bij afwachten. 
Niets is erger dan leven in de onzekerheid en dat is hier voor de zoveelste keer niet 
anders.  
 
 

9.Tijdelijk twee speelseizoenen op een vroeger weiland aan de 
Doornstraat, maar. met goede vooruitzichten 
 
Op vraag van Jan Vermeiren wanneer de club de locatie aan de Oudestraat moet 
verlaten wordt niet dadelijk ingegaan. Er wordt intussen aan een tussenoplossing 
gewerkt om in het geval de club op korte termijn ‘de Oudestraat’ toch dringend moet 
verlaten, de voetbalclub over een tijdelijk terrein kan beschikken. Voor deze 
verduidelijking waren eigenlijk de twee K.F.C.’ers naar het gemeentehuis gekomen. 
 
Een weiland aan de oostkant van de Doornstraat, ten zuiden van de laatste 
bebouwing aldaar, in gebruik door landbouwer Marius Van Put, zal aangelegd 
worden door de gemeentelijke uitvoeringsdiensten als voetbalterrein. Het College 
had het voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd, verkreeg de nodige steun en de 
gemeentelijke uitvoeringsdiensten konden de werken starten. 
 
Het aanleggen en het voorzien van de vereiste infrastructuur was ‘ten tijdelijke titel’, 
zo stond in het verslag. Behoudens de afsluiting van het speelveld, gebruikmakende 
van stalen piketten en staaldraad en enkele te bouwen ruimten als kleedkamers, 
mag en kan er geen andere constructie opgericht worden. In geval het terrein moet 
gebruikt worden zal de club met de voetbalbond tot een vergelijk moeten komen voor 
de goedkeuring hiervan op tijdelijke basis. Er werd en moest nog maar eens, voor de 
zoveelste maal, verhuisd worden. 
 
Marcel Nijs (°1924) wonende tegenaan het voetbalterrein (Jozef Cuyversstraat), 
jarenlang trouwe supporter van F.C., was als voerder werkzaam bij het 
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gemeentebestuur Wilrijk en vertelde dat hij met de toestemming van burgemeester 
Kiebooms met een vrachtwagen de verhuis mocht ondersteunen. 
   
Jan Vermeiren en Jos Ceulemans zijn zeker iets opgeluchter naar het ‘Sportlokaal’ 
vertrokken om het nieuws van de dag te vertellen en de emotie door te spoelen. Het 
was net op tijd want men verweet Jan Vermeiren al langer hoe meer van 
goedgelovigheid die wel eens slecht zou kunnen aflopen voor de club, en nu kon hij 
de twijfelaars de mond snoeren en zat hij meteen terug wat steviger in de 
voorzittersstoel. 
 
Maar het gemeentebestuur van Wilrijk had de onderhandelingen met de eigenaar 
van de grond aan de Krijgslaan, tussen het laatste huis nr. 28 en de aarden wal van 
het Fort 6 domein, wel anders ingeschat. 
De eigenaar, de Familie Steyaert-Van Reeth uit Berchem had gehoopt dat hun grond 
ooit nog bouwgrond zou worden en dat was de reden waarom er niet verkocht werd.  
 
Burgemeester L. Kiebooms heeft hier echt alles in het werk gesteld om de grond aan 
te kopen, wat niet lukte en kon hoogstens een huurcontract versieren. De jaarlijkse 
huurprijs was voor die tijd niet min. Maar nood breekt wet en het gemeentebestuur 
wilde nu voor eens en altijd het locatie probleem van K.F.C. Wilrijk oplossen. 
 
Met het in 1972 goedgekeurde Gewestplan zal dit terrein definitief als 
recreatiegebied worden ingekleurd, maar…. dat zal de eigenaars niet beletten, jaar 
na jaar, een verhuurcontract met de gemeente (en later met de stad) aan te gaan. 
 
Met het Ministerie van Landsverdediging verliep het beter en mocht de gemeente 
een stuk van de aanpalende aarden wal wat weggraven om een zestig meter breed 
voetbalterrein met neutrale - en supporterszone aan de oostelijke kant aan te legen. 
Vanaf het moment dat het huurcontract werd getekend en de huursom was betaald 
zijn de gemeentelijke uitvoeringsdiensten, dadelijk met de grote grondwerken 
begonnen. 
 
Intussen waren de nodige opmetingen van de grond geschied door landmeter J. 
Bellens en op plan gezet zowel voor het terrein aan de Doornstraat als dat van de 
Krijgslaan. De locatie aan de Doornstraat kreeg uiteraard voorrang. Ingenieur E. 
Bernolet maakte de plannen op voor de nodige goedkeuring door de gemeenteraad, 
er werd zwaar materiaal gehuurd bij een firma in grondwerken en de eerste 
afgravingen aan de Doornstraat namen een aanvang (lente 1962). 
 
Rond diezelfde periode wordt ook een afvaardiging van het bestuur van F.C. Rood 
Wit uitgenodigd ten gemeentehuize en krijgt tevens te horen dat het 
gemeentebestuur in onderhandeling is met de eigenaar van een stuk weiland 
langsheen de zuidkant van de Krijgslaan (over de later aan te leggen Jos Op de 
Beecklaan) waarop het gemeentebestuur door haar uitvoeringsdiensten een 
voetbalterrein zal laten aanleggen met kleedkamers, welke dan door de club, als 
hoofdhuurder, kan gebruikt worden.  
 
Met de aanleg van het tussen tijdige speelveld aan de Doornstraat was men al 
enkele maanden aan de slag.  Die grondwerken, die veel minder ingrijpend waren, 
vorderden zeer goed. Hier werd de bovenlaag met zijn graszoden op een bepaalde 
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diepte gewoon afgegraven (afgeschraapt.), een laag verse zwarte grond 
aangebracht, waarop dan de bezaaiïng van het gras werd aangebracht en plat 
gerold. Vele ongeruste Wilrijk supporters hebben al die tijd lang de werken van zeer 
nabij opgevolgd.  
 
Het terrein zal zeker niet beter zijn dan dat van de Oudestraat maar een ding staat 
vast, het zal er nooit modderig zijn omdat het in een zone ligt die sterk afloopt naar 
de richting van de Drie Eikenstraat. Op het einde van de winter 1961/1962 dienden 
de grondwerken ten einde te zijn om dan het gras te kunnen inzaaien voor toch nog 
vele maanden van groei. 
 
Op een zekere dag in het voorjaar 1962 kreeg het gemeentebestuur een telefoontje 
van de provinciale afdeling Antwerpen van de Kon. Belg Voetbalbond voor een 
onderhoud rond het aangelegde speelveld aan de Doornstraat en om iets meer te 
weten over de verdere toekomst met de aanleg van een nieuw speelveld aan de 
Krijgslaan. 
 
Het was dhr. Jos Present (provinciale verantwoordelijke) vergezeld van een zijner 
medewerkers die ontvangen werd door schepen Frans De Ranter, afgevaardigd door 
de burgemeester, alwaar ik met het dossiers en voor het verslag diende aanwezig te 
zijn. Dhr. J. Present wilde persoonlijk van het gemeentebestuur de stand van zaken 
vernemen rond de voorziene aanleg van het terrein aan de Krijgslaan, de duurtijd 
van de aanleg, het voornemen rond de noodzakelijke infrastructuur zoals 
kleedkamers ed. maar ook meer uitleg te vernemen over het terrein Doornstraat of 
het terrein dat tijdelijk de club in competitie moet houden. 
 
Zoals afgesproken werd een plaatsbezoek aan beide locaties gebracht, waar de 
nodige uitleg werd verschaft door schepen De Ranter en ing. Bernolet waarna dhr. J. 
Present kon vaststellen dat het gemeentebestuur werk maakte van de plannen en 
beloften. 
 
Zaak was eigenlijk dat de club, na zijn aanvraag bij de provinciale technische dienst 
voor de terreinkeuring als voor de toelating tot het spelen van officiële wedstrijden 
aan de Doornstraat, niet juist wist te vermelden voor hoelang dit speelveld aan de 
Doornstraat zou gebruikt moeten worden. Maar eigenlijk wist niemand hier iets van 
af. De aan de gang zijnde grondwerken en de heraanleg tot een speelveld aan de 
Krijgslaan hingen van vele factoren af zoals van de weersomstandigheden. Mag een 
club tijdens het seizoen wel van locatie veranderen? 
 
Ik herinner me nog goed dat het woord ‘tijdelijk’ niet voldoende was als antwoord en 
schepen De Ranter dit dan gelukkig bijstuurde door te zeggen: “dat het speelveld 
een echte tussen oplossing was voor hooguit twee speel seizoenen behoudens 
onvoorziene voorvallen, omdat dat zo afgesproken was met de verkavelaar” 
 
Het mag gezegd dat de voetbalclub letterlijk tussen twee vuren zat. Aan de 
Oudestraat moest men weg en de nieuw beloofde en zg. vaste stek aan de 
Krijgslaan (de grond van de fam. Steyaert) was nog verre van klaar. ’t Was nooit 
anders geweest. Het provinciaal comité verstond deze situatie en toonde veel begrip 
met die zg. tussensituatie aan de Doornstraat. 
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En de omkleedmogelijkheden?  De twee kleedkamers met de nodige voorzieningen 
werden in een mum van tijd opgericht langsheen het speelveld, aan de kant van de 
Doornstraat. Over een ruimte voor de kantine werd nooit gesproken, maar ze stond 
er met de tijd wel. 
 
Het waren de allereerste gebouwtjes langsheen een openluchtsportveld dat de 
uitvoeringsdiensten van de gemeente Wilrijk, met vereende krachten van diverse 
diensten, hebben opgericht en er zouden er nog volgen. De Wilrijkse Firma Bridts en 
later de Firma Coeck uit Schelle hebben te Wilrijk heel wat afzet gekend van 
betonplaten, steunpalen ed. tot en met de Eternieten golfplaten toe. De 
gemeentelijke uitvoeringsdiensten zorgden voor de oprichting en de verdere 
afwerking. Het was toen een goede oplossing om snel en goedkoop wat recht te 
zetten. Honderden voetbalclubs hebben van dit ‘bouwsysteem’ gebruik gemaakt. 
Mooi van uitzicht was anders, maar het was maar om langs een sportveld te staan. 
 
Van oud-spelers uit die periode zijn er de verhalen dat zij zich ook konden gaan 
omkleden (en wassen?) in een bedrijfsruimte (bergingen) van de familie Van Laeken, 
de ouders van speler Jos Van Laeken (hoveniers), die iets verder richting Fort VI-
straat woonden en dit in afwachting van de (nog in aanbouw zijnde) kleedkamers. In 
het archief vinden we nog de afspraak rond de aansluiting op het waternet aldaar. 
(juli 1962). 
  
Intussen wist Schepen De Ranter dat er moest door gewerkt worden met de aanleg 
van het terrein aan de Krijgslaan om de overgangsperiode aan de Doornstraat zo 
kort mogelijk te houden. 
 
Bij de jeugdafdeling van de Wilrijkse club hadden ze een grote lichting van spelertjes 
met voetbaltalent voor de leeftijdscategorie van de kadetten. Dit ploegje kreeg meer 
gestalte en maturiteit. 
 
Vanaf einde de jaren 50 van de twintigste eeuw waren er in het zeer bekende 
‘Sportlokaal’ aan de Heistraat 23, bij Frans en Josephine Diels-Stuyck verschillende 
clubs gevestigd zoals: K.F.C. Wilrijk, Wilrijk (Belvu) Basketbal Club, Lijnvissersclub 
AFBL. De Meyvis, Kon. Modern Skaters Club, Automobielclub Atca (toerisme & rally). 
De gevestigde clubs hielden er hun vergaderingen, bijeenkomsten en feesten. 
 
Op 29 maart 1962 werd in het voormeld lokaal de Wilrijkse Sportverstandhouding 
(WSV) gesticht met en door de voormelde sportclubs, waarvan K.F.C. Wilrijk, als 
grootste vereniging, het voortouw nam. Het doel was duidelijk: “Deze 
verstandhouding heeft voor doel de sport in de gemeente Wilrijk in het algemeen te 
propageren en elkaar onderling in alle opzichten steun te verlenen.” 
 
De onderliggende gedachte van deze sportsamenwerking was er een om 1. 
elkanders geplande activiteiten te kennen en 2. om wekelijks gezamenlijk hun 
activiteiten bekend te maken bij de plaatselijke pers om meer aandacht en 
toeschouwers te krijgen. Een jaar later werd de doelstelling ietwat aangepast. In 
geval clubs moeilijkheden zouden ondervinden met het gebruik van de 
sportinfrastructuur en/of zijn toestand er dan vanuit de Wilrijkse 
Sportverstandhouding contact zou opgenomen worden met het gemeentebestuur om 
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tot een oplossing te komen. Deze Wilrijkse aangelegenheid was de voorloper van de 
latere sportraad.  
 
De eerste voorzitter van deze sportverstandhouding wordt Fernand Windmolders. 
 
Intussen waren de nodige (eerste) voorbereidingswerken van de locatie aan de 
Krijgslaan gestart. Ingenieur E. Bernolet had hier de leiding over, maar had met de 
aanleg van een voetbalveld helemaal geen enkele ondervinding. 
 
Maar er was op de technische dienst met ing. Bernolet een groot meningsverschil 
ontstaan rond de diepte van het uitgraven van de grond. Men sprak van de ganse 
oppervlakte van het speelveld wel 60cm diep uit te graven, waarin dan een laag van 
25cm zou aangebracht worden van een speciale mengeling van grond om de 
doorlaatbaarheid te waarborgen met daarop, als bovenlaag, zwarte grond van goede 
kwaliteit.  
 
Hij had zich laten voorlichten door een bedrijf waarheen werd verwezen door de 
technische diensten van het N.I.L.O.S. (Nationaal Instituut voor Lichamelijke 
Opvoeding en Sport/ het latere B.L.O.S.O.) en men kon de ingenieur als 
verantwoordelijke van de groendienst niet van zijn ingenomen standpunt brengen. 
De kwaliteit van dat speelveld is altijd optimaal geweest, op uitzondering dat men 
toen niet voldoende rekening heeft gehouden met de ligging van de grond, die sterk 
afwaterde naar de Krijgslaan. Later zal men bij felle regenbuien en/of langdurige 
regenperioden hier de gevolgen van dragen. 
 
Het begon al slecht want vanaf de aanvang van de allereerste grondwerken was het 
weder de grote spelbreker. Het najaar 1962 was nat en de erop volgende 
winterperiode 1962/1963 was zeer koud met perioden van veel nattigheid. 
Allesbehalve goed te noemen om grondwerken uit te voeren. 
 
Intussen was de nieuwe competitie op de locatie Oudestraat al een heel stuk verder 
en de club kon zich in de 2de provinciale afdeling handhaven zonder veel 
hoogtepunten. De uitslagen van het elftal tijdens het aan gang zijnde voetbalseizoen 
waren matig te noemen, de club kon zich in het midden van de rangschikking 
plaatsen. De laatste sportverrichtingen op het terrein Oudestraat waren zeker niet 
van dien aard om er veel over te schrijven, het leek er eerder op dat de spelers onder 
dezelfde onzekerheid en onder een zekere druk speelden dan waarmede de 
bestuurders al lang rondliepen. 
 
Tegen het einde van dat seizoen krijgt de club – het al lang in de lucht hangende 
nieuws - te horen van de verhuurders van de gronden Oudestraat (de familie 
Bosschaerts) dat er geen verder huurcontract kan aangeboden worden omdat de 
Intussen goed gekeurde verkaveling toelaat om gronden te verkopen en vervolgens 
het gemeentebestuur bouwvergunningen kan afleveren. De familie wilde dadelijk 
verkopen. 
 
Met de zoveelste overstap naar een andere locatie in zicht, stond de club wel voor 
heel wat werk. Contactopname met het provinciaal comité, voor de nodige toelating 
en de terreinkeuring. 
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Via het Bondsblad ‘Sportleven’ zou wel melding worden gemaakt aan de clubs en 
scheidsrechters dat de Wilrijkenaars vanaf het volgende speelseizoen op een andere 
locatie gaan voetballen, maar toch. Op administratief gebied is dat zeker niet te 
onderschatten. Maar met de voorspelde toekomst in het vooruitzicht naar nog eens 
een nieuwe (en vaste?) locatie aan de Krijgslaan zet iedereen zich nog eens extra in. 
 
Op sportief gebied was er ook heel weinig nieuws te melden. Het eerste elftal 
eindigde het laatste speelseizoen 1961/1962 aan de Oudestraat, op dezelfde manier 
als de voelbare negatieve sfeer binnen het bestuur. Niet goed dus. Uit het archief 
vernemen we dat in juli 1962 het water aldaar wordt afgesloten evenals de 
elektriciteit. Het voetbal aan de Oudestraat als de 4de locatie van de 40-jarige 
voetbalclub van Wilrijk was ten einde. 
 
Het mag gezegd worden dat schepen Frans De Ranter, met zijn bevoegdheid 
Openbare Werken, eigenlijk de allereerste schepen was die met de aanleg van 
gemeentelijke sportinfrastructuur werd geconfronteerd. De schepen was trouwens 
diegene die oordeelde dat de dossiers rond de aanleg van de sportinfrastructuur best 
werden ondergebracht op het bureel bouwdienst/afdeling gemeentegebouwen. Als 
jonge bediende kreeg ik hierover de verantwoordelijkheid. Het waren de allereerste 
dossiers omtrent Wilrijkse sportinfrastructuur die - zoals later zou blijken - het begin 
zouden uitmaken van de latere ontstane sportdienst van de gemeente Wilrijk. De 
aankoop van gronden en/of de huur ervan bleef onder de bevoegdheid van de 
technische dienst, bij Stan Bergmans, diensthoofd. 
 
 
Voetbalseizoen 1962/1963 
De voetbalcompetitie 1962/1963 werd aangevangen op de nieuwe locatie aan de 
Doornstraat, al de zoveelste voor de Wilrijkenaars. Het zwerversbestaan hield maar 
niet op. Die nieuwe nog maar eens tijdelijke locatie aan de oostzijde van de 
Doornstraat noemde men ‘de far west’ van Wilrijk. Als je op dat terrein staat voel je je 
eenzaam in die grote omgeving, zonder bomen en groen in de onmiddellijke 
omgeving, met meer zuidelijk het zicht op een hoeve aan de Drie Eikenstraat, ten 
oosten de groene zone van de omgeving van het Fort 6 en de bedrijfsgebouwen van 
de familie Van Laeken (hoveniers) en ten noorden de laatste huizen van de 
‘bewoonde wereld’. De aan en af rijdende voertuigen langsheen de Doornstraat, die 
aan de westzijde ligt is het enige menselijke contact. Bij slecht weer is men 
overgeleverd aan de grillen van de weergoden en heeft de wind er vrij spe’. 
 
Voor de allereerste wedstrijden moesten (konden) de deelnemers aan de wedstrijden 
zich gaan omkleden in de beschikbare ruimten van de familie Van Laeken 
(tuinbouwers). De aansluiting van zoontje Jos Van Laeken, als spelend lid van in de 
jeugdafdeling van F.C. Wilrijk, zal hier ook veel mee te maken hebben gehad. Het 
leek er echt op alsof K.F.C. Wilrijk voor de overstap naar de (beloofde.) nieuwe vaste 
locatie, iets verderop (toen nog gelegen aan de Krijgslaan), nog eens extra moest 
genieten van het echte zwerversbestaan dat nu toch al veertig jaar lang blijft duren.  
 
Op sportief gebied was er ook wat beweging. Bij de jeugdafdeling had men bij de 
jongste mannekens (1ste jaar kadetten) tussen de lijnen lopen waar al heel wat 
voetbaltalent te bespeuren was. 
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Zo waren er   Etienne Bogaerts, Eddy D’Haes, Jef De Pooter, Jaak Derden, Jos Van 
Laeken, Leukemans, Theo Van de Weyer, Stan Giebens, Walter Deghilage, Guy 
Franken, Willy De Kuysscher, Eddy Van Dijck, René Dillen. Daarnaast was er de 
komst van Jos Cool, die overkwam van Lyra, die niet alleen als trainer werd 
aangetrokken maar tevens ook als speler. 
 
Van de buren Beerschot kwam Miel Caremans (° 1939) die er zijn opleiding kreeg in 
de reeksen kadetten, scholieren en junioren. F.C. Wilrijk haalde deze speler binnen 
op het moment dat hij terug aan het opbouwen was na een lange revalidatieperiode 
van een zware kwetsuur.  Emiel is een stevige grote jonge man, kopbal sterk en 
gekend voor zijn sterke verdedigende ingesteldheid. Miel zal bij de Wilrijkenaars 
jarenlang hét boegbeeld zijn van het verdedigende compartiment van de 
geel/blauwen. 
 
Er kwamen met Miel nog enkele andere goede spelers mee naar de Wilrijkse 
voetbalclub. Een van die spelers van die Kielse grote club was de genaamde 
jongeling Carlo Geuens (°1945). Aldaar genoot Carlo zijn opleiding in alle 
jeugdreeksen t/m. het eerste jaar als junioren. Bij de geel/blauwen werd het eerst de 
reserven om dan als 17-jarige in het eerste elftal te worden gedropt waar hij 12 jaar 
lang de Wilrijkse kleuren mee zal verdedigen. 
 
Jef Heremans kwam zich terug aanmelden bij de geel/blauwen, na weliswaar twee 
mooie seizoenen te Zele, waar de dagelijkse grote verplaatsingen hem het te moeilijk 
maakten. 
 
De spelersgroep o.l.v. een nieuwe trainer Frans Brouwers bestond uit Miel 
Caremans, Theo Smedts, Leo Rouchet, Jan Lauwers, Fr. Van Nuffel, J. Gijs, André 
Gijbels, J. Heremans, Jef De Beuckelaer, Jef De Bock, Louis Verdonck, Ch. 
Vermeiren, B. Verrept, Tuerlinckx, e.a.  
 
De tegenstrevers in de 2de provinciale afdeling waren Rumst, Sparta, Berlaar, 
Schoten, F.C. Nijlen, Mariekerke, Hooikt, Belgica Edegem, Wijnegem Boechout, 
Molenzonen, Terhagen, Rochus Deurne, Germinal.  
 
K.F.C. Wilrijk kan zich moeiteloos handhaven in de 2de provinciale afdeling, meer 
nog, de ploeg werd enkel op de meet geklopt na een schitterend seizoen, dit naar 
alle tevredenheid van de bestuurders omdat zij een ander Wlrijks elftal bezig hebben 
gezien. Uiteindelijk toch ontgoocheld. 
 
De grote werken aan de locatie (verlengde.) Krijgslaan, wat ooit hét uiteindelijke 
vaste terrein zou worden van de Wilrijkse voetbalvereniging K.F.C. Wilrijk vorderden 
goed ondanks vele dagen van slecht weder en nattigheid. Langsheen de straatkant 
werd het terrein afgesloten met een betonplatenmuur, die liep van het laatste huis 
aldaar tot tegen de berm van het fortdomein VI. 
 
De werkelijkheid is ook dat heel de infrastructuur die K.F.C. Wilrijk op en rond het 
speelveld aan de Oudestraat heeft opgezet, zoals de tribune, de kantine, de chalet, 
de kleedkamers nog maar eens moet achterlaten, net zoals toen na de oorlog op het 
terrein Boomsesteenweg. 
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Als men eens terugkijkt moet het gezegd dat al die clubbestuurders tijdens die 
voorbije veertig jaren heel véél energie en geld hebben moeten steken in de 
sportinfrastructuur ten koste van het sportieve en wat men er ook van zegt en/of 
denkt, dat heeft zeker zijn invloed gehad op het algemeen beleid en vervolgens op 
de resultaten. Dat mag niet onderschat worden. 
 
Intussen was het uitvoeringsplan getekend voor de oprichting van deze met elkaar 
verbonden gebouwtjes zijnde drie kleedkamers, een berging, een sanitaire ruimte, 
een caféruimte met keukentje en een scheidsrechters kleedkamer. Dit alles werd 
opgericht langsheen de westzijde van het nieuwe speelveld aan de verlengde 
Krijgslaan. De kantine heeft een oppervlakte van 160 m2 (20 x 8 m) en de 
kleedkamers waren 4 bij 5 m groot.  
 
Het sportgebouwtje werd opgetrokken in betonplaten met een aflopend dak in 
Eterniet-golfplaten. De vloeren bestonden uit dals, de ruimten werden voorzien van 
stromend water, elektriciteit en de verwarming geschiedde door gasradiatoren. Het 
was toen de gebruikelijke bouwstijl van de gebouwen rond openlucht sportvelden 
 
De gemeentelijke uitvoeringsdiensten zoals de metsers, de schrijnwerkers, de 
elektriekers en de sanitair - en loodgieters afdeling brachten dit allemaal voor mekaar 
en dat mocht gezien worden. Hoe dikwijls de bestuurders en hun aanhangers 
langsheen het nieuwe in aanleg zijnde voetbalveld zijn gaan bekijken is niet te tellen. 
Alle werkzaamheden werden op de voet gevolgd. 
 
 
Voetbalseizoen 1963/1964  
Het seizoen 1963/1964 zal helaas nog moeten gespeeld worden aan de Doornstraat. 
Doordat iedereen weet dat het maar ‘ten tijdelijke titel’ is en zoals voorspeld het 
laatste seizoen, worden de ongemakken door het bestuur, de spelers, de 
sympathisanten en aanhang er dan ook maar bij genomen. Dit is beslist een van de 
moeilijkste momenten die K.F.C. Wilrijk in zijn bestaan heeft moeten ondergaan. 
 
Op dat moment was er voor die gronden ook al een voorontwerp gemaakt voor de 
aanleg van straten, de latere Voorjaarstraat en Najaarstraat. De Najaarstraat (de 
meest zuidelijke) geeft uit op de Doornstraat ter hoogte van de aansluiting met de 
Kleine Doornstraat. De Voorjaarstraat is noordelijker gelegen iets voorbij de laatste 
woonhuizen aldaar, die met een bocht naar rechts verder aansluit aan de 
Najaarsstraat. Beide straten zijn einde 1964 aangelegd. Het voetbalveld valt er 
gelukkig tussenin en is verder nog dienstig tijdens de werken. Zo ontstaat er binnen 
de rechthoek Voorjaarstraat/Najaarstraat en Doornstraat een nieuwe woonwijk, waar 
een 125-tal woningen kunnen gebouwd worden.  
 
Op de locatie aan de Doornstraat draaiden de Wilrijkenaars, met omzeggens 
hetzelfde elftal als vorig jaar behalve dat Carlo Geuens als 17-jarige definitief in het 
eerste elftal verscheen. 
 
De Sint-Bavojongens draaiden een gans seizoen vlot mee, eindigden net onder de 
top drie, maar iedereen was het erover eens dat het een goed seizoen was, wat veel 
hoop bracht in de Wilrijkse rangen voor het volgende seizoen. Het was de verdienste 
van trainer Frans Brouwers en zijn sportieve staf. 
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Zij namen het in hun reeks op tegen Belgica Edegem, Berlaar, Beerzel, Sparta, Oude 
God, Bonheiden, Rumst, Mariekerke, Nijlen, Klein Brabant, Puurs, Bornem, 
Terhagen, Putte-Kapellen, Boechout, Ternesse. 
 
De jeugdafdeling was trots op het aankomend talent. De kadetten ploeg (2de jaars) 
bestond uit E. D’ Haes, Stan Giebens, Jos Van Laeken, Jef De Pooter, Jaak Derden, 
Etienne Bogaerts, Walter Deghilage, Guy Franken, Willy De Kuysscher, Eddy Van 
Dijck, René Dillen, Hubert Verelst, E. Andries. De ploegafgevaardigde van dit elftal 
was meestal Cois Van Dijck. 
 
In de loop van het jaar 1964 vraagt de Wilrijkse Sportverstanhouding aan het 
gemeentebestuur van Wilrijk namens K.F.C. Wilrijk, om toch eens na te denken om 
naast het nieuwe terrein van voormelde club een bijkomend speelveld(je) aan te 
leggen voor de trainingen en wedstrijden van de jeugd. Als antwoord wordt ter kennis 
gebracht dat tot de mogelijkheden behoort, dat eerst toelating moet verleend door de 
eigenaar nl. het Ministerie van Landsverdediging voor men definitieve afspraken kan 
maken en dat de aangang zijnde werken aan het nieuwe terrein nu voorop staan. 
Althans goed geprobeerd want van een betrouwbare bron verneemt men dat het 
College met andere gedachten en voorstellen rondloopt. Het zou wel eens best 
kunnen dat voormelde vraag de aanzet geweest is van de later drie aanlegde 
voetbalvelden, als nieuw openlucht sportcomplex. 
 
Op bestuursvlak noteren we dat de heren Jan Goesaert en Guy Belis lid worden van 
de vereniging 
 
Intussen was men met de bouw van een sporthal begonnen aan de Koningin 
Elisabethstraat, werken die ik moest opvolgen en het latere beheer ervan voor mijn 
rekening moest nemen namens het gemeentebestuur.   
 
Bij de jeugdafdeling hebben ze weer een beloftevol miniemeke lopen, nl. Leo Pals 
(°1954). Hij kwam als jong ventje met zijn vader Stan naar F.C. en kon zich tijdens de 
wedstrijd, ergens rond het speelveld uitleven tussen de andere kleine voetballende 
jongetjes. Hij doorliep de miniemen categorie tijdens de voetbalseizoenen 1963/1964 
en 1964/1965. Iedereen had hét gezien, dat ventje bezat voetbaltalenten. 
 
 

10.Op een nieuwe ‘vaste’ locatie aan de Krijgslaan tegen het Fort 6. 
Vanaf 1972: Universiteitsplein 
 
Voetbalseizoen 1964/1965 
Het speelseizoen 1964/1965 op de nieuwe locatie aan de (verlengde) Krijgslaan 
moet voor de Wilrijkse voetbalvereniging K.F.C. Wilrijk een hele opluchting zijn 
geweest. Iedereen zette zich opnieuw met volle inzet in bij de opgedragen taken. 
Een nieuw tijdperk was aangebroken. Het terrein wordt voortaan genoemd als 
‘gemeentelijk sportveld nr. 1’ Een aangebrachte feestelijke bevlagging straalde de 
vreugde uit van de Wilrijkenaars. 
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Hierna enkele gestelde voorwaarden en dat was nieuw voor de club, want zij werden 
aanzien als hoofdhuurder, wat hen de gelegenheid gaf, onder voorwaarden 
natuurlijk, de accommodatie door te verhuren met uitzondering van de cafetaria. 
 
Het zg. dagelijkse onderhoud van het speelveld met zijn terreininstallaties zijn voor 
de club. Jaarlijks zal het gemeentebestuur het speelveld terug laten behandelen en 
inzaaien, dit vanaf het moment dat de laatste wedstrijd werd gespeeld. De 
groendienst zal het speelveld afmaaien en instaan voor het eventuele andere 
onderhoud binnen het sportcomplex zoals wegen, afwateringen, afsluitingen en 
groenruimten.  
 
Het gemeentebestuur kan te allen tijde na voorafgaande afspraken het complex in 
zijn geheel of gedeeltelijk toewijzen aan een andere gebruiker voor een bepaalde 
inrichting tijdens de zomerperiode, uiteraard na overleg. Het betreft een afspraak 
voor een periode van zes jaar en verlengbaar.  
 
De condities voor dit gebruik waren navenant. Er moest jaarlijks een huurbedrag van 
12.000 BEF aan de gemeente worden overgemaakt en de kosten van de 
nutsvoorzieningen waren ten laste van K.F.C. In het begin was daar wat gemor over 
en vond men de huursom overdreven maar na een tijdje kon men vaststellen wat 
daar allemaal tegenover staat, toen men zag en besefte wat de gemeentelijke 
uitvoeringsdiensten allemaal te hunnen laste namen. 
 
Het terrein van F.C. Rood Wit aan de meer westelijke kant van de Krijgslaan wordt 
‘gemeentelijk sportveld nr.2’ genoemd. Deze voetbalvereniging wordt op dezelfde 
manier behandeld met dien verstande dat de eigenaar de gemeente Wilrijk zelf is. De 
club krijgt dezelfde voordelen aangeboden rond het onderhoud van het speelveld, 
zijn omgeving en accommodaties. 
  
Met de ingebruikneming van deze vaste locatie, wordt een periode van zomaar liefst 
44 jaar afgesloten van het zwervers bestaan van K.F.C. Wilrijk. Tijdens de 
zomerperiode 1964 wordt de laatste hand gelegd aan de binnen inrichting van de 
kantine en kleedkamers. 
 
Op 29 juli 1964 wordt een aanvraag gedaan voor het schenken van dranken en op 
het document van de douane & accijnzen wordt als adres vermeld “terrein Krijgslaan 
(Fort 6).” De club gaat een contract aan met de brouwerij nv. Lamot uit Mechelen die 
de kantine inricht met de nodige stoelen en tafels ed. en zorgt voor de 
tooginstallaties. 
 
De kern van het eerste elftal van de Sint-Bavojongens o.l.v. speler/ trainer Jos Cool 
bestond naast de nieuwelingen De Wilde, Verstappen W. en Fl. Van Eeckhout uit Fr. 
Van Nuffel, Caremans Em., Mariën Guy, Rouchet Leo, Gijs Jef, Lievens Jan, Gijbels, 
Goossens Marcel, J. De Bock, J. Lauwers. C. Geuens, Herman Boes en Jos Cool. 
Die nieuwelingen waren een ruil tussen Beerschot en F.C. Wilrijk voor de beloftevolle 
kadet Leo Pals. Tijdens dit seizoen zal het beloftevolle talent en eigen product van 
F.C. de 17-jarige Eddy De Backer (°1947) als doelman zeer onverwachts in het 
eerste elftal zijn debuut maken en de geschiedenis zal uitwijzen dat Eddy voor heel 
veel voetbalseizoenen het sluitstuk is van de geel/blauwe verdediging. Deze plotse 
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invalsbeurt van Eddy was het gevolg van een vingerbreuk van doelman Fr. Van 
Nuffel, overgehouden aan een ongeval.   
 
Tegenstrevers van de geel/blauwen in de 2de provinciale afdeling C waren: 
Terhagen, Boechout, Germinal, Sparta, Putte-Kapellen, Klein Brabant, Stabroek, 
Schelle, Belgica Edegem, Beerzel, Bonheiden, Bornem, Berlaar, Oude God, 
Mariekerke. 
 
Er werd veel van de Wilrijkenaars verwacht, want de twee vorige seizoenen, telkens 
geklopt op de eindmeet, zette de St.-Bavojongens bij elkeen als de te kloppen ploeg 
van dit seizoen; 
 
Maar de openingswedstrijd op de nieuwe locatie aan de Krijgslaan op zondag 6 
september 1964 tegen F.C. Sparta (favoriet voor de titel) werd uitgesteld als gevolg 
van wateroverlast. Het was het gevolg van onophoudelijke regen, vanaf 
zaterdagnamiddag tot en met zondagmiddag en de scheidsrechter kon niet anders 
dan het speelveld ‘onbespeelbaar’ verklaren. Iedereen in zak en as, wat een mooi 
begin moest worden viel letterlijk en figuurlijk in het water. Gelukkig werden op vele 
andere velden van de provincie Antwerpen wedstrijden uitgesteld en/of gestopt als 
gevolg van de ‘watersnood’ en viel de onbespeelbaarheid van het nieuwe terrein in 
Wilrijk niet te erg op. 
 
‘s Maandags op het gemeentehuis was dit natuurlijk het gesprek van de dag maar 
ook op de Collegezitting in de namiddag werd hierover gesproken en na ingenieur E. 
Bernolet gehoord te hebben werd besloten om zo vlug als enigszins mogelijk is een 
drainage aan te leggen onder het gedeelte speelveld tussen de grote backlijn en de 
hoekschopzone (kant Krijgslaan). Zo zou het teveel aan water sneller opgevangen 
worden en afgeleid naar de riolering van de Krijgslaan. Wanneer dat moest 
geschieden tijdens het voetbalseizoen wist niemand te vertellen. Het was maar goed 
dat het speelveld langsheen de Doornstraat op dat moment nog beter én 
bespeelbaar was, en er desgevallend kon uitgeweken worden met de zegen van de 
Bond. Voor de trainingen van de kern week men uit naar de turnzalen van de lagere 
scholen aan de Kruishofstraat en de Boomsesteenweg. Het was voor de club nog 
maar eens een zeer moeilijke periode. 
 
De eerste wedstrijd van dat nieuwe seizoen voor K.F.C. Wilrijk was dus op speeldag 
twee en op V.V. Terhagen, waar er geen punten te rapen waren. Echter kwam de 
goed draaiende voetbalmotor van de geel/blauwen maar niet op gang, zoals dat de 
vorige twee seizoenen wel het geval was. F.C. Wilrijk bengelde ‘halve het seizoen’ 
achteraan in het klassement. 
 
Begin 1965 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, met het heraanstellen van 
Louis. Kiebooms als burgemeester, Frans De Ranter, als schepen voor openbare 
werken en Jos Op de Beeck, als schepen van sport. Het is de allereerste maal dat 
binnen een Wilrijks college een schepen voor sport wordt aangesteld.  
 
Op het einde van het jaar (nov. 1964) overlijdt Louis De Hert, lid van de beheerraad, 
na een lange ziekteperiode. Hij was een van de Wilrijkse gewezen voorzitters die 
tijdens zijn bijna 10 jaar lange voorzittersperiode vele stormen binnen het bestuur 
heeft moeten bedaren, om van de terreinperikelen niet te spreken, maar dit deed op 
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zijn eigen flegmatieke manier. Hij kon uiteindelijk op ieders steun rekenen. De club 
verkeerde in diepe rouw en de uitvaart werd onder grote aanwezigheid van 
clubleiders, spelers, trainers, supporters en afgevaardigden van het 
gemeentebestuur bijgewoond. 
  
Van dat eerste speelseizoen op de nieuwe locatie is er een wedstrijd die er bovenuit 
stak en waarvan iedereen destijds nog maanden sprak. Op zondag 17 januari 1965 
werd V.V. Terhagen te Wilrijk verwacht voor een duel als 18de wedstrijd van het 
seizoen. Het speelveld lag er zwaar en slijkerig bij langsheen het doel aan de kant 
van de Krijgslaan. Alle dagen van de week werd er door de gemeentediensten 
samen met enkele sympathisanten aan dat terreingedeelte gewerkt, de grasmat 
verlucht door er lange ijzeren staven in te drijven, fijn zand te strooien en dies meer.  
 
De wedstrijd kende een grote toeloop omdat de steenbakkers aan de kop stonden en 
goed voetbal op de mat legde. Deze ploeg behoorde met enkele andere clubs 
(Germinal) tot de titelkandidaat bij uitstek. 
 
De wedstrijd werd door K.F.C. Wilrijk met liefst 6-0 gewonnen en mag omzeggens 
legendarisch genoemd worden omdat de Wilrijkenaars de laatste jaren nooit zo goed 
speelden. De doelpuntenmakers waren Jef Heremans (2x), Carlo Geuens, Jef De 
Bock(2x), M. Goossens. 
 
Enkele dagen later op 19 januari 1965 had er een buitengewone algemene 
vergadering plaats. De kandidatuur van dhr. Jan Goesaert werd aanvaardt als lid van 
de raad van bestuur en aangesteld als afgevaardigd beheerder ter vervanging van 
Jos Ceulemans, die zijn ontslag als afgevaardigd beheerder indiende. Deze laatste 
wordt vervolgens gekozen als secretaris/penningmeester. 
 
De samenstelling van de beheerraad zag er als volgt uit: voorzitter: Jan Vermeiren; 
afgevaardigd beheerder: Jan Goesaert; secretaris/penningmeester: Jos Ceulemans. 
Leden: Jos Blockx, Michel Cassauwers en Jan Van Puyvelde. Guido Van Horen gaf 
zijn ontslag en Louis De Hert valt weg (overleden). 
 
Het Wilrijkse elftal behaalt nog mooie overwinningen afgewisseld met niet te 
verklaren verliespartijen en zet zich in het midden van het eindklassement.F.C. blijft 
zodoende, voor de zoveelste maal, in de 2de provinciale hangen. 
 
Met de jaren zal blijken dat het terrein door zijn drukke bezetting veel te lijden heeft 
en wanneer de winterperiode dan nog slecht is, moet men van de toestand van het 
speelveld niet te veel meer verwachten. Dat is wel te begrijpen als men weet dat alle 
trainingen van de jeugd tot en met de seniors aldaar plaatsgrijpen, met daarbovenop, 
alle te spelen thuiswedstrijden (van 7 ploegen) en dan nog eens aangevuld met 
occasionele gebruikers, wat had men anders gedacht?  
 
Men kwam meermaals op het gemeentehuis over de toestand van het speelveld 
klagen maar ergens speelde de club dat zelf mee in de hand. Al die occasionele 
gebruikers waaronder enkele ‘vaste’ gebruikers zorgden dat het speelveld er niet 
beter van werd, maar voor heel wat verbruik in de kantine zorgde en die inkomsten 
zijn ook niet te versmaden voor een club die zichzelf moet bedruipen. Waar was het 
anders denk je? 
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Op 8 juli 1965 heeft er nog een algemene statutaire vergadering plaats met twee 
punten op de dagorde: een wijziging aan de standregelen van de club en het 
vastleggen van de samenstelling van de beheerraad die als volgt samengesteld 
wordt overeenkomstig art.10 der statuten.  
 
Wat de samenstelling betreft valt het op dat het lid Jan Goesaert er niet meer bij is, 
kortweg uit zijn ambt is ontzet omdat hij zich niet kan schikken naar de gebruikelijke 
werkwijze. De beheerraad vindt het niet kunnen dat deze nieuweling zijn taak, als 
afgevaardigd beheerder op een andere manier invult dan gebruikelijk was, zeker 
over de financiële werking van de club.   
 
Op die manier wordt Jos Ceulemans terug de afgevaardigd beheerder. Guy Belis 
wordt opgenomen in de beheerraad. In de nieuwe samenstelling wordt Jan 
Vermeiren voorzitter; ondervoorzitter Jan Van Puyvelde; afgevaardigd 
beheerder/schatbewaarder Jos Ceulemans; secretaris/verslaggever Guy Belis. 
Leden: Jos Blockx en Michel Cassauwers. Het is wel opvallend dat er slechts twee 
leden voorkomen in de samenstelling van de beheerraad. 
 
Vanaf het moment dat de Wilrijkse voetbalvereniging kon beschikken over een vaste 
locatie werd meer en meer de nadruk gelegd op de bestuursvorm en de manier 
waarop. Meer en meer komt het nog maar eens tot uiting dat het duo 
Vermeiren/Ceulemans in alle geledingen van de club de touwtjes stevig in handen 
hebben, en hun manier van besturen zowel op bestuurlijk als op sportief vlak menige 
keer zorgt voor stevige discussies binnen de bestuurskringen. Nieuwelingen als lid 
van de vereniging, die zich vervolgens dan geroepen voelen komen met andere 
denkwijzen en manieren van besturen mee aan de tafel zitten. 
 
Meermaals moeten de nieuwe en jongere leden vaststellen dat met hen geen 
rekening gehouden wordt en zo ontstaat er misnoegdheid en krijgen de 
vernieuwende ideeën en tussenkomsten t.o.v. de denkwijze van de al lang zittende 
bestuurders, heel eenvoudig geen kans. Ook wordt het nog erger wanneer deze 
manier van besturen naar buiten komt en er allerlei verhalen aan toegevoegd 
worden. 
 
Tijdens mijn lange periode bij de sportdienst heb ik meerdere malen bij sportclubs 
van diverse aard dezelfde verhalen gehoord dat jongere kandidaten voor een 
bestuurderspost het moeilijk hebben om tussen ‘de gevestigden’ aan de tafel te gaan 
zitten en als dat dan lukt er weinig of geen luister bereidheid is. Maar dat was bij elke 
vereniging wel het geval.  
 
 
Voetbalseizoen 1965/1966 
Het begin van het tweede voetbalseizoen 1965/1966 van K.F.C. Wilrijk aan de 
Krijgslaan viel samen met de openingstweedaagse van de nagelnieuwe 
gemeentelijke sporthal en de rondgang van de allereerste Geitestoet te Wilrijk. 
 
Maar 1966 wordt ook het jaar van het 45-jarig bestaan van de Wilrijkenaars sinds 
haar stichting in 1921 en aansluiting bij de Kon. Belgische Voetbal Bond, een groot 
feestjaar dus. De club wordt op het gemeentehuis ontvangen op 19 juni 1966 om dit 
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officieel te vieren. Iedereen werd in de hulde betrokken en het was meer dan 
duidelijk dat het college met burgemeester Louis Kiebooms, schepenen Frans De 
Ranter en Jos Op de Beeck ook gelukkig waren met de uiteindelijke oplossing rond 
de vaste locatie van de Sint-Bavojongens. Over de wateroverlast sprak men niet, dat 
zal wel opgelost worden. 
 
De kern van de eerste ploeg o.l.v. speler/trainer J. Cool blijft nagenoeg dezelfde als 
deze van het vorige seizoen met als typeploeg Em. Caremans, Janssens, E. De 
Backer, L. Verdonck, Beuckelaers, De Maeyer, Heremans, Geyssels, L. Wellens, J. 
Cool, Peeters e.a. van de kern. Speler Jef De Bock verliet de club omwille van zijn 
toekomst als onderwijzer in het buitenland. De tegenstrevers dit seizoen worden 
Boechout, Hemiksem, Belgica Edegem, Rochus Deurne, Stabroek, Wuustwezel, 
Schelle, Sparta, Germinal, Klein Brabant, Niel, Essen, Bevel, Bouwel. 
 
Op bestuurlijk vlak blijft het maar rommelen en we moeten noteren dat op een 
beheerraad die plaats vond op 11.01.1966 het lid Jan Goesaert zelfs geschorst werd 
als lid van de vereniging, maar volgens nazicht van de archieven is er geen verslag 
gevonden en werd voornoemde nooit afgeschreven als lid. Trouwens op de 
overgemaakte ledenlijst naar de REA van 22.07.1968 staat voornoemde Jan 
Goesaert nog steeds vermeld. 
 
Het zijn voor de club beslist niet de allerbeste momenten (jaren) op bestuurlijk vlak 
en de energie die in deze onverkwikkelijke zaak wordt gestoken had beter 
gerendeerd op het sportieve vlak. 
 
Vanuit de jeugdafdeling kijkt men met veel belangstelling naar de scholierenploeg 
bestaande grotendeels uit de beloftevolle kadetten ploeg van enkele seizoenen 
terug. Het scholierenteam bestaat uit Jef De Pooter, Stan Giebens, Walter 
Deghilage, Guy Francken, Jos Van Laeken, Rudy Meskens, Eddy Van Dijck, Wilfried 
Jacobs, Willy De Kuysscher, Eddy D’Haes, Hugo Bartels, Theo Van de Weyer, Marc 
Martin, Etienne Bogaerts, Jaak Derden, Herman Bartels, Muys, Herman Bartels, E. 
Andries. Guy Belis en Cois Van Dijck zijn al eens de elftal afgevaardigden. 
 
De wateroverlast op het speelveld blijft een van de grote bekommernissen van de 
bestuurders en met veel werkijver van velen wordt er alles aan gedaan om het 
speelveld tegen elke thuiswedstrijd in orde te krijgen. Natuurlijk is de drukke speel- 
en trainingsbezetting van dit ene terrein ook mee de oorzaak ervan. Het mag gezegd 
dat alle ploegen die toen naar Wilrijk moesten komen spelen en de 
weersomstandigheden regenachtig waren, bevreesd waren voor de zware en 
slijkerige toestand van het speelveld. 
 
Na de allerlaatste thuiswedstrijd van het speelseizoen hebben de gemeentediensten 
dadelijk de zaak aangepakt rond de overtollige waters die bij veel regen zich allemaal 
verzamelden rond de zone tussen de grote baklijn en het hoekschoppunt kant 
Krijgslaan, maar in mindere mate ook elders op het terrein. 
 
Tevens had de gemeente een klein voetbalveld aangelegd ten oosten van het 
speelveld, op de verder afgegraven aarden wal van het Fort 6 domein, maar het 
gebruik ervan zal bij regenweer moeilijk zijn of zelfs onmogelijk. 
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Het College blijft contact houden met het Ministerie van Landsverdediging na de 
eerder gevoerde gesprekken voor de aanleg van een klein voetbalveldje om 
eventueel de mogelijkheid te verkrijgen tot het verder afgraven van de rest van de 
westelijke aarden wal en het eventueel dempen van dat deel van de vestinggracht 
om er mogelijks nog voetbalterreinen aan te leggen. Het beloftevolle ‘miniemeke’ L. 
Pals, wordt door Beerschot weggehaald.  
 
 
Voetbalseizoen 1966/1967 
Het voetbalseizoen 1966/1967 wordt op een normale manier voorbereid en om het 
veld te sparen werden de eerste loopoefeningen uitgevoerd in het park Steytelinck. 
Het park Steytelinck zou door de diverse trainers – als gebrek aan trainingsruimte - 
meermaals dienen als de oplossing. Door het clubbestuur werd al eens gepolst bij 
het gemeentebestuur of de plaatsing van kunstverlichting niet kan overwogen 
worden. 
 
K.F.C. Wilrijk neemt ook deel aan de propaganda tentoonstelling van de sportclubs 
die aangesloten zijn bij de Wilrijkse Sportverstandhouding op 23,24 en 25 september 
1966 in het ‘Sportlokaal’ aan de Heistraat 23. 
 
Het voetbalseizoen was Intussen al van start gegaan met dezelfde trainer Cool, die in 
geval van overmacht zijn voetbalschoenen nog wel eens wil aantrekken. De 
tegenstrevers in de 2de provinciale afd. C waren Bornem, Hemiksem, Boechout, 
Bevel, Sparta, Kessel, Klein Brabant, Oude God, Bouwel, Niel, Herenthout, Rochus 
Deurne, Wijnegem, Rupel, Zandhoven,   
De kern van het eerste elftal o.l.v. trainer Jos Cool bestond uit dezelfden als deze 
van het voorbije seizoen met de sterkhouders zoals Jef Heremans, M. Caremans, E. 
De Backer, Aerts, en H. Boes en aangevuld met enkele junioren zoals Van Dijck 
Eddy.  
 
Het gemeentebestuur krijgt begin 1967 van het Ministerie van Landsverdediging de 
toelating om de aarden wal verder af te graven en de vestinggracht te dempen als de 
ruimte wordt benut om een recreatiezone aan te leggen met voetbalvelden. Dit is een 
echte meevaller voor sportief Wilrijk Als dit bericht de straat bereikt beginnen de 
bestuurders van K.F.C. Wilrijk al te dromen om zodoende dan een of meerdere 
terreinen in gebruik te kunnen nemen voor de jeugdafdeling. 
 
Maar die grootse grondwerken op zich, zullen niet alleen héél wat tijd vergen, lees 
vele maanden duren, maar ook veel geld kosten, als er het nodige budget voor wordt 
gevonden. En dan spreken we nog niet van de aanlegkosten. Het bestuur zal een 
serieuze begrotingsoefening moeten maken, gespreid over enkele jaren, om de 
gemeenteraad te overtuigen. De Wilrijkenaars eindigen in het klassement op een 
plaats in het midden van de rangschikking.  
 
Bij de jeugdafdeling is men opgewekt, want spelertje Leo Pals keert terug naar de 
Wilrijkse rangen. Palske had tijdens het seizoen 1965/1966 in de provinciale 
kadettenploeg gespeeld van de paars/witten. Met succes trouwens en als centervoor 
wist hij 19 maal te scoren. Maar in die leeftijdscategorie was de lichting aan goede 
spelertjes bij de mauve/witte groot met de ‘generatie Juan Lozano’ en Leo, komende 
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van 2de provincialer F.C., kreeg niet alle kansen en er was trouwens een geschil 
ontstaan tussen beide clubs.  
 
De jeugdafdeling bezat weer een goede lichting miniemen tijdens die periode met Jef 
Giebens, Frank Van Dessel, Paul De Pooter, René Van Calsteren, Dirk Van Tilborgh, 
Rony Van den Bogaert, Tony De Herdt, Jerome, Jacques Van den Houdt, Chris De 
Herdt, Chris Giebens, Gaston Van den Hout, Dirk Windmolders, Leo en Frank Pals 
en met Rikske Buelens als trainer. 
 
Voor de samenstelling van de scholierenploeg had men een grote keuze van spelers 
zoals R. Meskens, J. De Pooter, Herman Bartels, Hugo Bartels, W. De Kuysscher, 
Wilfried Jacobs, Jaak Derden, J. Van Laeken, Theo Van de Weyer, Muys, E. Van 
Dijck, Marc Martin, E. D’Haes, G. Franken, Walter Deghilage, H. Verelst en hiervan 
zouden er vlug doorstromen naar de junioren. 
 
 

11.Moeilijke bestuursperiode, het 50-jarig bestaan en de afsplitsing 
 
Voetbalseizoen 1967/1968  
De spelersgroep van verleden seizoen kon grotendeels behouden worden en trainer 
J. Cool kreeg de Wilrijkspelers onder zijn hoede met een sterk omschreven opdracht: 
‘een goed seizoen te spelen met een promotie als gevolg. ‘Niet simpel. We kunnen 
nu zeggen dat velen uit het beloftevol team met jonge junioren o.l.v. trainer Nollet 
klaar stonden om naar het eerste elftal over te stappen. Het tweejarig contract van 
Nollet leverde geen windeieren op maar Leon bleef bij zijn eerder gemaakte afspraak 
en verliet de club.  
 
Maar de jongeren moeten een kans krijgen en moeten ook ingepast kunnen worden. 
Eén van die jongeren is de 17-jarige student tuinbouw Jos Van Laeken, behorende 
tot de sterke lichting knapen /1962) waarvan de club vele spelers heeft kunnen 
samenhouden. Jos(ke) is een voorspeler, wendbaar en met veel technische bagage. 
Dit Wilrijks product en goalgetter vanuit de jeugdreeksen zal dit seizoen zijn kans 
krijgen net zoals enkele anderen. 
 
Jos Cool verzocht om vervangen te worden na een lange trainersperiode met 
afwisselend succes, en men stelde Frans Brouwers aan als de nieuwe sportieve 
leider van de Wilrijkenaars. 
 
De spelerskern bestond grotendeels uit dezelfde personen die het voorbije seizoen 
volmaakten met sterkhouder Jefke Heremans, De Ranter, Weymans, Wouters, 
Stockbroeckx, Schelkens, Jennes, August Pintens e.a., met vooral een inpassing van 
vele jonge Wilrijkse elementen. Het Wilrijks elftal moet het in de 2de provinciale afd.C 
opnemen tegen sterk gewaande ploegen als F.C. Antonia en Oostmalle Sp. naast 
Rochus Deurne, Schoten, St.-Lenaerts, Lille, Patria, Horendonk, St-Job, Zoersel, 
Maria ter Heide, Stabroek, Schilde, Ternesse, Wuustwezel.  
 
Op 3 augustus overlijdt Jos Op de Beeck, schepen in het Wilrijkse gemeentebestuur. 
Hij was de eerste officiële sportschepen van de gemeente Wilrijk. 
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De prestaties tijdens het seizoen zijn van dien aard dat aan promotie niet moet 
gedacht worden, maar ook niet in de bedreigde zone terecht komt en het seizoen op 
veilig kan uitgespeeld worden. Het zal nog een jaartje meer in de 2de provinciale 
afdeling moeten aantreden. 
 
Op het einde van de jaren ’60 van de 20ste eeuw is Cois Van Dyck voorzitter van de 
jeugdafdeling. De jeugdafdeling mocht begin van het seizoen heel wat jongeren 
inschrijven voor de miniemenploeg en door het grote succes had men de luxe om 
zelfs drie elftallen op te stellen. 
 
 De jeugdleiding wilde iedereen doen spelen en daarom werd buiten de officiële 
competitie nog deelgenomen met een ploegje aan vriendenwedstrijden. Zo waren er 
D. Windmolders, L. Pals, G. Giebens, J. Giebens, W. Ledure, De Herdt C., L. 
Frederickx, F. Denteneer, G. Van den Hout, H. Van Tilborg, Janssens, F. Van 
Dessel, M. Fransen. 
 
Een nieuwe supportersvereniging wordt opgericht in het café ‘Lange Wapper’ op de 
hoek van de Jules Moretuslei en de Heistraat en die ondersteunende club wordt 
genoemd: ‘De Wappers’. Naast de familie Lauwers (vader en zoon Dirk) als uitbaters, 
zijn Stan Pals, Louis Roelants, Cois Van Dijck, Eddy Van Dijck en Lucien De Laet de 
bezielers ervan. 
 
Net als bij andere supportersclubs willen zij de voetbalclub ondersteunen en 
daarvoor richten zij allerlei festiviteiten en avonden in om gelden in de kassa te 
krijgen en dat geschiedt met etentjes met worstenbrood, appelbollen en vlaaien en 
andere aangelegenheden, maar ook met de inrichting van kaartavonden ed. Deze 
club zorgt ook voor het vervoer van haar leden en andere F.C.-sympathisanten bij de 
wedstrijden op verplaatsing. 
 
 
Voetbalseizoen 1968/1969 
De algemene statutaire vergadering van 9 juli 1968 geeft ons de volgende 
samenstelling van de beheerraad: 
Voorzitter Jan Vermeiren; afgevaardigd beheerder/schatbewaarder Jos Ceulemans; 
secr./verslaggever Guy Belis.  
Leden: Michel Cassauwers, Jos Blockx, Gustaaf Beuckelaers en Cois Van Dijck. 
 
Er was aanhoudende commentaar van de nieuwelingen Jan Goesaert en Guy Belis, 
die sinds 1964 als lid van de vereniging werden aangenomen. Deze jonge mannen 
vonden de werkwijze van de oudere bestuurders niet meer van de tijd, waren 
helemaal niet opgezet met het sportief beleid en maakten verdachtmakingen over de 
financiële verrichtingen. 
 
De voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen krijgt een normaal verloop. 
 
In het vroege najaar wordt een kunstverlichting geplaatst langsheen het terrein wat 
tijdens de winterperiode het trainen tot laat in de vooravond mogelijk maakt voor de 
senioren en de junioren. De ingebruikneming leidt in de gemeenteraad tot een 
discussie: “Wie gaat dat betalen?”. Maar plots wordt hierover gezwegen en wordt de 
factuur meegerekend bij de algemene onkosten ‘straatverlichting’. 
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Het gemeentebestuur tracht dit te ondervangen door subsidies te verlenen aan de 
Wilrijkse sportclubs maar geraakt eigenlijk niet uit het zelf opgestarte debat omdat er 
verschillende toepassingen zijn. Zo waren er de kunstverlichting van de 
basketbalterreinen op de Bist en het Michel Willemsplein. De clubs kregen een 
sleutel om die lichten te ontsteken, lichtpunten die op het openbaar lichtnet waren 
aangesloten. Kon men de avondverlichting voor K.F.C. Wilrijk (maar ook voor F.C. 
Rood Wit) ook niet op het openbaar lichtnetwerk aansluiten omdat de gemeente 
hiervoor toch een forfaitbedrag per jaar betaalde? 
 
Het bestuur bestaat uit: Jan Vermeiren, Jos Ceulemans, Michel Cassauwers, Jos 
Blockx, Vleminckx, Eggermont, M. Van den Hout, H. Buelens, L. Schuddinck, G. 
Belis, Fr. Van Dijck, G. Beuckelaers en P. De Herdt. 
 
Trainer Frans Brouwers heeft de mogelijkheid zijn elftal voor een nieuw seizoen in de 
2de provinciale afdeling op te stellen uit de spelerskern bestaande uit: Eddy De 
Backer, J. De Pooter, Luc Wellens, Jef Heremans, E. Van Dijck, Herman Boes, Willy 
Bergmans, Em. Caremans, W. Deghilage, W. De Kuysscher, Carlo Geuens, W. Van 
Landeghem, M. Billiet, Bruneel, R. Marichal, Meul, H. Verelst en Jos Van Laeken. De 
opdracht was niet simpel want iedereen zag nog maar eens uit naar de promotie. 
 
De tegenstrevers van dat speelseizoen waren Rupel, Niel, Bevel, Hemiksem, 
Rochus, Zandhoven, Bornem, Boechout, Herenthout, Oude God, Bouwel, Kessel, 
Wijnegem, Sparta, Klein Brabant. 
  
Tijdens dit seizoen ontstond er een meningsverschil met speler Jef Heremans over 
loonverlies, na een voetbalaccident op 7/9/1967 en dus het werk niet kon 
opgenomen worden. Het bestuur verwees hier naar een algemeen genomen 
beslissing in 1966, waar zulke tussenkomst door de club werd afgeschaft en de club 
in de plaats een bijkomende verzekering per speler afsloot, die in het verleden al zijn 
(gunstige) diensten had afgeworpen. Het geschil werd onder partijen gelukkig 
bijgelegd en niet alleen de supporters waren tevreden maar ook in de pers werd 
goed gereageerd: ‘Jef Heremans kan K.F.C. Wilrijk nog héél wat van nut zijn’. Jef zijn 
voetbalinzicht en zijn doelgericht spel alleen al, zijn een permanent drukmiddel voor 
elke verdediging en dit ondanks zijn leeftijd.  
 
Na enkele wedstrijden door het toenmalig selectiecomité niet geselecteerd te zijn, zal 
het seizoen 1968/1969 voor speler Jef Heremans toch zijn lang nagestreefde doel 
brengen nl. zijn 500ste wedstrijd in het eerste elftal van K.F.C. Wilrijk spelen. 
 
Op zondag 20/4/1969 thuis aan de Krijgslaan tegen Rochus Deurne is het zo ver. De 
huldiging heeft voor de aanvang van de wedstrijd plaats op het terrein zelf door Jan 
Vermeiren, voorzitter en medebestuurders, en met afgevaardigden van het 
provinciale comité KBVB; door de geel/blauwe jeugdafdeling; met een afgevaardigde 
van het gemeentebestuur van Wilrijk; met Pol Aerts, voorzitter van de Wilrijkse 
Sportverstandhouding; met de supportersclubs e.a. sympathisanten. Jef Heremans 
heeft er met zijn gekregen ‘Gouden Schoen” een mooie herinnering aan over 
gehouden.  
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In een artikel in Gazet Van Antwerpen van Gust Verwerft lezen we: ‘Wilrijks talent 
Heremans aan 500 toe. Vele malen kwam dit droombeeld van speler Jef Heremans 
in gevaar. Tientallen wedstrijden werd hij geweerd wegens moeilijkheden met het 
inmiddels opgedoekte selectiecomité. Twee seizoenen geleden scheen een 
armbreuk bovendien volledig het objectief ‘500’ te kelderen. Het duurde tot ver in het 
huidige seizoen vooraleer de Wilrijkse keuzeheer Guy Belis opnieuw dacht aan de 
32-jarige Jef Heremans. F.C. Wilrijk bevond zich in puntennood. Men kon niet anders 
dan deze Wilrijkse stormram terug in het elftal te brengen” Verder in de tekst staat 
dat Jef Heremans F.C. Wilrijk behoedde voor een nieuwe degradatiestrijd. Alles is 
over dat seizoen meteen gezegd. 
 
Andere Antwerpse edities van dagbladen wijden allemaal een grote tekst aan deze 
Wilrijkse sportman en vedette van F.C. Wilrijk, W. Wagner die een kort overzicht 
maakt van ‘Jef’s carrière en hoopte dat hij de feestelijkheden rond zijn persoon goed 
mag verteren en ook eens aan verlof mag denken. 
 
Ik citeer uit een verslag van de hand van clubsecretaris Jos Ceulemans van de 
activiteiten van de club tijdens het seizoen 1968/1969: “Het bestuurscomité bestaat 
uit het selectiecomité, het jeugdcomité en een feestcomité al naargelang de 
noodwendigheden. De club brengt naast het eerste elftal nog zes elftallen in lijn, dit is 
het maximum, à rato van één speelveld overeenkomstig de toenmalige 
bondsvoorschriften. Het betreft het eerste elftal (spelende in de 2de provinciale afd.) 
waarvoor per speeldag 13 spelers worden aangeduid. Het reserven elftal waarvoor 
per wedstrijd 13 spelers worden aangeduid spelen ook vriendenwedstrijden. 
 
De Jeugdelftallen: 
Junioren (17 tot 20-jarigen): 22 spelers beschikbaar/ spelen in de gewestelijke 
afdeling Antwerpen.  
Scholieren (14 tot 16-jarigen): 30 spelers beschikbaar/ spelen in de gewestelijke 
afdeling Antwerpen. 
Kadetten (12 tot 14-jarigen): 35 spelers beschikbaar/ spelen in gewestelijke afdeling 
Antwerpen. 
Miniemen (9 tot 11-jarigen): 50 spelertjes spelen in gewestelijke afdeling Antwerpen. 
Andere ploegjes spelen vriendschappelijke wedstrijden.” 
 
Vervolgens een overzicht van de trainingen van al de in lijn gebrachte elftallen op dat 
ene speelveld. Als sluitstuk wordt meegedeeld dat de ontvangsten van de club 
voornamelijk (moeten) komen van: “de inkomgelden, de bijdragen van de leden, 
giften, gebeurlijke inrichtingen (feesten, bals, tombola’s) en de uitbating van de 
kantine.” 
 
Begrijpelijk is dat de bedragen wel zullen vernoemd zijn aan de tafel, maar worden 
niet op papier gezet, wat in de dag van vandaag ook niet het geval zou zijn. Over 
sponsering wordt niet gesproken. 
 
Het toeschouwersaantal bij wedstrijden van de eerste ploeg is vanaf de periode na 
Wereldoorlog II sterk afgenomen. Dit heeft allemaal te maken met het grote aanbod 
van allerlei inrichtingen en evenementen waar de echtgenoot of de man des huizes 
met zijn gezin naar toe trekt. Maar ook het grote aanbod aan sportevenementen is 
hier zeker niet vreemd aan. 
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Het voetbal in deze nieuwe tijd is niet meer alleen de plaats van ontspanning voor de 
man in de straat, die zich soms ‘supporter’ durft te noemen als alles met de club 
goed gaat. Het is misschien moeilijk om zeggen, maar het toeschouwersaantal staat 
bijna in evenredigheid met de reeks waarin de club uitkomt, m.a.w. hoe hoger de 
voetbalclub speelt hoe meer volk erop afkomt. Hoe lager er wordt gespeeld hoe 
minder toeschouwers dat de wedstrijden trekken. Ondanks alles was er een tijd dat 
de Belgische Voetbal Bond op elk verkocht toegangsticket met een deel van de 
vastgestelde prijzen ging lopen, en ik meen te mogen zeggen dat dit nog het geval is. 
 
Het waren verschrikkelijke jaren voor de penningmeesters en/of secretarissen om die 
afrekeningen ‘rond’ te krijgen. Maar dat was nog niet alles. Er waren stad en/of 
gemeentebesturen die een soort van belasting hadden goedgekeurd onder de 
noemer ‘vertoningen en vermakelijkheden’. De sportwedstrijden waarbij inkomgelden 
werden gevraagd en waaronder dus ook de voetbalwedstrijden vielen, ontsnapten 
niet aan deze maatregel. Op de geïnde inkomgelden moest nog eens een zeker 
procentje afgedragen worden aan de plaatselijke besturen. 
 
Bij het gemeentebestuur van Wilrijk heb ik de collega’s gekend, aangesteld als 
controleurs, die tijdens de weekeinden op pad gingen en alle evenementen 
bezochten waar inkomgelden werden gevraagd. En de verenigingen maar alle 
moeite doen om haar inwoners de nodige ontspanning te bezorgen… 
 
 
Voetbalseizoen 1969/1970 
Het nieuwe seizoen wordt 1969/1970 aangevat in diezelfde 2de provinciale reeks van 
altijd. K.F.C. Wilrijk had er als het ware een abonnement op die reeks. 
De spelerskern waarover trainer Brouwers kon beschikken bestond uit: E. De Backer, 
De Wilde, W. Goossens, E. Caremans, P. De Beule, Renders, J. Van Laeken, C. 
Geuens, Montes, J. Rotty, H. Verelst, L. Wellens. J. Heremans, Van Langendonck, 
W. De Kuysscher, W. Bergmans, J. Janssen, Boevelet, M. Krekels, C. Janssen, H. 
Boes, L. De Ranter, H. Bartels, Luc Lievens, Moens. 
 
De voorbereiding op het nieuwe seizoen waren zeer goed te noemen met heel goede 
oefenwedstrijden met als uitschieter tegen de beste junioren van Beerschot die met 
3-1 gewonnen werd. Dat was een grote opsteker voor de geel/blauwen. Tijdens een 
voorbereidingswedstrijd heeft de jongerenploeg of de junioren van F.C. Wilrijk zelfs 
de 2de provincialer Schoten verslagen met 4-0. 
 
Die beide verrichtingen bracht velen waarschijnlijk aan het dromen. 
In de competitie van de 2de provinciale moesten volgende tegenstrevers van partij 
worden gediend Mariekerke, Grobbendonk, Heikant, Kontich, Belgica Edegem, 
Berlaar, Broechem, Bornem, Wintam, Hove, Hemiksem, Oude God, Schoten, Bevel, 
Kessel, 
 
Maar alle goede voorbereidingen ten spijt zal het nieuwe speelseizoen een ‘heel 
moeilijk’ speeljaar worden en de spelers speelden vanaf het begin met het 
degradatiespook op hun rug. Alles zat tegen en doelpunten scoren was plots zo 
moeilijk geworden. Men had nochtans - en gelukkig maar - enkele vaste waarden 
met name Eddy De Backer (doelman) en Miel Caremans (organisator van de 
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verdediging) als verdedigend duo, met Jo Rotty (spelmaker en opbouwer) en met Jef 
Heremans (snelle vleugelspeler) die zorgden voor het aanvallend vak. Daarrond 
bouwde men steeds het elftal met de beschikbare en zeker niet slechte spelers. Maar 
men kwam uiteindelijk niet tot een typeploeg er werd te veel gewijzigd, geprobeerd. 
Het toenmalig selectietrio Van Dijck, Beuckelaers en Van der Noot hadden geen 
overschot en werden meermaals ten onrechte bekritiseerd.  
 
Wat dacht je wel. Het blijkt al lang dat in de 2de provinciale alle clubs willen 
promoveren, op welke manier ook. Tijdens bepaalde wedstrijden heeft men zelfs zijn 
gedacht over de manier. Ook moet het gezegd dat het al van oudsher een feit is, dat 
alle ploegen tegen F.C. Wilrijk willen winnen. 
 
De eerste helft van het seizoen merkt men reeds dat de geel/blauwen het weer eens 
moeilijk zouden hebben. Na de 15de speeldag staat F.C. Wilrijk op een 13de plaats 
met 13 punten (9 maal gelijk en slechts 2 winstmatchen). 
 
Het enige wat van deze 15 matchen kan gezegd worden is de thuismatch op 20 
september tegen de toenmalige leider en getipte kampioen Grobbendonk die met 5-2 
naar huis werd gezonden (2x H. Boes, 1x J. Van Laeken, 1x J. Heremans en 1x W. 
Bergmans) en met het debuut van Eddy Van Dijck op 22 november op Reet waar het 
1-1 werd. Na 19 wedstrijden stond F.C. nog op de 13de plaats met 15 punten of 3 
puntjes meer dan Broechem die men op de 20ste speeldag thuis moest bekampen. 
Het werd een 4-1 overwinning en deze uitslag zorgde ervoor dat F.C. Wilrijk even wat 
vrijer kon ademen.  
 
Het elftal kon zich maar niet doorzetten. Ondanks velerlei onterechte verliezen en de 
inzet van velen staat het na de 27ste speeldag op plaats 14 met 21 punten, met 
achter zich de al veroordeelde ploegen Broechem en Bevel met 12 punten, en voor 
hen Mariekerke en Reet met 22 punten. Op de 29ste speeldag speelt F.C. Wilrijk op 
verplaatsing bij Belgica Edegem 0-0 en het al veroordeelde Bevel krijgt op de laatste 
speeldag bij F.C. Wilrijk een flinke rammeling (6-1). 
 
Het seizoen eindigde voor de Wilrijkenaars juist boven de degradatieplaatsen in de 
rangschikking en van een geslaagd seizoen kon beslist niet gesproken worden. Alle 
grootse verwachtingen moesten al vlug opzijgezet worden en het was harken om 
zonder schade het einde te bereiken. Bestuurders en supporters nog maar eens 
ontgoocheld. De verdiende kampioen noemde Grobbendonk. 
 
Bij de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen is men bij de Wilrijkse 
voetbalvereniging K.F.C. Wilrijk gestart met de uitgave van een gratis informatieblad 
onder de titel ‘De Wilrijksupporter’. Naast de teksten rond het clubleven en de 
gespeelde matchen is er ook veel reclame van Wilrijkse handelaars die de club 
goedgezind zijn en blijven steunen. 
 
Voor de geschiedenis vernoem ik graag deze handelszaken: Elektro Verbi, coiffure 
Huguette en Hugo, café Lange Wapper, het terreinbuffet bij Jan & Marieke, 
woninginrichting Cautreels, Olympia Sport (bij Rik Cloos), foto Cassauwers, bakkerij 
Berte, frituur Mik Mok, spaarkas De Cort W., wasserij De Parel, autocars Goossen, 
kolenhandel Torfs, lokaal KWB St.-Bavo, garage G. Eygenraam, bloemen 
Beuckeleers, snoep ‘de Mon’, marmers Van Reyn, vleeswaren Lowady (De Backer), 
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garage Gaston, bouwwerken H. Thys, huis Vennix, Antwerpse Volksspaarkas, 
Drossaert & C°, café De 10 Linden, carrosserie Aerts, schuttersgilde Boduognat, 
verzorging voeten Van Regenmortel O., schilderwerken P. Kerremans, 1000 
matrassen, Schuddinck inrichting, asfaltwerken Windmolders, bloemen Meiklokje, 
kleermaker Rob e.a.  
 
De nieuwe jonge supportersclub De Wappers houden op 5 september 1969 hun 
eerste algemene vergadering, met een terugblik van het eerste werkingsjaar. Ze 
besluiten dit met een feestmaaltijd in hun lokaal op 19 september 1969. 
 
De terreinverzorgers Guillaume en Pol worden voor de aanvang van het nieuwe 
seizoen in de bloemen worden gezet voor hun dagdagelijkse werk op en rond het 
terrein. De club telt op dat moment een 400 tal aangesloten leden. 
 
K.F.C. Wilrijk heeft 6 elftallen in competitie (het toegelaten aantal volgens het ene 
beschikbare terrein.) met haar eerste elftal en reserven (2de provinciale afdeling) en 
vier jeugdelftallen uitkomende in de gewestelijke afdeling. Als gevolg van het groot 
aantal miniemen en kadetten spelen er drie elftallen vriendenwedstrijden met andere 
clubs uit de omgeving. Een veteranenelftal komt ook al eens tussen de lijnen. 
 
Bij de jeugdafdeling gaat er veel aandacht naar de kadettenploegen met Marc 
Vleminckx, den Danny, Dirk Van Tilborgh, W. De Voeght, Willy Hens, Rony Van den 
Bogaert, Etienne Hermans, Luc Geuens, Etienne Van Calsteren, Frank Pals, Eddy 
Van Eeckhout, Rudy Van Impe, Staf Verhoeven, Fransen, C. Giebens, Van Dessel, 
Frederickx, J. Giebens, Ledure, Janssens, D. Windmolders, De Herdt e.a. 
 
Maar bij de allerjongsten, de miniemen dus, kon men wel twee volwaardige elftallen 
binnen de lijnen brengen met F. Gosselin, P. Somville, W. Van Mulder, G. Van den 
Hout, M. De Bruyn, P. Dierick, J. Van den Hout, E. Schuddinck, F. Denteneer, A. 
Maes, M. Lots, Gys, Muyshondt, Van Meert, Roelants, Jordens, e.a. die F.C. Wilrijk 
mooie momenten bezorgden. Deze jonge ploeg zou nog vele jaren samen kunnen 
gehouden worden. De goede jeugdresultaten werden beloond voor de jongsten met 
een busreis naar ‘Melipark’, nu Plopsaland in Adinkerke (Westhoek). 
 
Er is ook de florerende veteranen afdeling met als bestuurders: Leon Schuddinck, 
voorzitter en zijn medebestuurders Mon Van den Hout, J. Mertens, Mon Billiet, H. 
Van Calsteren, H. Carremans en Jos De Groof.  
 
De spelersgroep van de veteranen bestaat in die periode uit: J. Tuerlinckx, Wauters, 
J. Van Leckwijck, R. Antonis, H. Buelens, J. Gijs, Vleminckx, Verrept, R. Goesaert, 
De Ranter G., Simons, R. Jubitana, M. Van den Hout, J. Mertens, R. Boel, R. 
Geerinckx, H. Eckert, P. Waerenborgh, H. Tuerlinckx, Fr. Bacarne, G. Mariën, L. 
Verdonck, R. Anthonis, Wauters, E. Vereecken, F. Broodhaers, L. Teunen, G. De 
Groof, Paul De Herdt en H. Caremans. 
 
In het kader van het aanstaande 50-jarig jubileum van de supportersclub De 
Sportvrienden wordt er i.s.m. K.F.C. Wilrijk een 1ste Gouden Jubileumbal ingericht op 
4 oktober 1969 in het Gildenhuis. 
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K.F.C. Wilrijk had nu een vaste locatie, kon rekenen op de volle mee werking van het 
plaatselijk gemeentebestuur maar toch stond het bestuur onder spanning. Werd er 
dan slecht bestuurd? Was er een slecht sportbeleid? Spreekt men van een slecht 
bestuur als dit bestaat uit minder jonge personen? Speelt ervaring en ondervinding 
dan geen rol meer? Wie durft daarop te antwoorden? Laat de voetbalvereniging mee 
naar de top spelen en men oordeelt anders over deze feiten. 
 
Maar de naakte waarheid is, dat de laatste jaren het elftal niet draait en het ergste is 
dat er steeds moet gespeeld worden om degradatie te ontlopen. De leiding werd 
verweten eigenzinnig te handelen en niet naar anderen te willen luisteren. Spanning 
troef dus aan het Fort 6, en die spanning binnen de clubgeledingen werd zelfs nog 
opgevoerd door allerlei omstandigheden zoals verdachtmakingen rond het beheer 
van de gelden, maar ook kleinigheden die weliswaar in een periode van spanning en 
wantrouwen werden uitvergroot. In dergelijke situatie zijn er altijd voor- en 
tegenstanders. 
 
Alle genomen beslissingen binnen de club, zowel op bestuurlijk als op sportief vlak 
maar ook op het vlak van de jeugdwerking, werd met een negatieve ingesteldheid 
opgevolgd. Natuurlijk vielen de uitslagen van het eerste elftal tegen, en waren die 
uitslagen bepalend voor wat er binnenskamers geschiedde. Maar er waren nog zo 
van die moeilijke jaren geweest en dat overleefde men toch. 
 
Wat in de omgeving van het Fort 6 wel goed verliep waren de grondwerken, zijnde 
het dempen van de westelijke vestinggracht die omzeggens vlak naast het nieuwe 
terrein van K.F.C. Wilrijk ligt. De gemeente was met de demping begonnen nadat 
vergunning werd verleend in het najaar van 1967 door het Ministerie om, aansluitend 
aan het speelveld van K.F.C. nog drie bijkomende voetbalterreinen aan te leggen. 
Het intussen opgemaakte en vergunde plan van uitvoering gaf een goed beeld van 
de grootte van dit nieuw openluchtsportcomplex.  
 
Honderden vrachtwagens geladen met tonnen zand reden dagen, maandenlang naar 
deze locatie om hun goedje af te kappen. Volgens de aannemers was het allemaal 
goede zwarte grond die gestort werd. Je wil niet weten vanwaar al die grond kwam. 
Natuurlijk was het geen puingrond maar alle grond die donker van kleur is, is ook 
geen zwarte grond. Het zou later nefaste gevolgen hebben op vlak van 
doorlaatbaarheid voor overvloedig hemelwater. 
 
De malaise op bestuursvlak blijft ongewild aanhouden. Vertrouwen moet je verdienen 
maar andersom mag ook gezegd dat ‘eens het vertrouwen wordt geschaad, het 
moeilijk wordt dit terug te draaien’. Het heeft uiteraard alles te maken met de persoon 
zelf en zeker met de openheid van besturen. 
 
Zo kom ik nog maar eens terug op de jarenlange bekleedde functie van Constant 
Cassiers. Het komt nog maar eens tot uiting dat de persoonlijkheid, de ernst en 
luisterbereidheid en de manier van communiceren een grote rol spelen bij de 
uitoefening van een functie als bv. een voorzitter en/of bestuurslid van een 
vereniging of sportclub. 
 
Voorzitter Constant (Stan) Cassiers had die ingesteldheid en dat heeft zijn rol 
gespeeld. Naar deze man keek men op. Hij gaf steeds te kennen - althans toch in 
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zijn beginjaren bij de voetbalclub - dat hij niets van voetbal afwist. Des te meer hield 
hij de touwtjes strak in handen op het gebied van besturen. Hij kon onderhandelen 
als de beste, analyseren en besluiten, en kon iedereen rondom hem overtuigen door 
zijn gekende ernst van werken. Tijdens zijn periode als penningmeester waakte hij 
over het geld van de club alsof het zijn persoonlijke financiën betrof. 
 
Stan Cassiers had ook tegenstrevers die hem ervan beschuldigden te veel advocaat 
te zijn en te weinig voorzitter van zijn sportclub K.F.C. Wilrijk. ’t Zal altijd wel iets zijn. 
 
Met dit overzicht wil ik geenszins afbreuk doen aan de verdiensten van het duo Jan 
Vermeiren/Jos Ceulemans. Je moet het maar doen en als je op die functies binnen 
een sportbestuur terechtkomt weet je vooraf dat je in een heel hoge stoel zit die veel 
wind pakt, en altijd omzichtig te werk moet gaan. 
 
Uit een verslag van een algemene vergadering op 3 september 1969 gehouden in 
aanwezigheid van de heren Jan Vermeiren, Jos Ceulemans, G. Beuckelaers, Fr. Van 
Dijck, Jos Blockx, Guy Belis en Michel Cassauwers is er een zekere eensgezindheid 
rond een neergelegde tekst die op de dagorde werd geplaatst:  
-een storting van 10.000 BEF in het Fonds voor de viering van het 50-jarig bestaan 
van de club; 
- de stichting van een commissie rond het nazicht van de opbrengst van de kantine; 
- de stichting van een materiaalcommissie; 
- het afwijzen van een voorstel van een supportersclub om een aantal spelers die 
behoren tot de grote kern van de eerste ploeg maar meestal in de reserven spelen 
mee een vergoeding te betalen, alleen met als doel deze groep bij elkaar te houden 
en niet te verliezen. Op zich geen slecht voorstel om te ondersteunen, de druk van 
spelers weg te nemen die rondlopen met de gedachte om de club te verlaten omdat 
ze zg. elders iets of iets meer kunnen verdienen. Op termijn volgens mij niet echt 
haalbaar. Het waren voorstellen om alleen maar te helpen en op zich is dat 
lovenswaardig en moedig. Iedereen gaat akkoord en staat achter de neergelegde 
punten, behalve Guy Belis, en dat zet kwaad bloed  
 
Het zet kwaad bloed onder de bestuurders omdat binnen de bestuursrangen men nu 
eens met nieuwe gedachten en voorstellen op de tafel komt zoals het toezicht op de 
financiën en er toch iemand in slaagt dit alles te ondermijnen en zelfs af te wijzen. 
Met uitzondering van de overmaking van het steunbedrag aan het Fonds voor de 
feestelijkheden rond het 50-jarig bestaan, worden alle andere punten naar de 
diepvries verwezen. 
 
Voormeld bestuurslid bekritiseerde al lang het sportbeleid van de club met uitspraken 
als: ‘de trainer voldoet niet; de spelwijze was ondermaats en/of niet aangepast aan 
de tegenstrever; sommige spelers hoorden niet in het eerste elftal te staan’, ed. 
Allemaal uitlatingen die nog meer druk leggen op het bestuur. 
 
De Wilrijkse voetbalclub K.F.C. Wilrijk neemt deel aan de grootse propaganda en 
sporttentoonstelling die wordt ingericht door de Wilrijkse Sportverstandhouding op 
13,14 en 15 maart 1970 in de feestzaal van het ‘Sportlokaal’ aan de Heistraat 23. Als 
een der twaalf deelnemende sportclubs van Wilrijk bouwen zij een mooie grote stand 
en geven ze de bezoekers een nostalgisch overzicht van de eens zo grote 
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voetbalploeg uit de vroegere tijden. Dit opzet stond in het teken van de Sportbiënnale 
1970. 
 
Op 4 mei 1970 wordt er op het Valaar een nieuwe Wilrijkse voetbalclub gesticht met 
de naam V.K. Valaarhof die zal uitkomen in de K.K.S.F.B of de Kon. Katholieke 
Sportfederatie van België, en zal aantreden in 5de afdeling A van de provinciale 
Antwerpen. 
 
Er werd al sinds einde jaren ’60 van vorige eeuw gevoetbald op het Valaar, met en 
tussen ploegen ontstaan uit de plaatselijke parochiale werking van de Sint-Jan 
Evangelistparochie. De club heeft haar terrein op het Pachthofplein, met 
kleedkamers opgericht door de gemeente in traditionele betonplatenbouw op een 
kleine honderd meter van het speelveld gelegen aan de Primulalei. Je moest er de 
straat voor oversteken.  
 
K.F.C. Wilrijk had door de jaren heen, een vast en ondersteunend 
toeschouwersaantal, maar als de uitslagen uitbleven werd de ondersteuning met de 
week alsmaar kleiner. Het waren de slechtste voetbalseizoenen sinds 
mensenheugenis. Het voorbije seizoen was er nog maar eens eentje om bij te 
treuren, maar de stugge houding tussen de ‘zittende’ bestuurders met aan het hoofd 
Jan Vermeiren en Jos Ceulemans enerzijds en anderzijds die van de ‘vernieuwers’ 
G. Belis en Jan Goesaert bracht ook geen verbetering. 
 
Ondanks de minder goede uitslagen, de spanningen in het bestuur en de mindere 
momenten binnen de club neemt K.F.C. Wilrijk deel aan de Sporttentoonstelling 
ingericht door het gemeentebestuur van Wilrijk. Deze grote sporttentoonstelling gaat 
door in de gemeentelijke sporthal op 20 en 21 juni 1970. Met de inrichting wil het 
gemeentebestuur haar inwoners tonen dat er voor elke sportieveling keuze te over is 
om een sportdiscipline te kiezen. 
 
Er nemen 34 Wilrijkse sportverenigingen aan deel. Ze presenteren zich aan de 
bezoekers via de opbouw van een standplaats. K.F.C. Wilrijk krijgt de allereerste 
standplaats aangeboden, die de bezoeker bij het binnenkomen zal opmerken. De 
stand geeft een overzicht van de behaalde resultaten gedurende 50 jaar met veel 
blinkende bekers en eremetalen, huldeblijken en foto’s van bijna 5 decennia lang 
voetbalactiviteiten bij de Belgische Voetbalbond. 
 
Het zal voor het ‘Feestkomiteit’, opgericht rond de feestelijkheden in 1971, ook een 
moeilijke periode zijn geweest onder die omstandigheden te werken naar het 50-jarig 
bestaan van de voetbalvereniging. Dit feestcomité bestond uit diverse leden van het 
bestuur, de beheerraad aangevuld met harde werkers. Ieder krijgt een specifieke 
taak toegewezen. Maken er deel van uit: M. Vleminckx, Eggermont, M. Van den 
Hout, H. Buelens, L. Schuddinck, G. Belis, Fr. Van Dijck, St. Beuckelaers, P. De 
Herdt, J. Ceulemans, J. Vermeiren, J. Blockx en M. Cassauwers. 
 
Het is erg dat in die troebele omstandigheden binnen de club de feestelijkheden 
moesten voorbereid worden, maar des te meer kreeg het organiserend comité veel 
respect. Het feestcomité stelde een prachtig en goed gevuld programma op, gepland 
tussen 17 april en 16 mei 1971 met als hoofdmomenten het Jubileumbal (17 april) in 
de zaal van het Sint-Ursula Instituut, een misviering (9 mei) en een ontvangst op het 
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gemeentehuis, gevolgd een receptie en Jubileumfeestmaal in het Sportlokaal op 14 
mei. 
 
 
Voetbalseizoen 1970/1971 
Het grote deel van de spelerskern die toch al enkele seizoenen bij elkaar kan 
gehouden worden, kan wegens omstandigheden al eens beroep doen op jongeren 
die vanuit de jeugdreeksen komen en ongeduldig staan te trappelen. 
 
De voetbalcompetitie 1970/1971 wordt op een normale manier voorbereid en trainer 
Fr. Brouwers roept al vlug zijn kern bij elkaar voor enkele vrienden(oefen)wedstrijden. 
Een groot verlies is het wegvallen van Luc Wellens, één van de sterkhouders in de 
verdediging. 
 
Op sportief gebied hadden de Wilrijkse bestuurders een goed oog op de toekomst 
zeker met enkele zeer goede jonge spelers uit eigen huis. Er waren Jos Van Laeken 
(20 jaar), Robert Marichal (23 jaar), Willy De Kuysscher (21 jaar), Berke Verhelst (23 
jaar). Deze jongeren hadden hun strepen al meer dan verdient. 
 
Trainer Brouwers kan gelukkig rekenen op enkele vaste sterkhouders waaronder de 
35-jarige Jef Heremans, Eddy De Backer en Miel Caremans met daarnaast P. 
Bruneel, J. Van Laeken, Et. Van Calsteren, De Busser, Fr. Hermans, W. Deghilage, 
C. Geuens, H. Boes, W. Bergmans, Stan Giebens, R. Meskens, Loosen, Dobbels, 
Clerckx, Janssens, Bartels, Eddy Van Dijck, Jaak Derden, Jansens, Van 
Langendonck en zelfs de 34-jarige Mon Billiet. 
 
De club kon ook een sterk 2de elftal (reserven) binnen de lijnen brengen. 
Laatstgenoemde is een van de clubspelers waar F.C. Wilrijk jarenlang veel plezier 
heeft aan beleefd omdat hij zich steeds voor 100% inzette, de opdrachten stipt 
uitvoerde en zijn maats kon motiveren. Het is niet verwonderlijk dat hij steeds mee op 
het scheidsrechtersblad werd gezet als de invaller in geval van nood. 
 
De Wilrijkenaars moeten het in de 2de provinciale afdeling opnemen tegen: ‘s 
Gravenwezel, Bornem, Broechem, Reet, Boechout, Kontich, Rupel, Mariekerke, Bel. 
Edegem, Hemiksem, Waeslandia, Wintam, Bevel, Klein Brabant en Zandhoven. Het 
blijkt al lang dat in de 2de provinciale alle clubs willen promoveren, op welke manier 
ook. Tijdens bepaalde wedstrijden heeft men zelfs zijn gedacht over de manier. Ook 
moet het gezegd dat het al van oudsher een feit is, dat alle ploegen tegen F.C. Wilrijk 
willen winnen. 
 
De eerste helft van het seizoen merkt men reeds dat de geel/blauwen het weer eens 
moeilijk zouden hebben. Na de 15de speeldag staat F.C. Wilrijk op een 13de plaats 
met 13 punten (9 maal gelijk en slechts 2 winstmatchen.). Na 19 wedstrijden stond 
F.C. nog op de 13de plaats met 15 punten of 3 puntjes meer dan Broechem die men 
op de 20ste speeldag thuis moest bekampen. Het werd een 4-1 overwinning en deze 
uitslag zorgde ervoor dat F.C. Wilrijk even wat vrijer kon ademen.  
 
Het elftal kon zich maar niet doorzetten. Ondanks velerlei onterechte verliezen en de 
inzet van velen staat het na de 27ste speeldag op plaats 14 met 21 punten, met 
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achter zich de reeds veroordeelde ploegen Broechem en Bevel met 12 punten en 
voor hen: Mariekerke en Reet met 22 punten.  
 
In GvA. van 15 april, op drie wedstrijden van het einde, staat dan te lezen: “Wilrijk 
F.C. niet in paniek” of de gewaagde uitspraak van voorzitter Jan Vermeiren, die 
vertrouwen heeft in zijn mannen, dat het seizoen wel een goede afloop zal kennen, 
maar het niet onder stoelen of banken steekt dat de afwerking al eens faalt of 
ongelukkig afloopt en het seizoen voor de zoveelste maal zeer moeilijk verloopt. 
 
Op de 29ste speeldag speelt F.C. Wilrijk op verplaatsing bij Belgica Edegem 0-0 en 
het al veroordeelde Bevel krijgt op de laatste speeldag bij F.C. Wilrijk een flinke 
rammeling (6-1) waar Carlo Geuens op zijn best een hattrick wist te scoren. De druk 
was meteen van de ketel en men kon rustig de 50ste verjaardag vieren. Jan 
Vermeiren zijn voorspelling kwam uit, maar het was op het randje. ’s Gravenwezel is 
de verdiende kampioen. 
 
Heel veel opluchting binnen de spelersgroep, het bestuur en de harde werkers rond 
het feestprogramma F.C. Wilrijk 50. De jubileumfeestelijkheden konden in goeie 
omstandigheden aangevat worden. 
 
Leo Pals had met glans al de jeugdcategorieën afgelopen (seizoenen 1966 tot 1970) 
en stond als eerstejaars junioren te trappelen om in het eerste elftal van F.C. zijn 
intrede te doen. Het seizoen 1970/1971 zal hij als 17-jarige bij wijze van proef al 
eens enkele malen opgesteld worden. 
 
Op bestuursvlak rommelt het nog steeds en begaat het bestuur een administratief 
technische fout rond de afzettingsprocedure van medebestuurder/beheerder Guy 
Belis en Jan Goesaert, als lid van de vereniging. Die vergadering van 2 oktober 1970 
was op een onwettige manier bij elkaar geroepen zodat vernoemden de ontzetting 
betwistten en gelijk kregen. Tijdens deze vergadering werden nieuwe leden 
aangesteld: Schuddinck Leon, André Berte, Paul De Herdt en Ed. Buelens (André 
Berte, al altijd een echte F.C.’er, medewerker in de rand van de club, is de broer van 
mijn moeder). 
 
In een nieuwe bij elkaar geroepen algemene statutaire vergadering van 1 december 
1970 werd Guy Belis terug opgenomen als lid van de vereniging en als lid van de 
beheerraad. Via het Staatsblad van 11 februari 1971 werd dit bekend gemaakt. 
 
De vete tussen de oude generatie (Vermeiren/Ceulemens & C°) en de nieuwe garde 
(Goesaert/Belis en C°) over de wijze van het besturen van een moderne voetbalclub 
was niet meer bij te leggen. De nieuwe generatie verweet de oude bestuurders geen 
inspraak te hebben/krijgen; dat er geen luisterbereidheid en geen echt degelijk 
sportbeleid was. De grote frustratie was eigenlijk omdat men vaststelde dat 
nieuwelingen niet in het bestuur geraakten. De ontstane kloof (van denken) tussen 
beide partijen had zulke enorme afmetingen aangenomen dat van een mogelijke 
verzoening zelfs geen sprake meer was. 
 
De onrust en het gekibbel binnen de club is natuurlijk voer voor de pers en geregeld 
verschijnen er artikels in de dagbladen en weekbladen. Eerst verschijnen er nog 
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verzoenende artikels in de hoop op constructieve gesprekken, maar naarmate de tijd 
verstrijkt is de pen al eens scherper en brengt men bestuurszaken naar buiten.  
 
Tijdens het jaar 1970 werd er een algemene volkstelling gehouden in het land, 
waaruit zal blijken dat onze gemeente ongeveer 43.500 inwoners telde. Meerdere 
malen laten clubleiders in hun uitspraken blijken dat ze het niet begrijpen dat op zo’n 
aantal inwoners, de Wilrijkse voetbalclub niet verder vooruitgang maken, zeker als 
men moet vaststellen dat in de hogere afdelingen zelfs voetbalelftallen spelen (en 
succes behalen) van gemeenten met héél wat minder inwoners. De onmiddellijke 
nabijheid van grote clubs met hun jeugdwerking als Beerschot en Berchem zijn hier 
zeker niet vreemd aan. 
 
Voor het nieuwe seizoen worden naast het eerste elftal 5 andere elftallen voor de 
competitie ingeschreven, nl. de reserven, junioren, scholieren, kadetten en 
miniemen. Zoals al jaren het geval is zijn er in enkele leeftijdscategorieën teveel 
spelers en wordt er met deze spelers vriendschappelijk gespeeld tegen andere clubs 
die met dezelfde problemen zitten. De regel om per terrein slechts 6 ploegen te 
mogen inschrijven is hiervan de oorzaak. Maar wat dan gedaan met de nog veel 
jongere jongens en meisjes die ook al eens graag tegen een balletje komen trappen? 
 
Op het einde van het seizoen wordt de samenwerking (5 seizoenen) met trainer 
Brouwers stopgezet. Deze voorbeeldige sportman heeft het eerste elftal vele jaren 
onder handen gehad, met wisselend succes. Het was soms in zeer moeilijke 
omstandigheden dat er moest gewerkt worden en erg genoeg moest meermaals 
tegen de degradatie gestreden worden.  
 
De junioren speelden het voorbije seizoen zich in de kijker met Rony Van den 
Bogaert, Luc Geuens, Wilfried, D. Van Tilborgh, Frank Van Gelder, Fik, Eddy De 
Groof, Cois Wuyten, Tony De Herdt, Leo Pals, Eddy Van Eeckhoudt, René 
Janssens. Langs de zijlijn mocht afgevaardigde René Maes dat allemaal 
meebeleven.  
 
Op het gemeentehuis was men niet opgezet met de steeds maar oplaaiende 
conflicten bij F.C. met heel die situatie. Zelf ben ik niet op de hoogte van mogelijke 
(geheime) onderhandelingen uitgaande van het gemeentebestuur. Bij de club zelf 
was men alleen maar bezorgd rond de activiteiten van het feestprogramma, of die 
niet zouden verstoord worden en hopelijk wel zouden kunnen plaats vinden in een 
serene sfeer.  
 
De week vooraf heb ik op de sportdienst verschillende malen het bezoek gekregen 
van plaatselijke journalisten en/of corespondenten van alle Antwerpse dagbladen, die 
kwamen polsen naar de toestand rond K.F.C. Wilrijk en hoe het gemeentebestuur 
ermee omging. Men had binnen het College afgesproken om niet te spreken of in te 
gaan op welke insinuatie ook rond dit heikele punt. Werden voorzitter Vermeiren en 
secretaris Ceulemans hieromtrent op aangesproken? Het zou best kunnen maar dit 
valt niet te bevestigen. 
 
In alle geval was de ontvangst op het gemeentehuis een plechtig gebeuren. De 
jubilerende Wilrijkse voetbalvereniging werd ontvangen door burgemeester 
Louis.Kiebooms, 1ste schepen Flor Huysmans en tal van leden van de 
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gemeenteraad, de feestcomiteit en vele anderen. De raadszaal was veel te klein voor 
al de genodigden en de aanpalende trapzaal en gangen stonden vol met de 
opgekomen sympathisanten en supporters. 
 
Tijdens die ontvangst op 11 mei 1971 (voormiddag) houdt voorzitter Jan Vermeiren 
de feesttoespraak namens de Wilrijkse voetbalvereniging, opgericht in 1921 In zijn 
feestrede gedenkt hij het moment van de stichting en aan zijn medestichters, die 
ondanks veel moeilijkheden vanaf de aanvang, zich toch zijn blijven inzetten. Over 
het zwerversbestaan van de club wordt eveneens gesproken en ook over de vele 
hulp die de club verkreeg van het gemeentebestuur. 
 
De voorzitter liet zich ontvallen dat binnen een gemeente van wel 40.000 inwoners 
het steeds maar moeilijk blijft om een grotere club uit te bouwen, ondanks zoveel 
moeite en inzet van velen en het zelfs moeilijk is om zich in de huidige 
omstandigheden te blijven handhaven. Fijntjes en voorzichtig wijst hij naar de vele 
industrie en handelszaken van waaruit hij zeer weinig belangstelling vaststelt. Het 
was een poging om meer hulp te krijgen vanuit die nijveraarswereld. Tot slot dankt 
voorzitter Vermeiren, namens elk bestuurslid van vandaag en uit het verleden het 
gemeentebestuur voor hun daadwerkelijke hulp dat uiteindelijk leidde tot een nieuwe 
vaste locatie aan de rand van Fort 6. 
 
Het wederwoord van burgemeester Louis Kiebooms was verwacht maar des te 
opmerkelijk omdat hij wijst op de goed vorderende aanlegwerken van de drie 
terreinen die volgens plan uitgetekend zijn op de gedempte westelijk gelegen 
fortwaters, zone die aansluit op het terrein van K.F.C. Wilrijk, welke plaats biedt voor 
drie nieuwe voetbalvelden met een atletiekaccommodatie. De burgemeester melde 
fier dat de werken in een eindstadium verkeerden en dat het pas gezaaide graszaad 
al aan het groeien was. Ook verkondigt hij dat door het gemeentebestuur werd 
besloten om de vier voetbalterreinen en het Fort 6-domein in het voorontwerpplan 
van het Gewestplan op te nemen als ‘recreatiezone’. 
 
Maar dan wordt heel onverwacht onder impuls van de K.F.C.-bestuurders en i.s.m. 
het gemeentebestuur, de niets vermoedende voorzitter Jan Vermeiren gevierd, die 
sinds de oprichting tot nu, vijftig jaar later de oudste vereniging van de gemeente (na 
de boogschuttersgilde Boduognat) in leven weet te houden. Voor de uitnodiging van 
de burgemeester om deel te nemen aan de heildronk kwam 1ste schepen Huysmans 
naar voor en zorgde meteen voor de vrolijke noot, zoals alleen hij dat kan. 
 
Huysmans had een tekst over de jubilerende club op papier gezet. Dat was geen 
verrassing, want Flor was gekend om zijn teksten en gedichtjes. Maar Flor had zijn 
tekst deze maal op een gekende melodie van die tijd gezet en bejubelde F.C. Wilrijk 
met een zangstuk. Zijn sterke stem galmde over de hoofden van de vele aanwezigen 
doorheen het gemeentehuis. Achteraf een groot applaus. De sfeer zat er goed in. Ik 
heb deze ontvangst meegemaakt, stond in het aanpalende vertrek ‘office’ waar men 
de glazen vulde voor de heildronk. De gezongen jubeltekst van de schepen heb ik 
spijtig genoeg nooit in mijn bezit gekregen. 
 
Een groepsfoto aan de hoofdingang van het gemeentehuis genomen na de huldiging 
in de Raadszaal legt 24 bestuurders en gewezen bestuurders op de gevoelige plaat 
voor het nageslacht vast, w.o. Jan Vermeiren, Jos Ceulemans, J. Blockx, Frans 
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Gosselin, Frans Van Dijck, Michel Cassauwers, Mon Antonissen, M. Van den Hout, 
R. Maes, Guy Belis, Dr Zeler, Henri Buelens, J. Timmermans, Paul De Herdt, 
Gustaaf Beuckelaers, Jos Steurs, C. De Herdt, Fernand Windmolders, Emiel en Stan 
De Reydt, O. Van Regenmortel, Em. Schepens, Frans Buelens en Leon Schuddinck. 
 
Het ganse feestprogramma krijgt zijn verloop met groot succes en zowel de 
bestuurders als de inrichters staan versteld van de grote belangstelling voor alle 
geprogrammeerde onderdelen (zie programma), zelfs bij de vele geplande 
sportontmoetingen. 
 
Maar een maand later wordt iedereen binnen het bestuur van K.F.C. Wilrijk 
opgeschrikt wanneer wordt vernomen dat op het secretariaat van de Kon. Belgische 
Voetbal Bond te Brussel aan de Guimardstraat 14 een brief toekomt van 5 pagina’s, 
gedateerd 13 juni 1971 en ondertekent door 11 personen, waarin K.F.C. Wilrijk wordt 
verweten (aangeklaagd) voor wanpraktijken allerhande die zouden heersen binnen 
het huidige bestuur. Men spreekt van machtspelletjes, dictatoriale en 
ondemocratische toestanden, ja zelfs over verdachtmakingen rond het financieel 
beleid. Men vernoemd Jan Vermeiren en Jos Ceulemans als de boosdoeners. De 
brief draagt de handtekeningen van Jan Goesaert, Guy Belis, Raymond Anthonis, 
Henri Buelens, Paul De Herdt, Constant Pals, Arm. Van den Hout, Georges De 
Groof, Jules Eggermont, René Maes en Jos Temmerman.  
 
Voor de schrijvende pers zijn dit hoogdagen en verschijnen met een regelmaat 
allerhande artikels elkander op. Uit de opmaak van de teksten van deze artikels in de 
dagbladen kan men goed tussen de regels lezen van welke kant uit de informatie 
komt. Op zeker ogenblik belegt sportschepen Michel Wittock een vergadering met 
enkele leden van het college, met mezelf en met de voorzitter van de Wilrijkse 
Sportverstandhouding Pol Aerts. Het gaat over de splitsing maar ook over de 
houding achteraf naar de clubs toe, en om vast te stellen dat er op het moment haast 
geen speelgelegenheid meer is voor een nieuwe voetbalclub, mocht die er komen, 
op de al veel te druk bespeelde gemeentelijke voetbalvelden. 
 
Bij de kennisneming van voormelde brief reageert het bestuur van K.F.C. Wilrijk 
dadelijk door een buitengewone algemene vergadering te beleggen waarin besloten 
wordt om G. Belis, J. Goesaert, Ed. Buelens en P. De Herdt met onmiddellijke ingang 
te ontslaan uit de club. Guy Belis wordt ook ontslagen als beheerder. Verder wordt 
de hachelijke toestand besproken waarin de club is terecht gekomen en de voorzitter 
vraagt zijn medebestuurders om de rangen te sluiten en vooral geen onnodige 
uitspraken te doen die de club in een nog slechter daglicht zouden kunnen brengen. 
De pers kan eventueel terecht bij voorzitter Vermeiren.  
 
Tijdens diezelfde vergadering wordt Fernand Windmolders als nieuw lid aangesteld 
en wordt de samenstelling van de beheerraad nog eens bevestigd: Jan Vermeiren 
(voorzitter), Jos Ceulemans (secretaris.). Leden: Michel Cassauwers, Jos Blockx, 
Gustaaf Beuckelaers, Frans Van Dijck en Fernand Windmolders. (verschenen in het 
Staatsblad van 8 juli 1971). 
 
Met het schrijven van 9 juni 1971 aan de Rechtbank van Eerste Aanleg (REA) brengt 
men ter kennis dat de heren J. Goesaert, G. Belis, Ed. Buelens en P. De Herdt niet 
meer behoren als lid bij K.F.C. Wilrijk vzw.  
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Sportief Wilrijk stond op zijn kop, velen konden de berichten niet geloven anderen 
zagen dit voorval aan als het ‘einde van K.F.C. Wilrijk’. In het gemeentehuis werd op 
aangeven van schepen De Ranter, en onder zijn leiding als afgevaardigde schepen 
van het college, een vergadering belegd met sportschepen Michel Wittock en mezelf 
(als diensthoofd sport), om alle berichten naast elkaar te leggen en na te gaan hoe 
het verder moet en vooral om vanuit het gemeentebestuur een eendrachtig 
standpunt in te nemen. 
 
Nadien zijn er nog vergaderingen gehouden met het College en de bestuurders van 
K.F.C. Wilrijk en werd Pol Aerts, voorzitter van de Wilrijkse Sportverstandhouding 
geraadpleegd. Intussen kon men allerhande berichten in de straat vernemen, 
berichten gestoeld op verzinsels en halve waarheden, zoals dat in dergelijke 
omstandigheden het geval is. 
 
Laat me vooral als geschiedschrijver van deze voetbalvereniging zeggen dat deze 
periode als ‘de zwartste bladzijde’ uit de honderdjarige periode van de 
voetbalvereniging mag genoemd worden. Ik denk dat weinigen mij zullen 
tegenspreken. 
 
Niemand kan me iets vertellen en/of bevestigen dat de Wilrijkse voetbalvereniging 
door de K.B.V.B. als gevolg van de ontvangen brief ooit werd ondervraagd 
betreffende de erin vermelde aantijgingen. In de archieven is hier niets over te 
vinden. 
 
Na de afsplitsing (mag ik dat zo noemen?) maakten de heren Jan Goesaert/Belis 
Guy & C° er geen geheim van dat zij een nieuwe voetbalclub wilden oprichten in 
Wilrijk, een voetbalclub die onder de voorwaarden van de K.B.V.B. zou worden 
opgericht en aan de voetbalcompetitie zoul deelnemen. In die periode was het lokaal 
van voornoemden met hun aanhang - die zich de ‘revolutionairen’ noemden - café 
Bordeaux-Parijs aan de Boomsesteenweg, bij gewezen wielrenner/gangmaker Martin 
Van den Broeck. Als je iets wilde te weten komen, moest je daar op café gaan. 
 
Als er een voetbalploeg te Wilrijk bijkomt, waar gaat dan die voetbalploeg dan 
kunnen spelen? De nieuwe terreinen waren nog volop in aanleg, er waren nog geen 
kleedkamers en de gezaaide graszaden moesten nog de kans krijgen om te 
ontluiken en te groeien, het liefst vele maanden lang, zonder gebruik te maken van 
het terrein. Op het K.F.C. Wilrijk-terrein is dat uitgesloten, omdat het 
gemeentebestuur de verhitte gemoederen van de twee clubs niet wilde 
aanwakkeren, en trouwens de bezetting van het terrein was al veel te hoog. De 
clubleiders van K.F.C. Wilrijk zagen het al gebeuren en brachten een bezoek aan 
sportschepen M. Wittock, die dat ook niet de beste manier vond, al was het maar 
tijdelijk. 
 
Op het terrein van F.C. Rood Wit aan de Krijgslaan dan? Het college vond dat 
eveneens geen goed voorstel. Wanneer men te weten kwam dat de nieuwe Wilrijkse 
voetbalclub door tijdsgebrek niet van start kon gaan bij aanvang van het 
speelseizoen 1971/1972, viel er bij het gemeentebestuur een pak van het hart. 
Alleen maar omdat aan hun vraag niet kon voldaan worden omdat er eenvoudig 
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geen voetbalterrein ter beschikking was. Maar het stond als een paal boven water: er 
komt zeker een nieuwe Wilrijkse voetbalclub in competitie.  
 
Er wordt al een tijdlang shirtreclame toegelaten op de uitrusting van de voetballers. 
Ook K.F.C. Wilrijk is er dadelijk bij en kan genieten van de ondersteuning van de 
Kleding- en Sportzaak ‘Belvu’, met winkel aan de Jules Moretuslei te Wilrijk. De 
shirtreclame wordt zelfs uitgebreid naar de jeugdafdeling. Supportersvereniging ‘De 
Sportvrienden’ hebben hierin een groot aandeel gehad in de geslaagde 
onderhandelingen. K.F.C. Wilrijk zal jarenlang tot in alle hoeken van de provincie met 
al zijn spelende leden in een shirt rondlopen waarop de zaaknaam ‘Belvu’ staat 
vermeld. 
 
 

12.Een nieuwe voorzitter, en een nieuwe start in 1971 
 
Voetbalseizoen 1971/1972 
Het seizoen 1971/1972 stond voor de deur. Men was eigenlijk nog niet helemaal 
bekomen en het zinderde beslist nog na bij vele bestuurders en sympathisanten na 
de spijtige gebeurtenis door de afsplitsing van vele K.F.C. Wilrijk getrouwen van 
destijds. Men bleef niet bij de pakken zitten, de overgeblevenen roeiden met de 
riemen die zij ter beschikking hadden en hielden er de geestdrift en de moed in. Het 
mag gezegd dat een afsplitsing altijd een verlies is voor de getroffen club en er deze 
maal ook volwaardige elementen, zowel op bestuurlijk als op sportief vlak, verloren 
gingen. 
 
En zo was de oudste voetbalclub van Wilrijk genoodzaakt een grondige wijziging 
door te voeren binnen al haar geledingen. Er waren verschillende oudgedienden van 
weleer, ook uit de spelersgroep, die de rangen kwamen vergroten en versterken.  Het 
is raar maar ontegensprekelijk een vaststelling, vele echte clubleden van de laatste 
jaren maar ook uit de vroegere tijden voelen hun clubliefde terug opborrelen en 
aanwakkeren wanneer ze de grote moeilijkheden van “hun” voetbalclub vernemen en 
melden zich na jaren weer aan. 
 
Voorzitter Jan Vermeiren had het begrepen dat zijn tijd gekomen was om plaats te 
ruimen. Die taaie en onverzettelijke man van weleer was Intussen ernstig ziek 
geworden en voelde nu pas de ouderdom van bijna 76 jaar op zijn tengere 
schouders drukken. Alle clubproblemen werden hem teveel, liet zich meermaals 
verontschuldigen, kortom, hij wilde zich in alle stilte terugtrekken voor wat rust.  
 
Intussen had men koortsachtig gezocht naar een bekwame persoon met voldoende 
capaciteiten die in de sportmiddens zijn weg kent, iemand met veel menselijk inzicht 
en vooral met vernieuwende ideeën, om de club te leiden, om de club terug op de 
goede weg te zetten.  
 
Met ingang van juli 1971 werd een nieuw bestuur ingesteld onder het voorzitterschap 
van Fernand Windmolders (° 1929), als 6de voorzitter van K.F.C.Wilrijk. 
 
Deze zakenman met zijn in het Antwerpse gekend bedrijf ‘asfalt- en dakwerken’ aan 
de Heistraat 190, is een zeer gekend en bekend figuur in de Wilrijkse sportmiddens. 
Hij heeft een verleden sinds 1953 bij de Kon. Modern Skaters Club Wilrijk, als 
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hockeyspeler en vertolkte aldaar enkele bestuurstaken en is nu erevoorzitter van de 
groen/witten van het Berkenveldplein. 
 
Fernand Windmolders werd de allereerste voorzitter (1962/1966) van de Wilrijkse 
Sportverstandhouding (W.S.V.), de voorloper van de latere sportdienst. Fernand was 
ook de voorzitter van het tijdelijke Comité rond de opening van de gemeentelijke 
sporthal met zijn ‘Tweedaagse voor de Sport’ (4 en 5 sept. 1965). Een man met heel 
wat ervaring in de sport als in de nevenactiviteiten ervan. 
 
Voorzitter Windmolders hield eraan om Jan Vermeiren ondanks zijn ziekte en vele 
afwezigheden, toch in het bestuur te houden ondervoorzitter uit respect voor zijn 55 
jaar lange inzet voor de club. Het bestuur bestond verder uit: Jos Ceulemans 
(secretaris), Leon Schuddinck (jeugdvoorzitter), met als leden: Michel Cassauwers, 
Jos Blockx, Gustaaf Beuckelaers, Gaston Van de Velde en Fr. Van Dijck. Het 
clubbestuur staat onder de bescherming van Graaf Daniël Le Grelle en notaris Henri 
De Cort, ere-ondervoorzitter Het selectiecomité bestaat uit Frans Van Dijck 
(voorzitter), Frans Gosselin en Frans Jennes. 
 
In het dagelijks bestuur komen Louis Verdonck, Oscar Van Regenmortel, Jos Blockx, 
Frans Louis, Mon Billiet, Marcel Vercauteren en André Berte het geheel versterken. 
Uit respect en op verzoek van de leden wordt Jan Vermeiren nog in de samenstelling 
van het dagelijks bestuur opgenomen als ondervoorzitter. Zijn gezondheid laat 
evenwel niet toe nog regelmatig te komen. 
 
Opmerkelijk is de mededeling van de club dat de toegangsprijzen dienden verhoogd, 
dit in samenspraak met de andere clubs uit de afdeling. De ‘Btw-heffing’ krijgt hiervan 
de schuld. 
 
Vanaf dit moment komt er na ruggenspraak met de familie Aerts een andere reclame 
op de shirts van de spelers van de eerste ploeg. De nieuwe voorzitter Windmolders 
ondersteund met reclame van zijn bedrijf op de shirts extra de clubkas. Op de 
uitrusting lezen we nu ‘Asfaltwerken Windmolders’. De jeugdafdeling kan verder 
rekenen op de shirtreclame van de firma ‘Belvu’. 
 
Op sportief gebied is er de aanstelling van een nieuwe trainer. Het bestuur stelde in 
zitting van 15 juni 1971 oud-speler en clubman Jef Heremans aan als trainer van het 
eerste elftal met aanvang vanaf de voorbereidingsperiode voor het seizoen 
1971/1972. De aanstelling van de nieuwe trainer in de persoon van oud-speler J. 
Heremans was voor vele de verrassing. Kortom, Jef Heremans zal het moeten 
bewijzen. 
 
De nieuwe trainer zal in zijn functie geholpen worden door hulptrainer De Gooter, die 
ook de jeugd opvolgt. Jef traint niet alleen de seniors maar ook enkele jeugdploegen 
en jawel, de dames. F.C. Wilrijk probeerde het enkele seizoenen met het 
damesvoetbal. 
 
Vanaf dit seizoen is de jonge beloftevolle speler Leo Pals (als 17-jarige) steeds 
inzetbaar in het eerste elftal en zal tot het einde van het seizoen 1974/1975 een 
certitude zijn, evenals de van Tubantia overgekomen beloftevolle speler Willy 
Bellemans (21 jaar). 
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K.F.C. Wilrijk bezat tijdens het seizoen 1971/1972 een grote groep sterke spelers. De 
jongeren die verleden jaar al aanspraak maakten op een (basis)plaats in het eerste 
elftal waren nu van de partij en zo kreeg de 36-jarige speler/trainer Jef Heremans 
een grote en sterke spelersgroep onder zijn hoede. 
 
De kern bestaat uit E. De Backer, Pierre Tibermont, Walter Deghilage, Em. 
Caremans, Willy De Kuysscher, Willy Bellemans, Jos Van Laeken, C. Geuens, Willy 
Bergmans, Frans Hermans, Hubert Verelst, Eddy Van Dijck, St. Giebens, M. Billiet, 
E. Van Calsteren, D. Windmolders, Mens, Leo Pals, F. Weyten, Van Landeghem, J. 
Renders, Jef De Pooter, W. Goossens, Willy Meskens, Robert Marichal, Van 
Langendonck, P. Bruneel, De Busser, Fr. Hermans, De Wilde, M. Van Hecke.  
 
De heren Jennes en Gosselin zijn het selectie duo voor de opstelling van het eerste 
elftal. Het elftal komt uit in de 2de provinciale reeks A-Antwerpen en er moet partij 
gegeven worden aan Sparta, Edegem, R. Deurne, Bornem, Blaasveld, Rupel, Klein 
Brabant, Waeslandia, Mariekerke, Luchtbalboys, Wintam. Boechout, Oostmalle, 
Kontich, en Hemiksem. Geen gemakkelijke reeks dus. 
 
Bij de aanvang van het seizoen wordt F.C. Wilrijk zelf in de kijker gezet in het 
dagblad GvA. als ‘de Antwerpse ploeg in de kijker’ waar in de tekst de sterke 
verdediging met Eddy De Backer en Emiel Caremans wordt geroemd en van trainer 
Jef Heremans veel wordt verwacht. 
 
Het seizoenbegin brengt voor de St.-Bavojongens wisselend succes met enkele zeer 
goede wedstrijden maar ook met veel minder goede resultaten en het zal al vlug 
blijken dat een stijging niet voor dit seizoen zal zijn. De eerste tien wedstrijden staat 
de club in het midden van de rangschikking. Trainer Heremans probeert alles uit om 
meer vaart te krijgen in de ploeg en krijgt natuurlijk de verwachtte kritiek. In het elftal 
ontbreekt het aan degelijke ‘foeriers’ (aangevers) om de juiste pas in de voeten te 
geven van de voorspelers. En het ging verder bergaf. Na 19 wedstrijden staan de 
geel/blauwen op plaats 16 met 15 punten met achter zich, op 1 punt, Blaasveld en 
Luchtbalboys. 
 
Tijdens de 20ste wedstrijd thuis tegen Klein Brabant (30 januari 1972) stopt men de 
neergang met winst (1-0 doelpunt C. Geuens) maar is het ook de prachtige wedstrijd 
van de jonge Leo Pals. Maar de opwaartse trend zet zich niet door. 
 
Speler/trainer Jef Heremans probeert alles, gooit de ploeg overhoop, vervangt enkele 
spelers maar het brengt geen punten op. Trainer Jef Heremans probeert het zelf nog 
eens, op de 25ste speeldag op Blaasveld maar meer dan een gelijkspel brengt het 
niet op. De ploeg draait niet hoe het moet en de oorzaak is…, niemand weet het. 
 
De uitwedstrijd tegen Hemiksem op 2 april 1972 worden de zo nodige twee punten 
gehaald dankzij de ingesteldheid van de spelers en de doelpunten van Carlo 
Geuens. Het was misschien uit eergevoel en met de gedachte aan de voor enkele 
dagen eerder overleden stichter en gewezen voorzitter Jan Vermeiren. 
 
De laatste wedstrijd op Kontich, de leider, worden de punten gedeeld (1-1) met een 
doelpunt van de op de 86ste minuut ingevallen Heremans als ‘de joker’ die op het 
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scheidsrechtersblad was gezet als gevolg van een afmelding en zo kan F.C. Wilrijk 
zich juist en op het nippertje redden en handhaven in de 2de provinciale reeks. 
 
Uit respect voor de in maart 1972 overleden Jan Vermeiren hier nog eens een kort 
overzicht van zijn met F.C. Wilrijk gevulde leven tijdens zijn 5 decenia lange periode: 
pionier en mee oprichter van F.C., opleider van de jongeren, samensteller van de 
elftallen, elftal afgevaardigde, lid van de vereniging, sinds 1927 lid beheerraad, 
voorzitter beheerraad, 10 jaar voorzitter dagelijks bestuur en al die tijd lang de 
contactlegger met het plaatselijk gemeentebestuur. Een gewaardeerde ‘dank u wel’ 
is hier wel gepast. 
 
De uitvaart werd door een grote menigte van F.C.’ers bijgewoond. Velen hebben 
tijdens de dienst beslist teruggedacht aan die jaren met hun sportvriend Jan.  
 
De veteranenafdeling van K.F.C. Wilrijk waar het al een tijdje zeer stilletjes was komt 
terug tot leven met volgende nieuw bestuur aan het roer: Van Calsteren(voorzitter), 
Coppens (ondervoorzitter), L. Verdonck (secretaris) en de selectie van de spelers 
geschiedt door Coppens, Billiet en Hermans. erevoorzitter van deze gewezen F.C.-
vedetten is Fernand Windmolders. 
 
De spelers die tussen de lijnen komen zijn D’Hoore, Frans Baccarne, Louis 
Verdonck, Fr. Jennes, Rogiers, Billiet Mon, Mulders, H. Teurlinckx, Hermans, 
Goossens, J. Teurlinckx e.a. 
 
De juniorenploeg had veel belovende elementen binnen haar rangen. Zo waren er 
Hugo en Herman Bartels, Fr. Van Gelder, L. Pals, R. Tercken, Rony Van den 
Bogaert, W. Mens, Jaak Derden, Willy Bergmans, Fr. Wuyten, Luc Geuens, Tony De 
Herdt, Marc Vleminckx, Etienne Bogaerts, Dirk Windmolders, M. Meskens, Eddy De 
Groof, R. Janssens, Eddy Van Eeckhout en Muys. Trainer was Louis Frans met M. 
Van den Hout Op het einde van het speelseizoen werd dit elftal kampioen door het 
op papier veel sterkere KV Mechelen en Duffel achter zich te houden. 
 
In die periode waren L. Pals en D. Windmolders de doelpuntenmakers. Tijdens het 
aan gang zijnde seizoen werd regelmatig uit deze groep jonge spelers beroep 
gedaan voor het eerste elftal. 
 
De nieuwe voorzitter Fernand Windmolders ziet op de allereerste thuiswedstrijd van 
de nieuwe competitie op zondag 12 september 1971 zijn geel/blauwen tegen 
Boechout op overtuigende wijze, met veel fysische inzet met 2-0 winnen en de 
punten thuishouden. De doelpunten werden gemaakt door Carlo Geuens en Jos Van 
Laeken. De in grote vorm verkerende doelman Eddy De Backer wist alle gevaarlijke 
standjes en ballen te neutraliseren. De fiere trainer en voorzitter hadden na de 
wedstrijd voor elkander niets dan lof. 
 
Sedert enkele jaren loopt ene jongeling Dirk (° sept.1962) de zoon van K.F.C. Wilrijk 
speler Willy Goossens, op het Wilrijkse grasveld, of moet ik zeggen maakt hij de 
doelnetten onveilig, want al vanaf de jongste leeftijdscategorie scoort hij aan de 
lopende band. Iedereen is vol lof over de voetbalkwaliteiten van dat mannetje en dat 
beperkt zich niet alleen tot de geel/blauwe bestuurders, sympathisanten en 
supporters. 
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Voor de diverse elftallen zijn volgende terreinafgevaardigden aangeduid:  
1ste elftal/ Jos Blockx; reserven/ Mon Billiet; junioren/ Frans Jennes; 
scholieren/Geuens; kadetten/Leon Schuddinck en de miniemen/ Oscar Van 
Regenmortel. 
 
Dan was er in november 1971 het bericht dat in Wilrijk de ronde deed. Op een door 
Jan Goesaert bijeengeroepen vergadering van 18 november in café Deya aan de 
Heistraat, werd aangekondigd dat een nieuwe Wilrijkse voetbalclub was gesticht door 
de elf eerder in deze tekst vernoemde heren, aangevuld met de heren Appeltans, De 
Doncker, Cloos, Callens en G. Frans.  
 
De nieuwe club kreeg de naam Olympia Wilrijk 72, de clubkleuren werden de kleuren 
van het gemeentewapen (geel/blauw) en Jan Goesaert en Guy Belis werden 
respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van het bestuur (de clubnaam verwijst 
naar de Olympische spelen Munchen in 1972). De club had de bedoeling in de 
competitie 1972/1973 te starten in de 4de provinciale afdeling Antwerpen, verkreeg 
van de KBVB het stamnr. 7727 en kon dus van start in september 1972. Waar er kon 
gespeeld worden was toen nog een open vraag. 
 
Bij het K.F.C. Wilrijk bestuur met zijn aanhang, net als bij iedereen te Wilrijk trouwens 
zag men de doembeelden al voor ogen. Als er niets veranderd en de neergang zich 
blijft doorzetten zal er vlug een Wilrijks derby aankomen. Maar in moeilijke 
omstandigheden sluit men soms de rangen en vind men de kracht terug om samen 
ervoor te gaan. Het gaf de nieuwe voorzitter Fernand Windmolders en zijn ploeg nog 
een extra boost om er meteen in te vliegen, om er met die 50-jarige 
voetbalvereniging iets mee te doen. 
 
De grasgroei van de drie pas aangelegde voetbalterreinen, naast het speelveld van 
K.F.C. Wilrijk gaat volgens de wens van de groendienst goed, evenals de afwerking 
van de omgevende infrastructuur werken, zoals de afwerking van de riolering, de 
wegeninfrastructuur en de aanplantingen van bomen en groenzones. De 
terreinafsluitingen volgen later en zullen geplaatst worden door een privéfirma. Waar 
niet aan gedacht was, waren de ballenvangers achter de doelen. 
 
K.F.C. Wilrijk zal het terrein C, het speelveld naast hun eigen speelveld, deels in 
gebruik krijgen met een apart huurcontract van het gemeentebestuur voor de 
wedstrijden van de jeugdwedstrijden en de trainingen. 
 
Met dit tweede terrein in gebruik wordt er bij de Belgische Voetbalbond een aanvraag 
gedaan om meer jeugdelftallen in een officiële competitie in te schrijven, wat ook 
toegestaan wordt en zo kan men aan de aanvraag voor de aansluitingen voldoen, 
met het gevolg dat meerdere jonge spelers hun voetbalkwaliteiten kunnen tonen. 
Voorheen moest de jeugdafdeling met het té veel aan spelertjes wedstrijden inrichten 
onder clubs, met dezelfde problemen. 
 
De Wilrijkse sportclubs krijgen voortaan jaarlijks een sporttoelage mits voorlegging en 
gestaafd met bewijzen over de werking van het voorbije kalenderjaar. K.F.C. Wilrijk is 
een van de clubs, na Kon. Sporting Club Wilrijk wel te verstaan, die als een 
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belangrijke club voor de gemeente Wilrijk jaarlijks “de Grote Prijs voor 
Beroepsrenners“ inricht op Jaarmarktdag. 
 
Tevens geniet de club ook van de materiele ondersteuning bij het afhuren van allerlei 
feestmateriaal tegen een zeer laag tarief zoals palen met vlag, podia, tafels, stoelen 
ed. maar ook van de maatregel die hen vrijstelt van betaling wanneer de wedstrijd, 
manifestatie en/of inrichting op het goedgekeurde feest en/of kermisprogramma staat 
vermeld. Voor al die inrichtingen binnen de club van de geel/blauwen en 
voornamelijk uitgaande van het feestcomité en de jeugdafdeling is dit een welkome 
zaak, zeker als de uitgaven kunnen gedrukt worden. 
 
Tijdens het voorjaar, meer bepaald op woensdag 15 maart 1972 wordt door de 
nieuwe voetbalclub F.C. Olympia Wilrijk 72 een persconferentie gegeven. Zo kon 
vastgesteld worden dat het dagelijks bestuur is samengesteld uit: Jan Goesaert 
(voorzitter), Guy Belis (ondervoorzitter), R. Pals (secretaris), J. Temmermans 
(verslag), J. De Groof (schatbewaarder) en G. Vervoort (boekhouding). 
Aan het hoofd van de Raad van beheer stond Emiel Van Leemput (voorzitter), Paul 
De Hert (secretaris) en Jan Goesaert (afgevaardigd beheerder). 
 
De nieuwe club deelt ook mee dat zij werk zal maken van een degelijke 
jeugdopleiding te beginnen o.l.v. Eric Gemoets (voorzitter). Wilrijkenaar Jean 
Goossens wordt de trainer en er werd bekend gemaakt dat de club voor haar 
thuiswedstrijden en trainingen gebruik kan maken van het meest oostelijk gelegen 
voetbalterrein of speelveld ‘D’ met daarrond de looppiste. De nieuwe Wilrijkse 
voetbalclub werd door de B.V.B ingeschreven onder het stamnr.7727. 
 
 
Voetbalseizoen 1972/1973 
De voorbereiding van het voetbalseizoen 1972/73 kent zijn gewoon verloop. De bijna 
37-jarige trainer/speler Jef Heremans (herstellende van een heelkundige ingreep) 
roept zijn mannen al heel vlug bijeen.  
 
De spelerskern is nagenoeg dezelfde als deze van het vorige speelseizoen. Maar er 
is een speler die een aansluitingskaart bij K.F.C. tekende, die inmiddels naar 
Antwerpen kwam wonen, en die dadelijk aan de kern kon toegevoegd worden: André 
Stevens (°1950). Deze jonge voetballer spelende in het 1ste elftal van F.C. Strombeek 
(Vlaams-Brabant - 1ste provinciale) zal bij F.C. ingelijfd worden. Later zal hij als 
voorzitter zorgen voor de heropleving van K.F.C. Wilrijk, geleden sinds de grote jaren 
’30 van de 20ste eeuw.  
 
De Wilrijkenaar zal in de 2de provinciale afdeling A vele sterke teams partij moeten 
geven zoals Hemiksem, Oostmalle, Schoten, Kontich, Boechout, Sparta, Edegem, 
Deurne, Ex. Essen, St.-Lenaerts, Wijnegem, Schilde, Wuustwezel, Zandhoven, 
Oelegem. 
 
In de dagbladen van dat moment spreekt men nogal laatdunkend over de oudste 
sportclub van Wilrijk, door te stellen dat het de club al jaar na jaar lukt zich te redden 
met een strikt minimum aan spelers ‘kwaliteiten’, wat binnen de club veel boosheid 
doet ontstaan, en men voegt er fijntjes aan toe: dat dit telkenmale is door de inzet 
van de Wilrijkse held op jaren: Jefke Heremans.  
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Op 6 juni 1972 wordt er een algemene statutaire vergadering belegd die de 
samenstelling van de beheerraad vast legt en waarvan Gaston Van de Velde als 
voorzitter wordt aangesteld. 
 
Gaston is de eigenaar van het pand aan de Boomsesteenweg 559 waar de club zijn 
locatie had tijdens de jaren 1929 tot 1945, waar F.C. Wilrijk destijds haar beste 
sportieve jaren beleefde. 
Gaston Van de Velde werd destijds in menige sportmiddens genoemd als de redder 
van de Wilrijkse voetbalclub. 
 
Met de aanstelling van Gaston Van de Velde wil het nieuwe bestuur laten blijken dat 
zij alle vroegere zaken en genomen beslissingen ter zijde schuiven en er met nieuwe 
ideeën tegenaan willen gaan. De bezieler van deze gedachte is Fernand 
Windmolders, de nieuwe voorzitter die met zijn vernieuwde bestuursploeg verder wil 
en K.F.C. Wilrijk wil brengen op de plaats die het toekomt, nl. de 1ste provinciale 
afdeling. Al vlug wordt vastgesteld dat voorzitter Windmolders een ‘bruggenbouwer’ 
is en nooit overhaaste beslissingen neemt. 
 
In de beheerraad zetelden verder: Frans Van Dijck, ondervoorzitter; Michel 
Cassauwers, verslaggever en Jos Ceulemans als secretaris, afgevaardigd beheerder 
met als ondersteunende leden: Gustaaf Beuckelaers, Jos Blockx, Leon Schuddinck 
en Fernand Windmolders. 
 
Heel onverwacht wordt het nieuwsje opgepikt dat de clubman Louis Frans (°1920) 
gewezen speler 1ste elftal en nadien een tijd trainer van het elftal, ergens in een 
gesprek de wens uitgedrukt heeft dat hij graag zou toetreden tot de Beheerraad van 
de club. Het was echter te laat bekend, stond niet op de dagorde van de 
bijeengeroepen vergadering van 6.6.1972 en de kans voorbij.  Deze Wilrijkse speler 
en trainer van de geel/blauwen uit de grote periode van de club zal nooit in de 
beheerraad zetelen. Louis zal echter een bekend man worden in de voetbalmiddens 
niet alleen als trainer en/of sportbestuurder bij enkele grote clubs, zelfs in Nederland, 
maar ook als raadgever en personal coach van zijn jonge neef Dirk Goossens. 
 
Als aanvulling geef ik mee dat ‘de buren’ van K.F.C. Wilrijk, de nieuweling F.C. 
Olympia Wilrijk op zondag 3 september 1972 hun allereerste wedstrijd spelen sedert 
hun oprichting. Ze moesten het opnemen in de 4de provinciale afdeling met een 
uitwedstrijd in en tegen Hooikt en mochten naar huis keren zonder punten. Het 
seizoenbegin zou zelfs moeilijk worden maar wisten zich te herpakken. 
 
De spelerskern die met de club aan een nieuw avontuur begon, bestond uit Van 
Drom, Van Loock, Van den Broeck, Colman, Kerremans, Peeters, Pilate, René 
Anthoni, Gerrit Anthoni, Dupriez, Bellemans, De Meyer, Pals en Segers. 
Ploegafgevaardigde is Sus Staes. Trainer Jean Goossens. 
 
De drie nieuwe speelvelden werden door de technische commissie van de Bond 
gekeurd en goed bevonden maar er was geen enkele andere infrastructuur zoals de 
kleedkamers. De Bond was te dien tijde zeer inschikkelijk t.o.v. nieuwe clubs en 
rekende op de beloften van de clubleiders. 
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Zo zorgde de club voor een grote verhuiswagen waarin de geïmproviseerde 
kleedkamers werden ingericht, de watertoevoer kwam vanaf het dienstgebouw van 
de naburige begraafplaats, een werfwagen van de groendienst deed dienst als 
sanitair en in een andere werfwagen konden de scheidsrechters zich omkleden. Er 
werden nog drankenstandjes en een tent opgezet ten gerieve van de toeschouwers. 
Deze club zou zich nog lange tijd op deze manier moeten behelpen bij de inrichting 
van wedstrijden en trainingen. 
 
Het nieuwe gemeentelijke openlucht sportcomplex voorheen genoemd ‘aan de 
Krijgslaan’ (soms ook ‘tegenaan het Fort 6) wordt voortaan als adres genoemd aan 
het Universiteitsplein. De vier voetbalterreinen worden genummerd als A, B, C en D 
met het meest oostelijk gelegen terrein A (met atletiekaccommodaties), zodat K.F.C. 
Wilrijk zijn hoofdterrein als D wordt aangeduid. 
 
Wat al lang was besloten met de goedkeuring van het nieuwe urbanistische plan van 
de gemeentekern of de herinrichting van het centrum geschiedde op 1 juli 1972. Het 
clublokaal van K.F.C. Wilrijk en van nog zoveel andere sportverenigingen of het 
‘Sportlokaal’ aan de Heistraat 23, bij Frans & Josephine, wordt gesloten en gesloopt. 
Mochten de muren kunnen spreken dan zou het inderdaad blijken dat hier aan de 
toog ‘het wel en wee’ van de plaatselijke voetbalclub bij den Belgische, dikwijls het 
gesprek van de dag was. 
 
De start van de competitie en de eerste wedstrijden verliepen niet zoals verwacht, 
slecht zelfs want men kwam terecht in de gevarenzone van het klassement. Op 
zondag 5 november 1972 of de 10de speeldag van de competitie, een thuiswedstrijd 
tegen het sterke Hemiksem, keken vele opgekomen toeschouwers op van de 
opstelling van het elftal. In het doel moest de jonge Rony Van de Bogaert (° 1954, 18 
jaar dus) Eddy De Backer, de bijna legendarische figuur van de geel/blauwen 
vervangen.  
 
Het werd Rony zijn maidenmatch. De spelers die aangeduid waren voor die match: 
De Pooter, Caremans, Van Schil en De Kuysscher, Billiet, Montes, Beyers, C. 
Geuens, spits Leo Pals en A. Stevens met op de bank G. Van den Hout, Moens en 
E. De Backer. Het werd een 0-0 gelijkspel. De kern bestond verder nog uit Dirk 
Windmolders, Fr. Wuyten, Fred Van Craen, Walter Deghilage, Willy Meskens, Jos 
Van Laeken. Het elftal herpakte zich in de terugronde en kon zo de degradatie 
afwenden om uiteindelijk nog in de middenmoot van het klassement te eindigen. 
 
Een van de eerste zaken die bij de nieuweling F.C. Olympia Wilrijk werden 
aangepakt is de opstart van een jeugdopleiding. De jeugdopleiding wordt in handen 
gegeven van André Mentens, Rik Buelens en Paul De Herdt. Het is de bedoeling van 
voorzitter Jan Goesaert op termijn de jeugd aan bod te laten komen in het eerste 
elftal. 
 
Bij de jeugdafdeling werden de knapen kampioen. Tot dit elftal behoorden Guido 
Geuens, Jan Robbroeckx, J-M D’Haese, Dirk Vercauteren, Fred Denteneer, Rudy De 
Groof, Mark Van den Hout, Luc Aerts, Eric Schuddinck, Rudy Parmentier, Jan De 
Bakker, Pierre Dierckx, Antoine en Hubert Van Regenmortel. 
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Voetbalseizoen 1973/1974 
Het gemeentebestuur laat langsheen de westelijke zijde van ieder speelveld aan het 
Universiteitsplein schuilhokjes plaatsen voor de toeschouwers. Vanaf de aanleg van 
dit openlucht sportcomplex heeft men tussen de vier voetbalterreinen populieren 
geplant, die later een scherm moeten vormen om de kracht van de westenwinden 
ietwat te breken. 
 
Op dit nieuwe gemeentelijk openlucht sportcomplex aan het Unviversiteitsplein 
(voorheen Krijgslaan) worden twee los van elkaar staande prefab gebouwen 
opgetrokken (vanaf okt.1973) door de Firma Quackels uit Kontich in opdracht van het 
gemeentebestuur t.h.v. de voetbalvelden B & C die respectievelijk dienst zullen doen 
als kleedkamers en ontmoetingsruimte/cafetaria. Deze twee gebouwen werden 
opgebouwd, bestaande uit diverse houten gedeelten die aangevoerd werden vanuit 
de werkplaats van de firma, die op een gemetste fundering werden in elkander gezet. 
De gebouwen stonden na vier maanden werk ‘in het droge’. Het kleedkamerpaviljoen 
zal gebruikt worden voor de deelnemers aan de wedstrijden en trainingen die 
doorgaan op de nieuw aangelegde voetbalvelden en atletiekinstallaties. 
 
Op sportief gebied was er bij de geel/blauwen niet veel nieuws te rapen. Vanaf het 
begin van het voetbalseizoen ‘zat alles tegen’ zoals dat al eens gezegd wordt. 
Trainer/speler Jef Heremans (37 jaar) had nochtans het grootste gedeelte van de 
kern van verleden jaar bij elkaar kunnen houden zijnde Rony Van den Bogaert, J. De 
Pooter, W. Deghilage, Em. Caremans, P. De Beule, Fons Maes, D. Windmolders, J. 
Van Laeken, A. Stevens, Tercken, Et. Van Calsteren, W. Meskens, P. Bruneel, De 
Cuyper, W. Ledure.  
 
Tijdens het seizoen worden in het eerste elftal meermaals enkele jongeren 
opgeroepen voor het eerste elftal. Het selectiecomité voor het eerste elftal bestaat 
vervolgens uit: Miel Coppens, Mon Billiet en Fr. Jennes. Op sportief vlak moet men 
nog maar eens vaststellen dat enkele vaste waarden van het elftal zoals Eddy De 
Backer (doelman) en Hubert Verelst naar Kontich trekken en de beloftevolle jongeren 
zoals de 17-jarigen Gaston Van den Hout en Marc De Bruyn eveneens de club 
verlaten. Er werden twee spelers van S.K. Hoboken aangetrokken nl. Sentens en 
Van Hoeck. 
 
De tegenstrevers in de 2de provinciale afdeling. A noemden Boechout, Schilde, 
Schoten, Oelegem, Edegem, Germinal, Ex. Essen, Wildert, Wijnegem, Stabroek, 
Kontich, Waeslandia, St.-Lenaerts, Wuustwezel en Oostmalle of velen van het vorige 
seizoen. 
 
Gekwetste spelers waren mee de oorzaak dat er niet kon gewonnen worden, maar 
ook wat gezeur van sommigen waren er oorzaak van. Het verhaal was simpel: geen 
punten halen, verzeilen naar de onderste regionen en elke te spelen wedstrijd was 
men niet meer zeker van zijn stuk. Trainer J. Heremans kreeg geen lijn in het spel en 
het was alsof het vuur van weleer bij alle spelers was gedoofd. 
 
Door een miskleun van de kalendermaker moest K.F.C. Wilrijk op een week tijd nl. op 
30 december 1973 en 6 januari 1974 Schilde partij geven. Op de voorlaatste dag van 
het jaar, op eigen terrein, betrof het al een 4-puntenwedstrijd die…verloren werd met 
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0-2 om een week later te Schilde, zelf met de volle buit naar huis te keren na een 
match met veel inzet gespeeld te hebben.  
 
Maar de Schildenaren hadden dit niet zo bekeken want al heel de wedstrijd lang 
mogen we sperken dat de geel/blauwen de tegenploeg volledig domineerde. De 
scheidsrechter was zwak in zijn beslissingen met het gevolg dat de wedstrijd werd 
ontsierd door vele gruwelijke fouten van de Schildenaars. De grote slachtoffers van 
die wedstrijd waren wel de F.C.’ers Willy De Kuysscher, Jos Van Laeken en Piet De 
Beule.  
 
Ondanks inzet en een beter samenspel wordt het niet beter en in het voorwoordje 
van het clubblad van de thuiswedstrijd op 20 januari 1974, voor de match tegen 
Wildert, staat te lezen dat het uur van de waarheid stilletjes nadert en dat best en 
dringend de heropstanding wordt aangevat. 
 
Er komt geen echte verbetering, de andere staartploegen winnen op momenten dat 
K.F.C. Wilrijk niet kan winnen en men zakt nog dieper door. En dan is er het verhaal 
over ‘de zakkers en stijgers’ in de provinciale reeksen à rato van de resultaten der 
Antwerpse ploegen in de bevorderingsreeksen’. Het eindresultaat is degradatie naar 
de 3de provinciale reeks. Heel bedroevend is dat. 
 
K.F.C. Wilrijk gesticht in 1921 en gestart in de 3de provinciale reeks (seizoen 
1921/1922) zal volgend speelseizoen moeten uitkomen in de 3de provinciale reeks 
Antwerpen (seizoen 1974/1975) of anders bekeken: het is de derde maal dat F.C. 
Wilrijk naar de 3de provinciale reeks Antwerpen wordt verwezen. Niet zo prettig dit als 
club, als bestuurslid en zeker als supporter te moeten meemaken. 
 
Maar het was nog erger dan het al was, want de buren van F.C. Olympia Wilrijk 
speelden kampioen in de 4de provinciale afdeling en promoveerden zodoende naar 
diezelfde 3de provinciale afdeling. 
 
Vanaf de ingebruikneming van het cafétariapaviljoen, uitgebaat door F.C. Olympia 
Wilrijk, krijgt deze club voor de thuiswedstrijden van haar eerste elftal het gebruik van 
terrein ‘B’ (recht tegenover het cafetaria). Zo kan het in theorie gezegd worden dat 
beide Wilrijkse voetbalverenigingen ‘van den Belgische’ op slechts de breedte van 
het speelveld ‘C’ naast elkander spelen. In de praktijk is het wel heel anders. Het 
provinciaal comité zorgt ervoor, bij de opmaak van de speelkalender, dat er 
afwisselend thuis wordt gespeeld. 
 
Vanuit een betrouwbare bron kan ik neerschrijven dat voorzitter Windmolders de 
degradatie niet kon verteren, erger nog hij had aan zijn omgeving laten verstaan dat 
hij was mislukt in zijn opzet en alle vooruit gemaakte doelstellingen en goede 
bedoelingen aan scherven zag liggen met deze vernedering, het degraderen naar de 
reeks lager, naar de 3de provinciale afdeling. Erger was, dat hij als rasechte 
Wilrijkenaar, dag in dag uit, er op aangesproken werd. Hij zou op dat moment al 
gedacht hebben om zijn voorzitterstaak bij K.F.C. Wilrijk terug in te leveren 
 
Bij de jeugdafdeling is het anders gesteld met de resultaten. De kadettenploeg A van 
K.F.C. Wilrijk maakt furore en is haast voor elke tegenstrever onklopbaar. Het is een 
ploeg met gestalte en techniek en hiervoor zorgen Dierckx, Vercauteren B., D. 
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Goossens, Cassauwers, De Vrieze, Struyf, gebroeders Lauwers, Broodhaers, 
Vermeulen, Van Oppens, J. Robbroeckx, E. Schuddinck, Mariën, De Laet, Van Hoof, 
Dillen, Verstappen, Aerenhouts, Goelaert, Raes, Blanke, Redig, Billiet, Geerinckx 
e.a.  Marcel Robbroeckx was ploegafgevaardigde van deze ploeg, en in die tijd een 
gelukkig man die bijna altijd de punten mee naar huis bracht als gevolg van de 
karrevracht aan gemaakte doelpunten. 
 
In die periode waren de spelers Vercauteren, Dierckx en Goossens de grootste 
sterkhouders, waar de twee eerstgenoemden al stevig opgeschoten kerels waren 
tegenover Dirk Goossens, toen genoemd ‘de kleine’, want die was toen iets meer 
dan een kop kleiner. Voor deze ‘kleine’ stuurden vele voetbalclubs hun verkenners 
naar de wedstrijden van de geel/blauwe kadetten om het talent Dirk te bekijken en/of 
te observeren. 
 
Tevens werden de scholieren ook kampioen in hun reeks. De sterke lichting van het 
overgekomen kampioenenteam van de knapen bleek dit seizoen ook al veel te sterk 
voor de anderen. 
 
 
Voetbalseizoen 1974/1975  
K.F.C. Wilrijk moet dat seizoen starten in de 3de provinciale afdeling, dat is een 
vaststaand feit. De twee Wilrijkse voetbalclubs staan meteen op dezelfde hoogte. 
Heeft men op de provinciale afdeling van de Belgische Bond gaan bepleiten om de 
twee Wilrijkse elftallen niet in een en dezelfde reeks onder te brengen? Vond de 
kalendermaker het veel te vroeg om die twee clubs in één en dezelfde reeks onder te 
brengen? Nooit is daar een echt antwoord op gegeven. Feit is dat beide clubs in een 
aparte reeks werden ondergebracht en achteraf bekeken is het maar goed ook. De 
geschiedenis van ‘de splitsing’ lag op dat moment nog niet ver genoeg in het 
verleden’. Een wijze beslissing van het provinciaal comité. 
 
Uit het verslag van de gehouden vergadering op 10 september 1974 vernemen we 
volgende samenstelling van de beheerraad: Fernand Windmolders, voorzitter, Jos 
Ceulemans, secretaris/afgevaardigd beheerder, Michel Cassauwers, Jos Blockx, 
Gustaaf Beuckelaers en Leon Schuddinck, leden. 
 
Als gevolg van de ontslagneming van twee beheerders, Frans Van Dijck en Gaston 
Van de Velde, kwamen er twee plaatsen vrij maar opmerkelijk is dat de functies van 
de ontslagnemenden niet worden ingevuld. Het ontslag van beiden had alles te 
maken met een geschil rond de werkwijze van Jos Ceulemans. Beide heren laten 
zich ook schrappen als lid van de vereniging net als Fr. Gosselin. 
 
Vanaf de jaren 1970 is Marcel Robbroeckx voorzitter van het Jeugdcomité met 
Corneel Van Campenhout als de Jeugdsecretaris. De jeugdafdeling had een 140 
jeugdspelers ingeschreven. De Feestbestuurder van de voetbalclub is Oscar Van 
Regenmortel 
 
Wat de club vorig seizoen niet lukte, lukte nu wel. Vanaf het begin van het seizoen 
werden punten gehaald en plaatste de club zich mee vooraan in de stand. De 
geel/blauwen stonden half januari 1975 al op de tweede plaats in het klassement en 
dat bleef zo en het verbeterde nog doordat tegen het einde van het seizoen de 
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koppositie kon genomen worden en het gestelde doel werd bereikt, door zich 
kampioen te kronen om terug te promoveren naar de 2de provinciale afdeling. 
Iedereen opgelucht. 
 
Trainer Ward Van Damme en zijn spelersgroep slaagden in hun opzet om na een 
seizoen 3de provinciale terug naar hun vertrouwde reeks te promoveren met: Jef De 
Pooter, De Block, J. Van Schil, W. De Kuysscher, R. Van den Bogaert, Em. 
Caremans, W. Deghilage, J. Van Laeken, Van Heel, R. Van den Bril, L. Pals, Fr. 
Denteneer, W. Maes, A. Stevens, Th. Schockaert, Busschots, G. Mariën, P. Bruneel, 
C. Lachi, Th. Schockaert, Ronny Block, M. De Bruyn, Et. Van Calsteren e.a. 
 
Deze dadelijke terugkeer naar de 2de provinciale afdeling van het Wilrijkse elftal nam 
de onzekerheid helemaal niet weg. Bij de bestuursploeg en zeker bij voorzitter 
Windmolders had de niet verwachtte degradatie van een jaar terug, een ware 
schokgolf veroorzaakt. Het bleef bij velen nog nazinderen. In voetbal kan alles. In de 
andere reeks van 3de provinciale afdeling eindigde de buren F.C. Olympia Wilrijk op 
een eervolle 6de plaats. 
 
Op 19 april 1975 worden bestuur, leden en sympathisanten van de supportersclub 
‘De Sportvrienden’ op het gemeentehuis ontvangen naar aanleiding van hun ‘50ste 
‘verjaardag van hun bestaan. De jarenlange bezieler en schatbewaarder van de 
vereniging Frans Buelens en zijn medebestuurders mogen een herinnering 
ontvangen uit handen van de burgemeester Kiebooms. Ze trekken na het drinken 
van een feestdrank naar hun lokaal, waar de viering verder wordt gezet met drank en 
spijs. Deze club bezit al van ouds een mooie ovale inktstempel, fel gelijkende op de 
inktstempel van F.C. Wilrijk van destijds. 
 
Bij de jaarlijkse opgave van de ledenlijst van K.F.C. Wilrijk aan de REA te Antwerpen 
verschijnt de naam van gewezen speler en clubman Carlo Geuens en deze van 
Louis Frans, oud-speler en gewezen trainer. 
 
Tijdens het voorjaar 1975 wordt een nieuwe lichting oefenmeesters afgeleverd door 
de Koninklijke Belgische Voetbalbond en onder die gelukten is Wilrijkenaar en 
clubman Jef Heremans, die zijn diploma van ‘oefenmeester’ mag afhalen.  
 
Op voorstel van de Wilrijkse Sportverstandhouding werden alle gekende Wilrijkse 
kampioenen, van welke sportdiscipline ook {waaronder ook K.F.C. Wilrijk} op 20 juni 
1975 op het gemeentehuis gehuldigd. 
 
 
Voetbalseizoen 1975/1976 
De club hervat, zoals als jaarlijks het geval is, na de verlofperiode de 
werkzaamheden terug aan om het voor de deur staande nieuwe voetbalseizoen 
prima te kunnen aanvatten. Terug in 2de provinciale te mogen starten voelt bij bestuur 
en spelers heel wat anders aan. Men voelt zich blijkbaar aldaar thuis. 
 
Er is wel de melding van de legerdienst (in 1976) van doelman Rony Van den 
Bogaert, die zijn twaalf maanden dienst bij de Zeemacht zal doormaken, met dien 
verstande dat hij maandenlang onderweg is op zee en er geen beroep op hem kan 
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gedaan worden. Fredje Denteneer en Willy Meskens zijn de twee doelmannen 
waarop men zal moeten rekenen om het Wilrijkse doel te bewaken. 
 
Langs alle kanten wordt er in de pers gesproken van clubs die zich versterkt hebben, 
maar in Wilrijk blijft men geloof hechten in zijn team van verleden jaar en wil men de 
aanstormende jeugd een kans bieden. En het wordt er niet beter op, want tijdens de 
match thuis tegen Bornem op 21 september 1975 moet doelman Rony Van den 
Bogaert al na 20 minuten van het veld met een gebroken vinger. De ene jongeling 
vervangt de andere en het is Willy Meskens, die met succes een vijftal weken als 
laatste man in de verdediging, de nul op het bord moet trachten te houden. 
 
Legerdienst is al die jaren de boeman van de selectiecomités allerhande. Spelers die 
niet naar huis mogen (kunnen) komen en waarop dus niet kan gerekend worden, 
iedere sportclub heeft er te maken mee gehad. Niet elke club kon beschikken over 
iemand die bij de desbetreffende legereenheid iemand kende die het verlof en/of een 
marsbevel kon uitschrijven van hun speler/milicien. Wanneer de milicien gelegerd 
was in een kazerne te lande dan kon men nog een poging aanwenden. 
 
In Wilrijk woonde ene Frans (roepnaam Sus) Staes, mijn sportvriend en officier bij het 
leger, die door diverse clubs uit het Antwerpse er ontelbare keren werd op aan 
gesproken om hun milicien met dienst, mogelijks verlof te verlenen zodat hij tijdens 
de weekeinden kon aantreden met zijn club voor de competitiewedstrijd. Sus Staes 
was zodoende een welkome sportgast bij heel wat voetbalclubs uit de Antwerpse 
provincie. 
 
De jeugdafdeling schrijft op de eerste trainingsnamiddagen vele nieuwe jonge 
spelertjes in, maar moet vaststellen dat ook een groot deel, helemaal niets meer van 
zich laat horen. De opkomst van de buren F.C. Olympia Wilrijk, met een sterke 
jeugdwerking is hier niet vreemd aan natuurlijk. Ook stelt men meer en meer vast dat 
reeds vanaf de jeugdafdeling veeleer spelers gaan spelen alwaar zij hun vrienden 
terugvinden. Daarom is het zo belangrijk dat de jeugdafdeling de ouders betrekt bij 
alle activiteiten om zodoende hen beter bij het club gebeuren te betrekken.  
 
Voor de aanvang van de nieuwe voetbalcompetitie wordt tijdens het weekeinde van 
23 en 24 augustus 1975 het gemeentelijk openluchtsportcomplex nr.1 (aan het 
Universiteitsplein), met zijn vier voetbalterreinen A, B, C en D officieel in gebruik 
genomen met vriendschappelijke voetbalontmoetingen met clubs uit het Wilrijkse 
zijnde: K.F.C. Wilrijk, F.C. Olympia Wilrijk, F.C. Rood Wit, F.C. Mixerboys, F.C. 
Gemeentepersoneel Wilrijk, F.C. Moretus, F.C. Fourisol, F.C. Wilrijk Sport, VC. 
Valaarhof, F.C. SRA en F.C. Alectro Rec. 
 
K.F.C. Wilrijk vindt de deelname aan deze openingsfestiviteiten een opgelegde 
oefening, waar ze niet onderuit kunnen. De trainer laat verstaan dat het een goed 
moment van onderbreking is, van het zware trainingsprogramma en de spelers ‘van 
de bank’, de doublures dus, zijn blij eens opgesteld te worden om te laten zien wat 
ze in hun mars hebben.  
 
Als gewezen gemeenteambtenaar en diensthoofd sport ben ik goed geplaatst om 
mee te delen dat de verwezenlijking van dit openlucht sportcentrum een grote 
inspanning leverde van vele bestuurders en de begroting. Door de relaties van 
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burgemeester Kiebooms met Landsverdediging lukte het hem een deel van dit 
legerdomein in te palmen voor de Wilrijkse sportieveling overeenkomstig de eerder 
genomen beslissingen van het college. 
 
Van trainer Ward Van Damme en het eerste elftal van K.F.C. Wilrijk wordt verwacht 
dat het op zijn elan van vorig seizoen verder zal gaan en dat valt weerom wat tegen. 
Dé seizoenstart, die zo belangrijk is voor een club, valt weeral eens tegen en dat 
brengt natuurlijk al zenuwachtigheid en spanning onder de spelers. Wat is dat toch 
met de start van een nieuw seizoen van de Sint-Bavojongens, vraagt iedereen zich 
nog maar eens af. 
 
De spelerskern bestaat uit Jef De Pooter, Rony Van den Bogaert (tot december 
1975), Theo Schockaert, Rony Block, Guy Mariën, Busschots, Willy De Kuysscher, 
Fred Denteneer, Walter Maes, André Stevens, Rudy Van den Bril, Marc De Bruyn, 
Leo Pals, C. Lachi, Jos Van Laeken, Dirk Vercauteren, Jean-Marie D’Haese. Willy 
Meskens, E. Schuddinck, Piet De Beule, P. Bruneel, W. Deghilage, Dirk De Saeger. 
Ben Verheyen. Door een kniekwetsuur zal het elftal al vlug de diensten moeten 
missen van Jef De Pooter, die zijn voetballers loopbaan abrupt ziet afgebroken. 
 
Vanaf het begin van de competitie zal men tegen de degradatie moeten vechten, 
maar er is weinig hoop dat de kentering komt. Er is motivatie, er staan goede spelers 
op het veld, maar het is geen geheel en zoals men dan zegt: ‘er staat geen ploeg op 
het veld.’  
 
Het speelveld A, dat ter beschikking is gesteld van Olympia werd van kunstverlichting 
voorzien. De officiële ontsteking hiervan had plaats op 26 augustus 1975 in het bijzijn 
van enkele bestuurders van het gemeentebestuur. Voor die gelegenheid had er een 
vriendschappelijk avondwedstrijd plaats tussen F.C. Olympia Wilrijk en Tubantia 
Borgerhout. Zo kunnen de trainingen tijdens de donkere maanden van de 
winterperiode blijven doorgaan. 
 
Met de aanvang van het seizoen wordt een algemene statutaire vergadering belegd 
op 16 september 1975 met de beheerders. Twee op de dagorde geplaatste punten 
worden goedgekeurd. Het betreft kleine wijzigingen aan de van kracht zijnde 
statuten, nl. art. 23 ‘het maatschappelijk jaar begint de eerste juli en eindigt de 
dertigste juni’ en art.16 ‘het woord juli dient vervangen door september’. 
 
In september wordt het geacht dat telkens de jaarlijkse statutaire vergadering 
plaatsvindt. Opmerkelijk maar helemaal niet abnormaal is het, dat Jos Ceulemans, 
afgevaardigd beheerder namens K.F.C. Wilrijk vzw dit document alleen ondertekend. 
 
Bij de jeugdafdeling kan men verder genieten van de prestaties van de groep 
kadetten die gelukkig bij elkaar zijn gebleven dankzij de intense werking van 
jeugdtrainer Jef Heremans. In groep overgestapt naar de leeftijdscategorie van de 
scholieren werden zij als 1ste jaars als ‘de beste lichting ooit’ genoemd. 
 
De Wilrijkse jongere Dirk Goossens was Intussen wat gegroeid, maar die mindere 
lengte werd gecompenseerd door zijn technisch voetbaltalent met zijn dribbelen en 
snelheid van uitvoering. Michel Cassauwers was de elftal afgevaardigde van deze 
scholierenploeg en kon erop toezien dat deze ploeg iedere tegenstander als het ware 
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inblikte. Die spelersgroep bestond uit de gebroeders Lauwers, Cassauwers, Raes, D. 
Goossens, Vercauteren, Geerinck, Goelaert, Dierckx, De Vrieze, Blanke e.a.  
 
 

13.Ervaring aan het roer van K.F.C. 
 
Tijdens het najaar 1975 is er bij de bestuurders enige zenuwachtigheid te 
bespeuren? Voorzitter Fernand Windmolders had zich tijdens diverse vergaderingen 
en plichtplegingen in het Wilrijkse sportlandschap al eens laten ontvallen dat hij de 
voorzittersstoel bij K.F.C. gerust en zonder problemen zou willen doorschuiven naar 
een mogelijke kandidaat, als die zich zou aandienen. 
 
Binnen de bestuursleden en de sympathisanten, de directe aanhang van de club en 
zelfs binnen de groep van bevriende zaakvoerders van bedrijven, die sponsorden 
en/of reclame plaatsen, was niet zo dadelijk iemand te vinden, die zich als mogelijke 
kandidaat/opvolger zou aandienen. Bij een vraag aan een geschikte persoon, kreeg 
men veeleer het antwoord dat zij van het besturen van een voetbalclub geen 
ondervinding hadden en/of van voetbal niet veel afwisten. 
 
Half het jaar 1975 was Marcel Robbroeckx de vereniging van de vzw. komen 
versterken. Marcel is een rasechte Wilrijkenaar, in vele Wilrijkse organisaties bekend 
en gekend, die zijn gedacht zal zeggen op zijn altijd menselijke manier. Hij toont veel 
interesse voor de werking van de jeugdopleiding. Het mag gezegd dat Marcel via zijn 
zoon Jan bij F.C. is terecht gekomen of anders gezegd ‘een ouder die is blijven 
hangen’. 
 
Door de vele activiteiten van het hoofdbestuur, het jeugdbestuur, de supportersclubs 
en de veteranenafdeling komt het al eens voor, dat enkele malen per seizoen twee 
activiteiten en/of evenementen op dezelfde dag(en) plaats grijpen. Om dat te 
vermijden zet men vanaf dit seizoen jaarlijks voormelde afdelingen rond de tafel om 
hun programma’s op elkander af te stemmen. Dit comité noemt men het 
Coördinatiecomité. De uitslagen van het eerste elftal reflecteren zich onwillekeurig op 
het bestuur af en zeker op de jeugdafdeling. 
 
Heimelijk werd er door velen uitgekeken naar de komst van een nieuwe voorzitter die 
een nieuw tijdperk moest inluiden. Echter moest men realistisch blijven en beseffen 
dat een plotse ommekeer niet zomaar uit de lucht komt vallen. Wie zou die 
nieuweling wel worden? 
 
Maar Intussen schoot het seizoen goed op, waren de uitslagen weer niet wat 
verwacht werd en was uiteindelijk de degradatie op het einde van het seizoen 
1975/1976 niet meer te ontlopen. K.F.C. Wilrijk terug ‘de kelder’ in, was velen hun 
reactie op de zoveelste ontgoocheling. Begin onder die omstandigheden dan maar 
eens naar een nieuwe sterke man te zoeken. 
 
Op het moment dat de eerste ploeg nog strijd voert tegen de degradatie en 
binnenskamers heel wat onrust en spanningen heersten, kon men toch nog vieren 
met een kampioenstitel van de reserven. Op zondag 18 april 1976 thuis tegen Reet 
werd het beslecht met de volgende spelers: Luc Geuens, Bert Gerritsen, Tienne Van 
Calsteren, Mon Krekels, Paul Tuffin, Jos Van Laeken, Ronny Block, Guy Daisomont, 
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Rudy Van den Bril, Willy De Kuysscher, Charel Swerts, Ludo De Deck en Paul 
Bruneel. 
 
Bij voorzitter Fernand Windmolders kon men het niet uit zijn hoofd praten dat hij zg. 
mislukt was in zijn opzet. Bij de aanvang van zijn mandaat als voorzitter had hij zich 
heel andere doelstellingen voor ogen gehaald en daar was van een degradatie 
helemaal geen sprake, zelfs niet aan gedacht. ‘Opwaarts’ wilde Fernand met de 
geel/blauwe voetbalclub. De goedhartige en goedlachse man was er het hart van in.  
 
Groot nieuws viel er dan plots te rapen bij de club wanneer voorzitter Fernand 
Windmolders binnen de bestuurseenheid bekend maakte dat hij zelf een kandidaat 
had gevonden en deze naar voor schoof als mogelijke nieuwe voorzitter van K.F.C: 
dhr. Jan Taveirne. Door enkelen gekend maar voor velen een onbekende. Mits de 
nodige ondersteuning en goedkeuring van het zittende bestuur wordt Jan Taveirne in 
het najaar 1975 opgenomen als lid van de voetbalvereniging vzw. K.F.C. Wilrijk. De 
Wilrijkse bestuurders zullen zeker aan zijn mouw hebben getrokken om hem te 
overhalen, want men moet goed gek zijn om zo een man met zijn kwaliteiten en 
voetbalkennis niet binnen de rangen te hebben. Wie was die man eigenlijk? 
 
Jan Taveirne (°1919 - +1996)), gepensioneerd adjudant v/d. rijkswacht, maakte ooit 
deel uit van de administratieve kern van de 2de Mobiele Groep die gekazerneerd was 
aan de Boomsesteenweg 180. Jan was binnen de Sportkring Rijkswacht Antwerpen 
(SRA) al jarenlang de verantwoordelijke van de voetbalafdeling en zal met zijn elftal, 
dat al enige decennialang deelneemt aan de zaterdag competitie in het KSAH of 
zoals wij zeggen ‘in den Handel’, vele successen boeken. Hij weet zijn elftal samen 
te stellen met leden Rijkswachters, die met hun ploegen in den Belgische spelen. 
F.C. haalt zodus een man met bestuurs- en sportervaring binnen. Voor diegenen die 
dicht bij het bestuur en spelers staan is Jan Taveirne dan weer helemaal geen 
onbekende. 
 
Jan is ook de grondlegger van de jaarlijkse oefenwedstrijd(en) gespeeld tegen zijn 
Rijkswachtersploeg en zo ontstaat er die vriendenband onder de clubs en onder 
sportmensen, die het voetbal in hun hart dragen. Gelukkig voor de geel/blauwen 
heeft deze sportieveling ingestemd om zich kandidaat te stellen. 
 
Het moet gezegd dat de allerlaatste daad van de aftredende voorzitter Fernand 
Windmolders, zijnde de gesprekken met Jan Taveirne gevolgd van de uiteindelijke 
kandidatuurstelling en aanstelling, voor de club een grote stap voorwaarts was.  
 
En dan onder het motto ‘K.F.C. Wilrijk zendt zijn zonen’ uit, zeker niet te vergeten de 
scheidsrechters die de club heeft voortgebracht of anders gezegd de sportievelingen 
die zin hadden om leiding te geven, om wedstrijden te leiden als ‘arbiter’ en/of als 
lijnrechter.  
 
Die jaren ‘70 van de 20ste eeuw hebben voor enkele gewezen spelers en/of 
aanhangers van K.F.C. Wilrijk ook de grote jaren geweest op het gebied van ‘de 
arbitrage’, zoals men dat vroeger noemde. Zoals elders ook het geval is moest bij het 
gebrek van ‘scheidsrechters’ de thuisploeg steeds iemand aanduiden. Zonder al die 
honderden gelegenheidsscheidsrechters bij de jeugdafdelingen hadden veel 
wedstrijden niet kunnen plaatsgrijpen. (zie hoofdstuk. ‘scheidsrechters’ in het boek 
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‘Een eeuw sport in Wilrijk’). Dat vergeet men dikwijls en geloof mij, dat zijn zeker 
geen wandelingetjes in ’t park. 
 
Maar vanuit de Wilrijkse voetbalclub K.F.C. Wilrijk hebben we een aantal leden 
gekend die mits een opleiding het hebben gebracht tot scheidsrechter en/of 
vlaggenman in de hogere voetbalafdelingen: René Smits, Armand Van 
Drogenbroeck, Leonard D’ Huyvetter, Leon Manthé, Staf Beuckelaars. 
 
Armand (°1932), lid, medebestuurder en afgevaardigd van jeugdploegen bij K.F.C. 
met een scheidsrechteropleiding 1962/63, floot enkele jaren in de jeugdafdeling, later 
in de provinciale reeksen. Van 1967/1980 als grensrechter in de nationale reeksen 
om dan nog 10 jaar lang actief te zijn in de provinciale reeksen en de nationale 
reserven. Bijna 30 jaar lang de scheids/vlaggeman bij ‘den Belgische’ en ‘den 
Handel’. Armand bezit vele erepenningen en huldeblijken voor zijn lange 
onberispelijke loopbaan, en na de fusie bij K.F.C.O in het jeugdbestuur en 
verantwoordelijke voor de scheidsrechters. 
 
Leon D’Huyvetter (°1932) maakte deel uit van de grote kern van F.C. jaren ‘50 van 
de 20ste eeuw. Vanaf 1957 leidde hij vele jeugdwedstrijden, vervolgens 10 jaar lang 
(tot in 1970) in de provinciale afdelingen om daarna nog een aantal jaren bij de jeugd 
te blazen. Leidde de afscheidsmatch van Vic Mees op ‘den Antwerp’. Bezit vele 
medailles en huldeblijken voor zijn 30 jaar lange loopbaan. 
 
René Smits behoorde (als doelman) bij de kern van F.C. op het einde van de jaren 
‘30 van de 20ste eeuw. Na zijn actieve periode (na WO 2) ging hij scheidsrechteren. 
René heeft jarenlang jeugdwedstrijden geleid en was een graag geziene man op alle 
velden. 
 
Leon Manthé (°1916/ +1996) vanaf zijn jeugd spelende voor F.C. en later ‘als 
kanthalf’ verschillende matchen kunnen spelen in het eerste elftal (einde jaren 30 v/d. 
20ste eeuw). Na zijn actieve periode volgde hij de scheidsrechtercursus en floot 
jarenlang in de jeugdafdelingen van de provinciale afd. met af en toe wedstrijden van 
de provinciale afdelingen seniors. Leon eindigde als scheids in het Kath. 
Sportverbond Antw. Leon was gekend om zijn (zeer) streng maar rechtvaardig 
optreden. 
 
Staf Beuckelaars een echt en onvervalst F.C.-product met veel en jarenlange 
bestuurskwaliteiten maakte zich in de scheidsrechterwereld, als vlaggenman, gekend 
en bekend. 
 
K.F.C. Wilrijk heeft zich nooit onthouden als zij konden meewerken aan een actie 
rond een goed doel. Zo was er in 1975 met de BRT (Belgische Radio en Televisie) 
de solidariteitsactie ‘Boemerang’. (Beter leven geven), waar de club van de 
ontvangsten op 14 december 1975, 1 BEF per aanwezige toeschouwer aangedikt 
met een steun vanuit het bestuur doorstortte ten voordele van deze actie. 
 
Met veel enthousiasme en verheugd met de kandidatuur van dhr. Jan. Taveirne, stelt 
een meerderheid binnen het bestuur deze laatste aan in het najaar 1976. En zo 
wordt Jan Taveirne, de 7de voorzitter van K.F.C. Wilrijk. Vanuit de positie gezien 
van deze nieuweling, die waarschijnlijk niet grondig op de hoogte is van de voorbije 



 134 

moeilijke periode binnen het clubbestaan, kan dit juist heel wat voordeel opleveren bij 
het besturen van de club. Hij is zg. aan niets of niemand gebonden en kan met een 
propere lei beginnen aan zijn bestuursperiode, zal vlug kennisnemen van de 
ingewortelde mentaliteit van de meer dan 50 jaar oude club, maar heeft kennis en 
ondervinding genoeg om dit binnen zijn beleidsvisie in te passen. 
 
Uiteraard heeft hij goed zijn oren moeten openhouden om te vernemen waar het 
beter of nog beter kan. Op het gebied van omgang met de sportman en rond het 
voeren van een sportief beleid moest men hem niets leren. Al vlug zal men 
vaststellen dat hij streng maar eerlijk is. Het woord discipline en het naleven van 
gemaakte afspraken staan hoog in zijn vaandel. En toch was het aan die steeds 
vriendelijke en aanspreekbare man niet te zien. 
 
De winter 1975/1976 zal niet vlug vergeten worden te Boom/ Ruisbroek en grote 
omgeving. Vanaf de vijfde dag van het nieuwe jaar wordt het land vier dagen lang 
geteisterd door een rampzalige storm. Als gevolg van een stormgebied van 
Schotland met stevige regenbuien en aanhoudende wind treedt in Antwerpen de 
Schelde buiten haar oevers en zet de kaaien onder water. Erger was het gesteld in 
Ruisbroek waar de Rupel, het dorp en de hele regio voor een lange periode onder 
water zet. Van méér dan 800 gezinnen lopen de huizen onder water. Om de eerste 
nood te lenigen van de getroffen eigenaars/bewoners worden allerlei initiatieven 
ingericht om gelden op te halen die dan geschonken worden aan het inderhaast 
opgericht hulpfonds ter ondersteuning van de getroffenen. 
 
K.F.C. Wilrijk blijft niet achter en richt op 21 januari 1976 een vriendschappelijke 
voetbalontmoeting in tussen de Wilrijkse voetbalploegen K.F.C. Wilrijk, F.C. Olympia 
Wilrijk en de voetbalploeg van de 2de Mobiele Rijkswacht Groep Antwerpen, met als 
tegenstander het Belgische Militaire elftal. De wedstrijd gaat door op het terrein van 
F.C. Olympia Wilrijk (terrein B) en vangt aan om 20 uur nadat de Wilrijkse atleet 
Bruno Brokken, de plaatselijke tophoogspringer, de aftrap heeft gegeven.  
 
De geselecteerde en deelnemende K.F.C.-spelers zijn; G. Mariën, C. Lachi, G. 
Daemen, W. Deghilage, M. De Bruyn. Op de toen gemaakte groepsfoto van het 
Wilrijks solidariteits-bondgenootschap zien we J. Taveirne (voorzitter K.F.C.), F.C.-
trainer Ward Van Damme, Olympia coach Paul De Hert en Olympia trainer L. De 
Schutter, de Wilrijkse sportleiders van die periode.  
 
Het Militair elftal met Jan Ceulemans en Danny Veyt was veel te sterk en won met 5-
1. F.C.’er Guido Mariën (kapitein) scoorde het Wilrijkse doelpunt. Oudspeler en 
medebestuurder Carlo Geuens, samen met zijn voorzitter drijvende kracht achter dit 
initiatief, kon achteraf maar gelukkig zijn met het geslaagde evenement. De club 
speelde een opbrengst van maar liefst 34.000 BEF bijeen ten voordele van het 
Hulpfonds. 
 
Op 22 en 23 mei 1976 neemt K.F.C. Wilrijk deel aan de tweede informatiebeurs over 
‘sportmogelijkheden in de gemeente Wilrijk’, ingericht door het gemeentebestuur in 
de gemeentelijke sporthal. Met een infostand is de club één van de 31 deelnemende 
Wilrijkse sportclubs. Met een mooie flyer met alle gegevens over de jeugdafdeling, 
bestuurders, trainers en begeleiders, aansluitingsvoorwaarden, diverse 
leeftijdscategorieën, de begeleiding alsook de jaarlijkse nevenactiviteiten, trachtte de 
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club de ouders ertoe te bewegen voetbalclub K.F.C. Wilrijk als club voor hun zoon 
(en) te kiezen. 
  
F.C. Olympia Wilrijk heeft vanaf haar oprichting steeds werk gemaakt van haar 
jeugdafdeling en bracht zodoende na enige tijd in elke leeftijdscategorie 
jeugdploegen in competitie. De kalendermaker van het provinciaal comité kon hier 
allemaal geen rekening mee houden, om jeugd derby wedstrijden te vermijden. 
 
In die tijd was er bij de ouders van jonge spelers bij beide clubs een zekere rivaliteit 
onder elkaar, wanneer ontmoetingen van K.F.C./Olympia geprogrammeerd stonden. 
Die rivaliteit groeide er met de jaren uit. Trouwens vele ouders van de jongeren 
wisten eigenlijk niet waarover het ging, maar ze hadden het ‘van horen zeggen’.  
 
Met de jaren had men vastgesteld dat de lichtsterkte van de avondverlichting van het 
speelveld sterk was gaan verminderen. In opdracht van het gemeentebestuur bracht 
de Firma Campe uit Deurne, specialist in kunstverlichting, een plaatsbezoek voor de 
opmaak van een prijsbestek voor de vervanging van lamphouders, lampen, 
bedrading ed., alsook het nodige onderhoud van de lichtmasten. Het prijskaartje was 
niet min, 350.000 BEF, maar de gemeente kon deze som nog in de uitgave voorzien 
van de begroting 1977. Het werk kon uitgevoerd worden tegen einde van het jaar 
1977. 
 
 
Voetbalseizoen 1976/1977 
Het zoveelste voetbalseizoen in de 2de provinciale afdeling Antwerpen vangt aan met 
bijna dezelfde groep van spelers als het voorgaande seizoen met aanvulling van 
enkele nieuwkomers en jongeren. Na een jaar (1976) legerdienst neemt Rony Van 
den Bogaert het voetballen bij de geel/blauwen terug op vanaf januari 1977.  
 
Tijdens een ledenvergadering van de beheerraad op 27 september 1976 noteren we 
volgende leden: Jan Taveirne, voorzitter, Jos Blockx, ondervoorzitter, Jos 
Ceulemans, afgevaardigde/beheerder/ secretaris, Michel Cassauwers, verslaggever, 
de heren Beuckelaers Gustaaf, Geuens Carlo en Schuddinck Leon, leden.  
Artikel 6. (Titel II) wordt aangepast en het maximumbedrag van een lid gebracht op 
1000 BEF. 
 
Op verzoek van alle leden wordt Fernand Windmolders de nieuwe erevoorzitter. 
Marcel Robbroeckx (voorzitter) en C. Van Campenhout (secretaris) zijn de 
voortrekkers van de jeugdafdeling. De voetbalvereniging telt een kleine 200 
sportbeoefenaars. In die periode was de minimumleeftijd voor een aansluiting 
vastgelegd op 8 jaar. 
 
Naast voornoemden zijn er nog velen die de club mee helpen besturen en/of 
ondersteunen door hun raad en daad zoals André Berte, M. Billiet, F. Broodhaers, 
Em. Coppens, F. Jennes, J. Mertens, M. Vercauteren, L. Verdonck, J. Mondelaers, 
M. Van den Hout, J. Willekens, A. Verschaeren en Oscar Van Regenmortel. Louis 
Corvers is de verantwoordelijke voor de public-relations. 
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Sedert het verdwijnen van café Sportlokaal is het clublokaal ‘Lange Wapper’ van de 
familie Lauwers, aan de J. Moretuslei 269 de pleisterplaats van de club en zal de 
supportersvereniging heel wat doen voor F.C. 
 
Bij de K.F.C. Wilrijk bestuurders en hun aanhang begon men natuurlijk te praten over 
die moderne ruime kleedkamers met aangepast sanitair, waarover F.C. Olympia 
Wilrijk kon beschikken. Het verschil was inderdaad groot. Meerdere malen heeft men 
de Wilrijkse Collegeleden daarover aangesproken en na lang getwijfel koos men 
uiteindelijk voor een uitbreiding in dezelfde bouwstijl (de stijl van de betonnen koten 
van die tijd) met aanpassing van het sanitair en de verwarming. Voor de oprichting 
van een volledig nieuw kleedkamerblok waren er onvoldoende financiële middelen 
voorhanden. 
 
Volgens de planning zouden er drie ruime kleedkamers met sanitair bijgebouwd 
worden door de eigen uitvoeringsdiensten, en worden de drie reeds bestaande 
kleedkamerruimten ietwat gerenoveerd, zeker op het gebied van het sanitair 
(douches/verwarming ed.). Die kleedkamers waren niet meer van de tijd, kil en 
vochtig met een koud aanvoelende vloer, een vloer in betondals op de gewone 
ondergrond gelegd.  
 
In de caféruimte waar er een binnen plafond was aangebracht onder de 
dakbedekking, waren vuile bruine plekken te zien, veroorzaakt door lekken in het 
dak. De muren van de veel te kleine keukenruimte vertoonden zwarte vochtige 
plekken. De club had gevraagd om de eerste nodige herstellingen en verbeteringen 
aan te brengen nadat het dak was hersteld natuurlijk. Na een plaatsbezoek van de 
technische dienst, beloofde men dat deze problemen zouden aangepakt worden 
vanaf het moment dat de uitbreiding zou plaats grijpen.  
 
Op bestuurlijk gebied is er het ontslag van Leon Schuddinck, beheerder. De reden 
hiervan is niet gekend maar de gevolgen wel. Leon had zich binnen de club als 
medebestuurder en beheerder zeer nuttig gemaakt, maar ook als verantwoordelijke 
van de jeugdafdeling en de veteranenafdeling, en in het bijzonder als clubman. Dan 
weet je het wel zeker? In een buitengewone algemene vergadering van de 
beheerraad op 7 december 1976, wordt van de ontslagname kennisgenomen en de 
plaats opgevuld door Oscar Van Regenmortel, die zijn kandidatuur had gesteld. 
 
Het seizoen eindigt in mineur want K.F.C. Wilrijk kan de degradatie niet ontlopen. Dit 
is voor de zoveelste maal, op korte tijd weliswaar, een grote ontgoocheling voor de 
bestuurders en iedereen die met veel ijver en onverdroten inzet de club bijstaat. De 
nieuwe voorzitter Jan Taveirne had zijn ‘entree’ binnen de club waarschijnlijk wel 
anders voorgesteld, maar het belette hem niet positief naar de toekomst te kijken en 
zijn bestuurders en harde werkers met zijn gekende flegmatieke houding rond zich te 
scharen. Wat is er eigenlijk mis met het Wilrijkse voetbal? 
 
Bij de supporters wordt er al eens gejammerd en dat zij vinden dat men meer met de 
randwerking van de voetbalclub bezig is dan met het sportieve. Diegenen die het 
best kunnen weten staan gewoonlijk aan de zijkant van het gebeuren, maar ja, 
eigenlijk heeft alles toch een reden. Het antwoord van de bestuurders is kort en 
bondig: “We beschikken niet over grote financiële middelen om spelers aan te kopen 
met een verleden uit de nationale afdelingen” en dan werd er gewezen in de richting 
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van Germinal Ekeren, Bornem, Lyra en Duffel, om er maar enkelen uit de buurt te 
noemen.  
 
Vanaf 1 januari 1977 wordt Gaston Fabré (leraar wiskunde) de nieuwe burgemeester 
van Wilrijk, in opvolging van Louis Kiebooms (advocaat). In totaal had Kiebooms 29 
jaar lang aan het hoofd gestaan van het Wilrijkse gemeentebestuur, en alzo een 
groot deel van het zwerversbestaan van K.F.C. Wilrijk meegemaakt, een voetbalclub 
die eigenlijk gegroeid is uit het parochiaal leven van ‘zijn’ wijk ‘Hoogte’. 
 
Op het einde van het seizoen 1976/1977 kan de jeugdafdeling zorgen voor wat goed 
nieuws. De kadetten A en de junioren spelen zich kampioen in hun reeks. De lichting 
junioren bestaat uit Luc De Ranter, Mark Van den Hout, Marc Brijs, Dirk De Saeger, 
Fons Verschaeren, Luc Aerts, Marc Van Hoof, Guido Geuens, Jan Robbroeckx, 
Walter Geerinckx, Peter Vereycken, Quirynen en Jan De Bakker. 
 
De buren F.C. Olympia Wilrijk degraderen op het einde van het speelseizoen 
1976/1977 eveneens en worden, na twee seizoenen gespeeld te hebben in de 3de 
provinciale afdeling, terug naar de 4de provinciale afdeling verwezen. Inderdaad, wat 
is er mis met het Wilrijkse voetbal?  
 
Reclame en sponsering zijn niet meer weg te denken in de sportmiddens, meer nog 
zonder deze financiële ondersteuning is het bijna onmogelijk nog een sportvereniging 
te runnen Voor een liefhebberssport als de voetbalvereniging van K.F.C. Wilrijk wel 
is, is deze vorm van inkomsten onontbeerlijk geworden. 
Maar. sponsors willen mee in de boot stappen als zij er ook wat aan hebben, dat het 
elftal dikwijls in de belangstelling komt met goede resultaten en hun aanwezigheid 
opgemerkt wordt. 
 
Bij het plaatselijk gemeentebestuur was de houding ontstaan dat reclamevoering op 
hun sportinfrastructuur niet werd gedoogd, zeker niet als deze kon gezien worden 
vanaf de openbare weg. Deze regel is ontstaan vanaf de opening van de sporthal 
(1965) omdat men wilde beletten dat de binnenmuren van de sportzaal er al vlug als 
een reclameblad zouden gaan uitzien. Dezelfde regel gold voor het zwembad en was 
ook toepasselijk voor de andere gemeentelijke sportinfrastructuur. Maar de Wilrijkse 
sportclubs waren ervan overtuigd dat inkomsten uit reclame voor de clubs een 
bijzondere extra ondersteuning bood. 
 
In de sporthal, meer bepaald bij de wedstrijden van Sasja handbalclub, gebeurde dit 
al zonder dat men ooit een vraag had gesteld. In het zwembad liet de uitbater van 
het cafetaria reclamebordjes hangen achter de glaswand die uitzicht gaf op het 
zwembad gedeelte, ook zonder enige toelating. In alle sportzalen, zwembaden en op 
alle openluchtcomplexen verschenen de onvermijdelijke reclameborden, maar in 
Wilrijk mocht dat niet.  
 
Na heel wat palaveren met het gemeentebestuur werd door het K.F.C.-bestuur een 
schriftelijke vraag gesteld om langsheen het speelveld reclamepanelen te mogen 
hangen bij de thuiswedstrijden, die.na de match zouden verwijderd worden. Vanaf 
dat moment werd toelating verleend tot de plaatsing hiervan, maar na enkele 
maanden ‘vergat’ men bij de club dat de borden na elke match dienden 
weggenomen. 
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Op het einde van het seizoen 1976/1977 spelen de scholieren de eindronde van de 
provincie Antwerpen. Trainer Jef Heremans kon toen beschikken over een sterke 
kern van scholieren met name: Van Loon, Cassauwers, De Vrieze, Vercauteren, 
Dierckx, Geerinck, de gebroeders Lauwers, Melis, Struyf, Blanke, D. Goossens, 
Goelaert, Brewaeys, Aerenhouts, Robbroeckx, Raes e.a. 
 
Opmerkelijk is dat deze kern van spelers al samenspeelt vanaf de miniemen bij 
trainer René Geerinckx en vervolgens als kadetten bij trainer Louis Verdonck en als 
tweedejaars telkens kampioen speelden in hun reeks. Dat zegt veel over deze 
talentvolle lichting maar het kan niet ontkend worden dat het bij elkaar houden van zo 
een groep een grote rol heeft gespeeld. Maar hou ze maar eens bij elkaar. De 
bestuurders en trainers van vandaag weten daar alles van. 
 
 
Voetbalseizoen 1977/1978 
De geel/blauwen of K.F.C. Wilrijk moest van start gaan in de 3de provinciale afdeling 
A en dat voelde iedereen aan als een echte neergang, een kaakslag voor velen. 
Waarom wilde het maar niet lukken met de Wilrijkenaars? De velen vragen over het 
sportieve beleid kwamen nog maar eens boven drijven en sommigen hielden geen 
blad voor de mond en dat stoorde natuurlijk de bestuurders en al die begaan is met 
de club, mensen waaronder velen die al jaren voor de club leven. 
 
Nochtans was de nieuwe aangestelde trainer Louis Verdonck zeer optimistisch. Louis 
was in zijn tijd een zeer goed speler van het eerste elftal, was een van de vele 
clubmannen die was blijven ‘hangen’ en had zijn strepen als trainer van verschillende 
leeftijdscategorieën méér dan verdient. 
Hij was iemand die zonder al te veel grootse woorden en uitleg de spelers kon 
overtuigen en er het vuur wist in te brengen met een bedoeling, de plaats terug te 
verwerven in de 2de provinciale afdeling waar K.F.C. minstens thuishoort. 
 
Door het toenmalige bestuur werd een serieuze aanwerving gedaan met spelers 
zoals: Wilrfried Willems, een 36-jarige speler van Beerschot (voor een jaar), St.-
Niklaas, en laatst S.K. Hoboken), R. Bresseleers (Edegem), M. Geyssels (Overpelt), 
Hubert Verelst (Kontich – terug van weggeweest) en Fr. Maes (Bazel).  
 
Trainer Verdonck kon voor de opstelling van zijn elftal kiezen uit Dirk Vercauteren, 
Mark Geyssels, Francois Hermans, Rony Van den Bogaert, Wilfried Willems, Ludo 
Aerts, Fons Verschaeren, Roger Bresseleers, Frank Maes, Berke Verelst, Fred 
Denteneer, Guy Daemen, Jos Van Laeken, Jean-Marie D’Haese, Marc De Bruyn, 
Benny Kersemans, Thys Francois, A. Stevens, Robbroeckx, M. Van den Hout,  
R. De Groof, Verhoeven.  
De tegenspelers in de reeks waren: Sint-Lenaerts, Zandvliet, Ranst, VK. Schilde, 
Hove, Gooreind, Kalmthout, Rochus Deurne, Waeslandia, Aartselaar, Borsbeek, S’ 
Gravenwezel, Antonia, Schoten, Ex. Essen. 
 
Het juniorenelftal bestond uit Loumghias, P. De Bruyn, Vaerewyck, Verschaeren, 
Quirynen, Dillen, De Groof, G. Geuens, Van Hoof, Geerinckx, Van den Hout, Aerts 
en De Bakker. Sint-Lenaerts was met stip de grote kandidaat voor de 
kampioenschapstitel en het maakte zonder enige commentaar de voorspellingen 
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waar. Ranst eindigde op de 2de plaats en F.C. Wilrijk eindigde op een eervolle 3de 
plaats na nog een spannende laatste twee speeldagen. 
 
Van de 30 te spelen wedstrijden werden er 16 gewonnen, 9 gelijke spelen en slechts 
5 wedstrijden verloren. Er werd zo maar eventjes 61 maal gescoord tegenover 27 
tegen doelpunten. Als dat geen duidelijk antwoord was op de vele kritieken tijdens 
het voorgaande seizoen. Trainer Louis Verdonck had in dit succes een zeer groot 
aandeel. 
  
Als gevolg van het beperkt aantal Antwerpse clubs dat uit de nationale reeksen 
tuimelden - het was alleen S.K. Hoboken - kon uit de 3de provinciale reeksen nog een 
bijkomende stijger toegevoegd worden aan de 2de provinciale reeksen. Het werd een 
deelname aan een niet verwachtte eindronde. Het betrof voor de geel/blauwen een 
ultieme kans om terug naar de 2de provinciale afdeling te promoveren. 
 
F.C. Wilrijk won in de eerste wedstrijd tegen Kessel met 1-0 (op het veld van 
Willebroek-Meerhof) dankzij een doelpunt van Schockaert, om de tweede en 
beslissende wedstrijd ook te winnen met hetzelfde kleinste verschil met een doelpunt 
van W. Willems in de allerlaatste minuten zo Netezonen op zij zette met 1-0. 
(Netezonen had eerder Kasterlee verslagen).  
 
Het winnen van die eindronde met de eraan verbonden promotie naar de 2de 
provinciale afdeling was de kers op de taart.  Het mag toch ook wel eens meevallen 
zeker. Onder de leiders van de club was Louis Verdonck, als Wilrijkenaar en trainer, 
wel de meest fiere man die er in Wilrijk rondliep. Jos Blockx, al jarenlang 
medebestuurder en ondervoorzitter in de beheerraad, maar vooral al vele seizoenen 
lang elftal afgevaardigde was niet minder gelukkig. 
 
Gewezen voorzitter F. Windmolders, die binnen de Beheerraad nog lid was, diende 
zijn ontslag in en nam ook ontslag (1977) als lid van de vereniging. Het is Louis 
Corvers die dan op zijn beurt de rangen komt versterken. Tijdens het najaar van 
1977 neemt Jos Ceulemans ontslag en laat zich schrappen als lid van de vereniging.  
 
Het ontslag van Jos Ceulemans zet de bestuurders aan een herschikking door te 
voeren. Maar die invulling is niet zomaar een invulling. Het betreft de post van 
secretaris in de beheerraad als in het dagelijks bestuur en niemand stond er voor die 
functie te dringen. Vanaf het moment dat het ontslag bekend was geraakt heeft 
voorzitter Jan Taveirne, de gewezen speler van de eerste ploeg, nl. Carlo Geuens, 
ambtenaar op het gemeentehuis Wilrijk gevraagd of hij niet wilde toetreden voor een 
functie binnen de Beheerraad en het dagelijks bestuur om samen de club te leiden.  
 
Het voordeel dat Carlo Geuens had was tweeledig. Hij was al een lange tijd bij de 
club en had ondervinding als speler maar hij was als ambtenaar, een doorwinterd 
administratieman en daar was de nieuwe voorzitter zich goed van bewust. 
 
Natuurlijk moest dit voorstel nog voorgelegd worden maar dat leek achteraf helemaal 
geen probleem. Binnen de bestuurskamer was men trouwens opgelucht. Voorzitter 
Taveirne en Carlo Geuens kenden elkander op sportief gebied en zouden een zeer 
geschikt duo (tandem) vormen, en iedereen hoopte voor een lange periode  
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Maar er moet verder gewerkt worden en inderhaast wordt een vergadering belegd op 
3 oktober 1977 waarop aanwezig waren: Jan Taveirne, Michel Cassauwers, Carlo 
Geuens, Jos Blockx, Beuckelaars Gustaaf en Oscar Van Regenmortel. Jos 
Ceulemans (gevraagd, maar niet komen opdagen). Zo werd bij hoogdringendheid 
Carlo Geuens aangesteld als penningmeester en werd er besloten om op 7 
november een algemene buitengewone vergadering te houden. In die vergadering 
van de beheerraad wordt nota genomen van het ontslag van Jos Ceulemans, maar 
wordt voorlopig niet in vervanging voorzien. De taak van afgevaardigd-beheerder 
wordt voorlopig gekoppeld aan deze van de voorzitter. 
 
De samenstelling van de beheerraad is de volgende: voorzitter en afgevaardigd 
beheerder: Jan Taveirne, ondervoorzitter: Jos Blockx, secretaris: Carlo Geuens, 
verslaggever: Michel Cassauwers. Leden: Gustaaf Beuckelaers en Oscar Van 
Regenmortel. Zo komt Carlo Geuens op de post van secretaris terecht en wordt het 
adres van K.F.C. Wilrijk vzw nu Oversneslaan 30, 2610 Wilrijk. Carlo Geuens is ook 
gerechtelijk correspondent voor de Bond. 
 
Wat opvalt bij deze samenstelling is dat er geen enkel lid met de functie van 
schatbewaarder of penningmeester wordt belast. Sinds de oprichting is deze functie 
steeds aan iemand toebedeeld. Uitzonderlijk is dit niet te noemen en meestal wordt 
die taak ook aan de secretaris toebedeeld onder het toezicht van de voorzitter.  
 
Uit een jaarverslag van secretaris Geuens vernemen we dat de club tijdens dat 
seizoen 320 aangeslotenen telt en de club 12 ingeschreven elftallen in competitie 
brengt. Het gebruik van het naastliggende voetbalterrein C geeft de club de 
gelegenheid om meerdere elftallen in lijn te brengen, maar ook om al die trainingen 
te laten plaatsgrijpen. 
 
Bij het ontslag van Jos Ceulemans mag zeker onder de aandacht gebracht worden 
dat deze clubman, van 1953 onafgebroken deel uitmaakte van het bestuur en de 
beheerraad. Hij volgde Constant Cassiers op, was vervolgens secretaris, 
verslaggever, afgevaardigde beheerraad en lid van de vereniging, dit alles binnen 
een termijn van bijna 25 jaar. Over de reden van zijn ontslag werd eigenlijk nooit echt 
naar buiten gecommuniceerd, wat ook niet relevant is. Maar alles laat 
veronderstellen dat hij als enige van de oudere generatie met een voorname functie 
in de beheerraad, het niet meer zag zitten verder te werken met de ‘vernieuwers’. 
 
In de loop van het jaar neemt Oscar Van Regenmortel ontslag als lid van de 
vereniging. 
 
Met de promotie naar de 2de provinciale afdeling vergeet men alle voorbije zorgen 
en durft men opnieuw te hopen naar betere tijden en misschien een heropstanding 
van K.F.C. Wilrijk. Ook F.C. Olympia Wilrijk klimt op het einde van de 
voetbalcompetitie terug een afdeling hoger als kampioen in de 4de provinciale 
afdeling. 
 
 
Voetbalseizoen 1978/1979 
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Supportersclub ‘De Sportvrienden’ laten vriend en tegenstander weten dat zij in een 
vergadering van 19.6.1978 hebben besloten na al die jaren van clublokaal te 
veranderen en te verhuizen naar café ‘De Nieuwe Kroon’, aan de Sint-Bavostraat 69.  
 
Als gevolg van het groot aantal leden zocht men al langer naar een gepaste 
oplossing, naar een veel ruimere omgeving, voor de vergaderingen, de eetfestijnen 
en de kaartavonden. Het bestuur bestaat uit: Camille Deckers, erevoorzitter; Jacques 
De Laet, voorzitter; Vic Vercruyssen, ondervoorzitter; Jos Steurs, schatbewaarder; 
Herman Tuerlinckx, secretaris en Allains Gustaaf, raadslid. 
 
Op 25 september 1978 wordt de samenstelling van de beheerraad aangepast. Er zijn 
twee vacante plaatsen doordat Oscar Van Regenmortel ontslag nam en eerder lid 
Jos Ceulemans de club verliet. De twee vrijgekomen plaatsen worden toegewezen 
aan Paul Andries en André Berte. 
 
K.F.C. Wilrijk begint terug in de 2de provinciale afdeling. B. De tegenstrevers in de 
reeks zijn: Maccabi, Rita Berlaar, Itegem, Rupel, Wavria, Mariekerke, Beerzel, 
Hoboken, Meerhof, Oude God, Nijlen, Bevel, Boechout, Edegem en Wintam.  
 
Deze reeks kent men al van jaren terug en toch zorgt die reeks telkenmale voor 
verrassingen met nieuwe elftallen, die in hun opmars niet te stuiten zijn, of met reeds 
lang gekende elftallen uit de provincie die plots een erg sterke ploeg bezitten. 
Daarom is het nooit te voorspellen hoe de competitie gaat aflopen. 
 
Maar er is wel wat gewijzigd. Trainer Louis Verdonck had bij zijn aanstelling laten 
verstaan dat hij een seizoen lang het eerste elftal onder zijn hoede wilde nemen en 
men moest daarom op zoek naar een nieuwe trainer. Het werd Harry De Roos 
komende van F.C. Boom (2de nat. afd.) en zou zelfs nog als speler (in de aanval) 
mee de zaak willen leiden op het veld. Naast het veld rekende De Roos op zijn 
medewerker, coach Roger Swijns. Ook de sterkhouder in de verdediging Wilfried 
Willems bleef bij zijn besluit en stopte met voetballen. 
 
De spelersgroep bestaat uit: Dirk Vercauteren, F. Thijs, Rudy De Groof, Ludo Aerts, 
R. Vervoort, Rony Van den Bogaert, D. Guffens, Marc De Bruyn, Fred Denteneer, M. 
Van den Hout, Guy Daemen, Roger Bresseleers, Berke Verelst, Jean-Marie 
D’Haese, F. Van den Brande, Jos Van Laeken, P. De Beule, E. Schuddinck, P. 
Bruneel, A. Stevens en speler/trainer H. De Roos. De elftal afgevaardigde is nog 
steeds Jos Blockx, samen met verzorger/kinesist Alex Boon de aangewezen 
clubmannen die wekelijks het elftal overal volgen en bijstaan. 
 
Het seizoen 1978/1979 begint zoals het eerder nog nooit begonnen is, met een 
klinkende overwinning (4-2) thuis tegen Maccabi op die memorabele zondag van 6 
september 1978. De nieuwe speler/trainer Harry De Roos kwam door de grote poort 
bij de geel/blauwen binnen want hij scoorde alle vier de Wilrijkse treffers en 
dirigeerde zijn maats met goed technisch voetbal mee naar de eerste winst. Harry 
won meteen al het vertrouwen bij de Wilrijkse bestuurders en zijn aanhang en 
Intussen waren alle clubs in de reeks verwittigd. 
 
Een nieuwe overeenkomst met de familie Aerts van de gekende zaak ‘Mode & Sport 
Belvu’ zorgde voor enkele jaren shirtreclame en dat werd voor de wedstrijd bevestigd 
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met de nieuwe uitrusting van de spelers op zondag 5 november 1978 waar een der 
zaakvoerders op het terrein de uitrusting kwam bedelen. 
 
Tijdens de heenronde stond K.F.C. Wilrijk zo maar eventjes met 21 punten op een 
gedeelde 2de plaats met Wavria en Oude God op slechts drie punten van de 
voorlopige leider S.K. Hoboken. Het was het resultaat van een uitstekend begin van 
de competitie. Het was niet eerder gebeurd. Maar tijdens de terugronde is ‘het F.C. 
Wilrijk-geschut stilgevallen’, zo staat het trouwens in grote letters te lezen op de 
sportbladzijden van Gazet van Antwerpen. S.K. Hoboken en Nijlen zijn op dat 
moment steviger aan de leiding gekomen en F.C.  
 
Wilrijk lost de rol om mee vooraan te staan. Men kon op verplaatsing haast niet 
winnen. Nijlen wordt de verdiende kampioen met 45 punten vóór Hoboken en 
Meerhof, terwijl F.C. op de 5de plaats eindigt met 33 punten (verdient uit 10 winners 
en 13 gelijke spelen). In de terugronde werd er maar eventjes 8 maal gelijk gespeeld 
met zesmaal een 0-0. De algemene indruk achteraf was, dat er in dat seizoen veel 
meer had ingezeten, maar uiteindelijk was iedereen toch tevreden. 
 
Een van de opmerkelijkste spelers uit de groep is de 16-jarige Marc Brijs (°1962), die 
bij zijn invalbeurten en enkele basisopstellingen liet zien wat een klasseman hij wel 
was. Marc stond aan het begin van een grote voetballersloopbaan en de toekomst 
zal dat nog bevestigen ook. 
 
Over de werking van de jeugdafdeling het volgende: De geel/blauwen hebben 180 
ingeschreven jeugdspelers die daadwerkelijk naar de training komen en klaarstaan 
om tijdens de weekeinden te spelen. Zo heeft men 32 pré-miniemen, 42 miniemen, 
43 kadetten, 41 scholieren en 23 junioren. Jeugdtrainers zijn: Mon Van den Hout 
(pré-miniemen), René Geerinckx (miniemen), Freddy Van Craen (kadetten), Jef 
Heremans en Rudi Jubitana (scholieren) en Ludo Aerts (junioren).  
 
Gelukkig zijn er op de woensdagnamiddagen enkele oud-spelers (vaders) die komen 
helpen. De elftalafgevaardigden van het moment zijn Louis Corvers (pré-miniemen), 
Laurent De Paepe en Ludo Giebens, Willy Durnez en Corneel Van Campenhout, 
Michel Cassauwers, Francois Forton en Miel Coppens (junioren). 
 
Nu het K.F.C. Wilrijk en F.C. Olympia Wilrijk beiden weer ‘voor de wind’ gaat, als 
herfstkampioen in 3de provinciale B in de provinciale competitie van de Kon. 
Belgische Voetbal Bond, achtte burgemeester Gaston Fabré het nodig om eens rond 
de tafel te gaan zitten met een afvaardiging van elke club, om af te toetsen of er een 
mogelijkheid bestaat om in de toekomst terug samen te gaan als één Wilrijkse 
voetbalvereniging. 
 
Het gesprek had plaats op 4 november 1978 in een der vergaderzalen van het 
Kasteel Steytelinck. Voor dit onderhoud werd namens K.F.C. Wilrijk voorzitter Jan 
Taveirne afgevaardigd. Het is een knap initiatief maar het gesprek leverde spijtig 
genoeg niets op. Er is daar trouwens nooit iets van uitgelekt. Voor beide clubs was 
het water nog te diep om tot elkaar te komen.  
 
Op het einde van het speelseizoen 1978/1979 niets anders dan vrolijke gezichten 
ook bij de jeugdbestuurders, trainers en begeleiders. De scholieren, de knapen en de 
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miniemen spelen in hun reeks van de gewestelijke competitie kampioen en de 
junioren eindigen op de tweede plaats in hun reeks. Deze jeugdresultaten zijn binnen 
het clubbestaan enig in hun soort. Meer zelfs, dit scholierenelftal behaalde met hun 
uitslagen de Provinciale Beker, als de beste ploeg van de provincie tijdens dat 
seizoen. Dé knapen bleven niet achterwege want zij wonnen de Beker Tindemans-
Nilis. 
 
K.F.C. Wilrijk behaalde met haar jeugduitslagen de 2de plaats in het klassement van 
de provincie Antwerpen, ondersteunt door het Gemeentekrediet van België, waar de 
winnaar de trofee genoemd naar deze sponsor mocht ontvangen. De vreugde bij de 
geel/blauwen was méér dan terecht. 
 
Op de sportbladzijden van Gazet van Antwerpen verschijnt onder een grote kop: 
‘Weelde is troef bij F.C. Wilrijk’, een artikel van Wilrijkenaar en sportjournalist Luk 
Luyten, die naast wat technische gegevens aangeeft dat dit alles te maken heeft met 
de nieuwe aanpak van het sportief beleid van de jeugdafdeling en de sterk 
verbeterde coördinatie met de verschillende trainers en begeleiders, die hopelijk 
resulteert in de doorstroming van eigen opgeleide jongeren naar het eerste elftal. 
Een inderhaast opgerichte ‘Jeugdraad’ moet hierover waken.  
 
Luk Luyten (°1947) was van opleiding onderwijzer en stond na zijn opleiding voor de 
klas in de school aan de Boekstraat. Vanuit die periode was hij al vrij medewerker 
van de sportredactie van Gazet van Antwerpen, waar hij die andere Wilrijkenaar Jos 
Van Landeghem aantrof. Luk ging vanaf 1982 definitief werken op voormelde 
sportredactie en zijn interesse ging vooral uit naar judo, voetbal en wielrennen. In 
1989 onderbrak hij deze opdracht om manager-secretaris te worden van de 
paars/witten van Beerschot, die een grote crisisperiode doormaakten. Na een korte 
periode trok hij terug naar de sportredactie. Luk was tot voor kort nog de plaatselijke 
correspondent van voormelde krant. 
 
Tevens was men binnen de club vereerd met de oproeping van drie K.F.C. Wilrijk 
jeugdspelers door de Vacla (provinciale Antwerpen) met name de scholieren Gerald 
Dierckx en Dirk Goossens en de Wilrijkse kadet Ronald Billiet, de zoon van… Ter titel 
van inlichting, deze laatste jongeling, de zoon van ‘de Mon’, scoorde het voorbije 
seizoen zo maar eventjes 37 maal. 
 
In een artikel uit die periode op de sportbladzijden van Gazet van Antwerpen noteren 
we volgende uitspraken van secretaris Carlo Geuens: “Je begrijpt dus dat we het 
talent dat nu in onze rangen schuilt ook willen behouden. We hebben dus met lede 
ogen moeten toezien hoe een uitzonderlijk talent als Dirk Goossens, die binnen 
afzienbare tijd de aanval van ons eerste elftal had kunnen komen versterken, voor 
vier jaar naar Beerschot is vertrokken.” Het Wilrijkse voetbaltalent was weg en droeg 
voortaan de paars/witte kleuren. 
 
Het eerste seizoen moest Dirk zijn plaats nog verdienen in het reserven-elftal om dan 
vanaf het speelseizoen 1980/1981, nog niet als vaste waarde, twee wedstrijden met 
de eerste elf te mogen optreden. Om vervolgens, met groot succes trouwens, vier 
volle seizoenen te spelen in het eerste elftal, met een onderbreking van de 
seizoenen 1983/1984 en 1984/1985, toen hij respectievelijk voor Anderlecht en 
Lierse speelde. 
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Volgens ingewonnen inlichtingen waren er binnen het bestuur twee stromingen rond 
de denkwijze bij het vertrek van Dirk Goossens. Men kwam natuurlijk terug ‘boven’ 
met de dossiers Jean Goossens, Jef Heremans, Leo Pals en Tienne Coppens. 
Enerzijds was men vooral ontgoocheld dat nog maar eens een eigen opgeleid 
product de Wilrijkse rangen verliet, maar anderzijds wilde men wel begrip opbrengen 
dat het beter was voor Dirk om zijn voetbaltalent bij een grote club verder te laten 
ontplooien. Trouwens een ongelukkige speler binnen de rangen houden zou op 
termijn dan toch leiden tot een vertrek. Waren er afspraken gemaakt rond deze 
overgang? Ging het alleen over een transferbedrag of was er nog een ruil met 
spelers? 
 
Maar er was gelukkig nog vreugde, soms zeer uitbundige vreugde en plezier in de 
zaal van het cultureel centrum De Kern, gevuld met leden en sympathisanten van de 
geel/blauwen, waar de plaatselijke toneelkring Deugd & Vreugd op dinsdag 22 mei 
1979, het blijspel ‘Slissen en Cesar’ van J. Verten en J. Gevers voor het voetlicht 
bracht. 
De opbrengst was ten voordele van K.F.C. Wilrijk. De K.F.C.-leden André Berte en 
Marcel Robbroeckx zullen hier als leden van de toneelkring wel een vinger in de pap 
gehad hebben. 
 
Minder vrolijk was het nieuws dat burgemeester Gaston Fabré was overleden op 
26.07.1979. De overledene had nog geen jaar geleden de twee Wilrijkse 
voetbalclubs aan zijn zijde gezet om eens af te toetsen of de hereniging nog niet 
mogelijk was. Zijn opvolger wordt Florent Huysmans. 
 
F.C. Olympia Wilrijk gelukt er in om de kampioenstitel binnen te halen op het einde 
van het speelseizoen 1978/1979 in de 3de provinciale afdeling en promoveert alzo 
naar de 2de provinciale afdeling Antwerpen. De destijds voorspelde derby staat er 
dus aan te komen. 
 
Net als alle andere sportclubs en verenigingen laten de bestuurders van K.F.C. 
Wilrijk zich stelselmatig inlichten rond de nakende fusie met de stad Antwerpen op 
1.01.1983. De meesten gaan er van uit dat alles bij hetzelfde zal blijven wat betreft 
het gebruik en het onderhoud van de sportaccommodaties. Velen vinden dat de 
datum van de fusie nog veel te ver af ligt en maken zich geen onnodige en vooral 
geen voorbarige zorgen. 
 
Na het afgelopen seizoen begon men al te spreken en te onderhandelen over de 
spelerskern voor het volgende seizoen. Aan diezelfde tafel heeft men het zeker ook 
gehad over de derby, de allereerste, die er zat aan te komen tussen de beide 
Wilrijkse clubs. Het was afwachten op de berichten van de kalendercommissie. 
 
Bij de bespreking rond de bouw van een elftal voor het volgende seizoen had 
trainer/speler Harry De Roos uiteraard zijn zegje, zeker na een seizoen (zijn 
allereerste) in dienst van F.C. lwaar hij het vertrouwen van elkeen had gewonnen. De 
trainer stelde voor om de doelman van F.C. Boom, Rudy Dehaes aan te werven om 
als eerste doelman vanaf volgende seizoen in te zetten. Na een gesprek met Rony 
Van den Bogaert (tot dat moment 1ste doelman F.C.) en voorzitter Taveirne is de 
samenwerking tussen beiden gestopt en verkoos Ronny elders te gaan voetballen.  
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F.C. Wilrijk gaf Rony Van den Bogaert niet zijn gevraagde vrijheid zodat hij elders in 
‘den Belgische’ niet terecht kon en besloot dan maar om aan te sluiten bij V.K. 
Valaarhof, spelende in de Katholieke Sportfederatie, intussen al opgeklommen naar 
de 2de provinciale afdeling. In dat seizoen 1979/1980 speelde Ronny samen in het 
1ste elftal met andere F.C.-vedetten van toen zoals Jef De Pooter en Benny 
Kersemans, en behaalde mee de kampioenstitel in die 2de afd. 
 
 
Voetbalseizoen 1979/1980 
De bestuurders van K.F.C. Wilrijk zien en voelen de spanning stijgen. Het valt nu te 
bekijken hoe de kalendermaker van de provinciale afdeling Antwerpen gaat 
reageren, maar iedereen bij de bestuurders is volwassen genoeg om ‘de strijd onder 
buren’ sportief te beleven als dit nodig is. En het wordt werkelijkheid, want beide 
clubs worden in dezelfde afdeling ondergebracht. 
 
Bij een klein aantal supporters en de toevallige aanhangers ligt dit iets anders en 
wordt ‘de zaak’ van enkele jaren terug van onder het stof gehaald. Bij de 
jeugdafdeling wordt dit helemaal anders beleefd, want al ontelbare malen hebben de 
beide clubs met hun diverse jeugdelftallen reeds tegenover elkander gestaan en 
werden die wedstrijden als alle anderen afgehandeld. Al moet het gezegd dat 
sommige ontmoetingen al eens tegen de grens van het toelaatbare worden gespeeld 
en er langsheen de zijkanten van het terrein de bitsige strijd soms nog wat werd 
aangewakkerd.  
 
Op 27 september 1979 heeft er een algemene statutaire vergadering plaats waar de 
samenstelling van de beheerraad nog eens wordt samengesteld: Voorzitter en 
afgevaardigd beheerder is Jan Taveirne; secretaris Carlo Geuens; ondervoorzitter 
Jos Blockx; verslaggever Michel Cassauwers. Leden: Paul Andries, André Berte, 
Gustaaf Beuckelaars en Frans Kerremans. 
 
Trainer Harry De Roos (2de jaar trainer) kon omzeggens rekenen op zijn zelfde 
spelersgroep die men al enkele jaren bij elkaar tracht te houden. Zoals De Haes, 
Bresseleers, De Groof, Vercauteren, Lachi, Sterckx, Dierckx, Pouillon, De Bruyn, Van 
den Hout, De Roos, Permentier J. M. D’Haese 
 
In de kern komen we nog de namen tegen van spelers met een lange staat van 
dienst en reputatie zoals: A. Stevens, W. De Kuysscher, L. Van Schil, Em. 
Caremans, J. Van Laeken die naast hun taak in de reserven nog menige maal 
inzetbaar zijn in het eerste elftal.  
 
In de reeks staan zware kleppers te wachten zoals: Hoboken, Germinal, Belgica 
Edegem, Olympia Wilrijk. De allereerste Wilrijkse derby tussen K.F.C. Wilrijk en F.C. 
Olympia Wilrijk had plaats op het terrein D, het thuisterrein van K.F.C. op zondag 18 
november 1979. 
 
Het had al enkele dagen fel geregend met het gevolg dat het speelveld er zeer 
slijkerig bij lag. Onder een zeer grote belangstelling (men sprak van een kleine 1.000 
toeschouwers) wordt het een echte propaganda wedstrijd voor het voetbal. Dit eerste 
onderlinge duel eindigde op een logisch gelijkspel 2 - 2 met twee K.F.C.-doelpunten 
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van Dirk Vercauteren. Vele toevallige toeschouwers hadden op een veel méér 
bewogen wedstrijd gehoopt, maar de sportieve volwassenheid van beide ploegen 
primeerde en zorgde voor geanimeerd voetbalspel en dat is eigenlijk wat telt. 
 
De terugwedstrijd op het terrein B van F.C. Olympia Wilrijk eindigde eveneens op 
een gelijkspel 1-1. F.C. Olympia Wilrijk was er in geslaagd om K.F.C. Wilrijk 
tweemaal in bedwang te houden, wat bij vele K.F.C.-supporters toch niet zo goed 
overkwam en men gewaagde te zeggen dat er tegen de buren telkens punten 
verloren werden. Koning Voetbal stond te blinken, want hij was telkenmale de grote 
winnaar. In de eindstand staat K.F.C. Wilrijk op een behoorlijke 3de plaats. Germinal 
Ekeren is de grote kampioen. F.C. Olympia Wilrijk eindigt op de tiende plaats. 
 
Op het einde van dat seizoen mocht K.F.C. Wilrijk een kampioen huldigen, deze van 
de reserven waar volgende spelers deel van uit maakten: Guido Geuens, Fred 
Denteneer, Jan Robbroeckx, Etienne Van Calsteren, Hubert Verelst, Harry De Roos, 
Bartholomeussen, Mark De Bruyn, Jos Van Laeken, Paul De Bruyn, Francois Thijs, 
André Stevens, 
 
Wanneer men de ledenlijst eens onder ogen neemt, zijnde de jaarlijkse ledenlijst die 
aan de Rechtbank Eerste Aanleg te Antwerpen moet voorgelegd worden, lijst met de 
leden die deel uitmaken van de vereniging van de vzw Kon. Football Club Wilrijk, dan 
merkt men een zekere trend en meer dan een zelfs. Eerst zijn er de blijvers, de leden 
die al jarenlang lid zijn en blijven. Zo waren dat vroeger: Jan Vermeiren, Stan 
Cassiers, Jules Binon, Emiel Maeremans, Jos Ceulemans, Jos Blockx, Gustaaf 
Beuckelaars, Michel Cassauwers, Frans Van Dijck, om er enkele te noemen. 
 
Vervolgens zijn er de z.g. tussentijdige leden, die voor een zekere periode deel willen 
uitmaken van de voetbalvereniging zolang bv. dat één hunner kinderen bij de club 
spelen. Zo zijn er ook velen die ‘blijven hangen’ en een taak willen opnemen zoals 
Antoine Claes, Marc Bartholomeeussen, M. Vercauteren, Jan Schots. Een lang of 
een kort verblijf in de vereniging, iedereen heeft er zeker zijn verdienste naar. 
 
Wat je ook merkt is het oorzakelijk verband wat iemand aanzet om bij de vereniging 
aan te sluiten. Er zijn er die zich geroepen voelen om na hun effectieve 
voetballoopbaan bij de club te blijven, lid van de vzw. worden en een of andere taak 
op zich willen nemen zoals bv. Louis Verdonck, Louis Frans, François Jennes, Jef 
Heremans, Hubert Verelst, Carlo Geuens, Eddy De Backer, André Stevens, Mon Van 
den Hout, de gebroeders Vercauteren. 
 
Anderen zijn komen aansluiten omdat ze meekomen met een K.F.C. gezinde vriend 
en/of kennis of de club kennen omdat ze er al in het verleden mee hebben 
samengewerkt, Jan Taveirne, Dirk Liekens, Walter Claes en Eric Roef zijn er 
voorbeelden van.  
 
In de veteranenploegen vindt men ook dikwijls ‘ouwe getrouwen’ terug, die jarenlang 
na hun binding met de club, terug ‘binnen’ stappen, soms al eens vergezeld van hun 
eigen voetballende kinderen. En zo gaat dat maar verder. Een aparte studie daarvan 
maken zou zelfs een interessant gegeven zijn. 
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Op het einde van het jaar verschijnt de naam Antoine Claes (°1942) op de ledenlijst 
van de VZW. vereniging K.F.C. Wilrijk. Voornoemde ‘Tony’ is een van die ‘blijven 
hangers’ en toont interesse voor het mee besturen van de club. Dat is natuurlijk een 
welgekomen zaak en Tony zal dadelijk als boekhouder de club nog vele jarenlang 
van dienst zijn. Tony Claes zal tot het einde van dit verhaal in de Raad van Bestuur 
zetelen en steeds de taak van penningmeester en financieel medewerker uitvoeren.  
 
 
Voetbalseizoen 1980/1981 
Het gezegde ‘Van weelde kan je ook miserie hebben’ is bij een sportclub ook al eens 
het geval. De jeugdafdeling kan van een bepaalde leeftijdscategorie te veel jongeren 
hebben, die ervan uitgaan dat zij naast het trainen ook competitiewedstrijden kunnen 
spelen. 
 
Voor de aanvang van het seizoen 1980/1981 had men in de categorie junioren te 
veel aan voetballers in deze leeftijdsgroep. Het bestuurscomité besliste dan maar om 
aan een deel van deze groep aangeslotenen te melden dat zij van de lijsten van F.C. 
Wilrijk zullen geschrapt worden zodat zij in de mogelijkheid worden gesteld zich 
elders te gaan aansluiten. De reden was dat een tweede elftal junioren inschrijven 
niet opportuun was en financieel ook niet haalbaar. Het ene voetbalseizoen zijn er te 
veel, het andere seizoen te weinig. 
 
Het bestuur bestaat uit: Jan Taveirne, voorzitter; Carlo Geuens, secretaris; Jos 
Blockx, Tony Claes, Gustaaf Beuckelaers, Fredje Van Craen, M. Vleminckx, Francois 
Kerremans en André Berte. 
 
De spelerskern van de eerste ploeg begint voor het derde jaar op rij o.l.v. 
trainer/speler Harry De Roos, bijgestaan door Hubert Verelst, op een normale manier 
aan de voorbereiding en weet dat in hun reeks van de 2de provinciale afdeling B.  
volgende tegenstrevers te wachten staan: Berlaar, Hulshout, Bevel, Wavria, 
Grasheide, Wintam, Willebroek, SV. Heist, Bonheiden, F.C. Olympia en Molenzonen. 
De spelerskern kon op enkele na bij elkaar gehouden worden en bestaat uit: De 
Groof, De Bruyn, L. Aerts, Willy Van Langendinck, E. Schuddinck, J-M D’Haese, De 
Haes, J. Sterckx, E. De Backer, F. Pouillon, D. Vercauteren, Lettens, Jean Van 
Langendonck, H. Genijn, Lachi, R. Proost, 
 
Het was een seizoen met veel ‘ups en downs’ of anders gezegd men wisselde 
minder goede met zeer goede wedstrijden af. Er was eigenlijk geen regelmaat te 
vinden maar dat was hetzelfde geval met de andere ploegen en daarom bleef de 
geel/blauwe club toch mee bovenaan in het klassement meedingen voor een meer 
dan eervol resultaat. 
 
K.F.C. Wilrijk eindigde trouwens op een méér dan eervolle 2de plaats maar als gevolg 
van de vele Antwerpse clubs die zich in de hogere reeksen konden handhaven, was 
er ditmaal niets mee te kopen. 
 
De bestuurders denken ook vooruit want 1981 is het al 60 jaar geleden dat de 
Wilrijkse voetbalvereniging Football Club Wilryck werd opgericht. 
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Begin van het jaar 1981, meer bepaald op 31 maart 1981 is de brief gedateerd van 
André Stevens en geadresseerd aan F.C. Wilrijk secretaris C. Geuens, waarmede hij 
na een gesprek met voorzitter Taveirne zijn kandidatuur stelt voor een functie binnen 
de vereniging van de voetbalclub. In deze brief staat “en zal zich inzetten om het doel 
te bereiken van iedereen, het hoger brengen van voetbalclub Wilrijk”. 
 
Vandaag, 35 jaar later, bij het schrijven van deze geschiedenis kan ik alleen maar 
zeggen dat deze jonge man van toen, spelende in het eerste elftal en nadien als 
bestuurder en voorzitter, zijn doel en zelfs méér dan verhoopt, met deze club heeft 
bereikt. 
  
Voor de viering rond de 60ste verjaardag worden er allerlei voorstellen naar voor 
geschoven en besproken en wat komt er uiteindelijk uit de bus: ‘een overzichtelijke 
tentoonstelling’ die zal plaats hebben in het cafetaria na de verlofperiode; een 
vriendschappelijke voetbalwedstrijd en zeker een dansavond. 
 
Het feestcomité of beter het organiserend comité bestaat uit: Marcel Robbroeckx, C. 
Pals, Frans Van Dyck, Mon Billiet, Carlo Geuens, Fredje Van Craen, G. Mariën, Van 
de Cruys, M. Van den Hout en Schoutens. 
 
Het probleem van ‘de behuizing’ van de club komt terug op de proppen. De 
kleedkamers zijn als het ware echt afgeleefd, zoals men al eens zegt in de 
bouwmiddens. Men begint met nog maar eens brieven te schrijven naar de 
gemeentelijke overheid maar daar komt heel weinig of zelfs geen reactie op. 
 
De club gewaagd het om de pers op de hoogte te stellen van deze kwalijke toestand 
en in enkele plaatselijke bladen en kranten wordt de zaak aan de bevolking bekend 
gemaakt. Het is weer eens hetzelfde als in vroegere tijden toen rond de onzekerheid 
van de bestemming van het terrein, deze maal rond de huurformaliteiten van 
gronden. Dat neemt niet weg dat het K.F.C.-Bestuur alle tijd heel veel tijd spendeert 
aan dit probleem in plaats van bezig te zijn met het sportief beleid. 
 
Bij de clubbestuurders werd zelfs even nagedacht en overwogen of het in deze 
omstandigheden niet opportuun zou zijn om zich kandidaat te stellen voor de huur 
van de velden van het vooropgezette project aan de Moerelei, waar de gemeente 
zinnens is om op haar grond, aansluitende aan het domein van de Kinderboerderij, 
een nieuw openlucht sportcomplex aan te leggen met drie voetbalvelden. 
 
Maar de fusie met de stad Antwerpen is te nabij en men vernam dat dit dossier ook 
naar de grootstad zal doorgeschoven worden. Het leek er meer en meer op dat bij de 
plaatselijke bestuurders de politieke moed zoek was, en met de fusie in het 
vooruitzicht was dit enigszins te begrijpen. Maar had de club een keuze? Nee, 
trouwens de clubbestuurders zien ook het moment al voor zich, nl. 1-01-1983, de dag 
dat de fusie met de stad Antwerpen een feit wordt, en wat dan? 
 
Gewezen F.C.-doelman Rony Van den Bogaert na een jaar voetballen bij Valaarhof 
(Katholieke Federatie) en Mixerboys (Arbeiders Federatie) speelt de volgende twee 
seizoenen op uitleenbasis bij F.C. Kontich, uitkomende in 2de provinciale afdeling B. 
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Voetbalseizoen 1981/1982  
K.F.C. Wilrijk begint aan het zoveelste avontuur in de 2de provinciale afdeling B. 
Ondanks de zeer goede resultaten onder trainer De Roos, met namelijk een 5de, een 
3de en een 2de plaats werd naar een andere trainer uitgezien. Was het op verzoek 
van Harry De Roos zelf? Feit is dat zijn opvolger Hugo De Raeymaeker wordt, de 
gewezen goalgetter bij F.C. Boom en S.K. Beveren en een jaartje Willebroek. Als 
trainer/speler heeft hij een verleden bij Schelle en Meerhof-Willebroek. In onze regio 
was het een onbekende. 
 
De trainer had de beschikking over een kern spelers waaruit er enkele waren 
uitgestapt. In die kern bevinden zich J. M. D’haese, D. Vercauteren, W. Van 
Landeghem, D. De Ceulaer, Lettens, G. Nauwelaers, Paul De Bruyn, Pouillon, R. 
Billiet, L. Pals, R. Dehaes, Vercauteren D., Van den Hout, Genijn, W. Van 
Langendonck 
 
De tegenstrevers in de reeks zijn Puurs, Hoboken, Meerhof, Edegem, Wavria, 
Grasheide, Kontich, Hemiksem, Bonheiden, Waeslandia, F.C. Olympia, Rupel, Oude 
God, Reet en Sparta. 
 
Tijdens het voetbalseizoen 1981/1982 zal Rony Van den Bogaert met Kontich 
tweemaal partij moeten geven aan F.C. Wilrijk. 
 
Gedurende het weekeinde van 11, 12 en 13 september 1981 heeft er in de chalet op 
het terrein de overzichtelijke tentoonstelling plaats, met veel foto’s, krantenknipsels, 
allerhande documenten, bekers, huldeblijken ed. over het wel en wee, maar vooral 
over het sportief gebeuren van de voorbije zestig jaar. De tentoonstelling trekt veel 
bezoekers en vooral veel oud-spelers en sympathisanten.  
 
Een vriendschappelijke wedstrijd tussen de oud-spelers van K.F.C. en deze van RSC 
Anderlecht (met Paul Van Himst, Eddy Merckx e.a.) op zaterdag 12 september zet de 
feestelijkheden in. Zelfs de KWB afd. St.-Bavo Wilrijk geeft een receptie op 12 
september, na de dankmis opgedragen in de Sint-Bavokerk.  
 
Ter gelegenheid van deze viering wordt de voetbalclub met haar bestuurders, spelers 
en sympathisanten uitgenodigd voor een receptie op het gemeentehuis op 
vrijdagavond 25 september 1981 door de plaatselijke overheid. Tijdens deze viering 
werd bekend gemaakt dat de plannen onlangs zijn opgemaakt voor de bouw van een 
nieuw en modern kleedkamerpaviljoen langsheen het speelveld, ter vervanging van 
de ‘versleten oude kleedkamers’ die bijna 20 jaar lang dienst hebben gedaan. Echter 
moet het bouwdossier nog overgemaakt worden aan de diverse overheden die hun 
desbetreffend advies moeten afleveren, waarna dan eerst kan geoordeeld worden of 
de aanvraag de vereiste toelating kan krijgen. Dat was nog eens goed nieuws maar 
de club moet geduld hebben. 
 
De feestperiode werd afgerond met een jubileumwedstrijd tegen K.F.C. Boom (1ste 
klasse) en afgesloten met een jubileumbal in het Cultureel Centrum De Kern op 26 
september. Tijdens deze viering wordt Emiel De Reydt als oudste speler van het 
startende elftal uit 1921 in de bloemen gezet. 
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Volgens de plannen van het nieuwe kleedkamerpaviljoen (afm. 29 x 10m) zal het 
gebouw worden opgetrokken in de klassieke bouwmaterialen (met grote grijze 
bouwblokken), met een licht hellend zadeldak in een golfplaten constructie en het 
gebouw wordt ingepland aan de oostelijke zijde van het terrein, meer bepaald op de 
ruimte tussen de terreinen D en C. Iedereen stelde zich de vraag of alle adviezen op 
tijd kunnen opgevraagd worden en de vergunning tot bouwen nog voor de fusie met 
de stad Antwerpen op een geldige wijze kan afgeleverd worden. 
 
Op 18 februari 1982 wordt er nog maar eens een schrijven gericht aan het 
gemeentebestuur met de gekende klachten zoals de mensonwaardige en 
onhygiënische toestanden van de kleedkamers en keukenruimte maar er wordt 
netjes aan toegevoegd dat de bestuurders van de oudste Wilrijkse voetbalclub het 
gevoelen hebben dat zij stiefmoederlijk worden behandeld. 
 
Nog meer ongerustheid wanneer men te weten komt dat er iets mis is met het 
huurcontract tussen de gemeente Wilrijk en de familie Steyaert rond de grond. Er zal 
terug moeten onderhandeld worden maar dan tussen de stad en de familie Steyaert. 
Hoe gaat dat aflopen?  Bang afwachten dus. 
 
Zoals de statuten voorschrijven heeft telkens bij het begin van het voetbalseizoen 
een vergadering plaats van de beheerraad. In de zitting van 27 september 1982 
wordt nota genomen van het ontslag van Paul Andries en van Gustaaf Beuckelaars. 
Met de goedkeuring worden de leden Marcel Robbroeckx en André Stevens in de 
Beheerraad opgenomen. 
 
De Beheerraad is dan als volgt samengesteld: voorzitter en afgevaardigd beheerder, 
Jan Taveirne; secretaris/penningmeester, Carlo Geuens; verslaggever, Michel 
Cassauwers. Leden: André Berte, Frans Kerremans, Marcel Robbroeckx en André 
Stevens. 
 
De kandidatuurstelling en aanstelling in de Beheerraad van gewezen speler van het 
eerste elftal André Stevens heeft velen positief verrast. André zal de niet 
onbelangrijke functie van public-relation van de geel/blauwen ter harte nemen. Hij 
geeft het goede voorbeeld en zal met zijn bedrijf de bvba René Stevens te 
Antwerpen, leverancier van industriële apparatuur voor chocolade, confiserie en de 
biscuitnijverheid, een trouwe sponsor worden van F.C. Wilrijk en zoals later zou 
blijken tot op het einde van ‘zijn’ K(F.C.) O. Wilrijk (2012/2013). 
 
De buren F.C. Olympia Wilrijk konden zich de laatste twee seizoenen in de 2de 
provinciale afdeling handhaven, vierden hun 10-jarig bestaan met veel luister en 
eerden postuum Gaston Fabré, de vroegere burgemeester naast hun bezieler en 
oprichter Jan Goesaert.  
 
Door de ongerustheid en de onwetendheid rond het verder kunnen spelen aan het 
Universiteitsplein en maar niets wordt ondernomen om de erbarmelijke toestand van 
de accommodaties een einde te stellen, laat voorzitter J. Taveirne zich zonder enige 
terughoudendheid uit over zijn ongenoegen ter zake. 
 
Een tekst in het dagblad Het Volk van 2.12.1982 van de hand van ‘J.Cla.’ onder de 
titel: “F.C. Wilrijk seint SOS” gaat over de onzekere toestand rond het uitblijven van 
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een nieuw huurcontract en rond de slechte behuizing. Met een bang hart wordt 
afgewacht naar het moment dat de fusie een feit wordt. De vraag wordt dan gesteld 
wie er dan in de Scheldestad in de bres zal springen voor zo’n klein provinciaal 
voetbalclubje? 
 
Ook in Het Nieuwsblad van 1.12.1982 wordt een groot artikel gepubliceerd (met 
foto’s) van ‘sh’ rond hetzelfde probleem onder de titel “Vlaggen halfstok bij F.C. 
Wilrijk. In maart op straat?” Op dezelfde dag verschijnt in het dagblad Gazet van 
Antwerpen een groot artikel van Walter Peersman (WP) met een foto van het eerste 
elftal, met de spelers die een armband dragen onder de titel “Gemeentebestuur moet 
dringend ingrijpen: F.C. Wilrijk weldra zonder speelveld.” 
 
Het wordt buiten alle verwachtingen een zeer goed seizoen, zeker de heenronde 
waar na 15 wedstrijden de club op 6de plaats staat met 18 punten op slechts 3 punten 
van de leider Puurs. De geel/blauwen hebben een goede verdediging maar scoren 
zo moeilijk, slechts 20 maal. 
 
Van de wedstrijden van K.F.C. Wilrijk tijdens dat seizoen 1981/1982 is er een 
(thuis)wedstrijd die velen zich lang hebben herinnerd. Het betrof de wedstrijd tegen 
F.C. Olympia Wilrijk. Trainer Etienne Coppens bood zich met zijn club aan voor een 
echte derby. In de dagbladen van de dagen voordien toonde men veel belangstelling 
en kondigde men deze wedstrijd aan als de wedstrijd van het seizoen. 
 
Het werd een geladen maar faire wedstrijd gevolgd door een groot aantal 
opgekomen toeschouwers. K.F.C. Wilrijk was veel sterker en tegen het laatste kwart 
van de wedstrijd stonden de Sint-Bavojongens met 5-1 aan de leiding. Maar er was 
ook nog de scheidsrechter. Na het verstrijken van de negentig minuten liet hij 
gewoon doorspelen alsof er niets aan de hand was. Langsheen de lijn werd er hevig 
gereageerd zeker als je weet dat F.C. Olympia Wilrijk nog tweemaal scoorde en de 
stand op 5-3 eindigde na meer dan 8 minuten naspelen, z.g. voor de vele 
onderbrekingen. Deze man, ref Schillemans was gekend als een goede scheids 
maar was al eens onvoorspelbaar. Het uurwerk van een scheids loopt niet altijd gelijk 
met dat van de toeschouwers. Voor de neutrale toeschouwer was het spannend. 
 
En dan na het weekeinde van 7 maart 1982, de 20ste wedstrijddag wordt er op 
Wavria gewonnen met (weerom) de kleinste score 0-1 en staat F.C. Wilrijk aan de 
leiding. Dan volgen er mindere matchen maar ook wedstrijden waar plots wel 
gescoord wordt. 
 
De Sint-Bavojongens eindigen het voetbalseizoen op een prachtige 2de plaats met 41 
behaalde punten op slechts 4 punten van het verdienstelijke S.K. Hoboken. 
 
Na het seizoen verlaat L. Pals de club om als 28-jarige nog aan te sluiten bij de 
buren F.C. Olympia waar hij nog vijf seizoenen lang in het eerste elftal heeft 
gespeeld, maar dan als verdediger en organisator. 
 
 
Voetbalseizoen 1982/1983 
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Het speelseizoen zal gekenmerkt worden omdat de eerste helft van de competitie 
zich afspeelt als sportvereniging van de gemeente Wilrijk en het tweede deel de 
voetbalvereniging als club valt onder de stad Aanwerpen - district Wilrijk. 
 
Binnen de club is men ervan overtuigd dat het moment is aangebroken om hoger op 
te klimmen na het vertoon van het spel en de kwaliteit van de spelerskern tijdens het 
voorgaande seizoen. 
 
De club benoemde een andere trainer in de persoon van Rik Flies en zou vanaf het 
eerste moment de druk van het bestuur aanvoelen. 
 
Hij kan beschikken over: R. De Haes, D. De Ceulaer, P. De Bruyn, G. Dierckx, D. 
Vercauteren, L. Aerts, Chris Lachi, J. Dierckx, E. Pouillon, B. Hoefkens, A. Van Uden, 
J-M. D’Haese, J. Van Langendonck, M. De Bruyn, F. Thijs, Genijn, W. Van 
Langendonck, W. Geerinck, De Vrieze, Bartholomeeusen, Brijs M. en Alain Swerts. 
Beloftevolle junioren en doelman Johan Driessen wordt regelmatig bij de kern 
genomen. 
 
De shirtsponsor van de geel/blauwen is nog steeds ‘Belvu’ de kledingzaak van de 
familie Aerts met hun zaak aan de Jules Moretuslei. De sponsoring is begonnen 
vanaf het moment dat shirtreclame toegelaten werd door de BVB. Alle jeugdspelers 
dragen deze reclame op hun shirt en hebben zelfs sportzakken waarop dit logo prijkt. 
 
Het wordt het zoveelste voetbalseizoen van K.F.C. Wilrijk van de hoop. Het zou toch 
eens moeten lukken om met deze traditieclub club zoals F.C. Wilrijk toch mag 
genoemd worden in de hoogste provinciale reeks te gaan voetballen. Het nieuwe 
seizoen in de 2de provinciale afdeling A zal men om te promoveren dan volgende 
tegenstrevers achter zich moeten houden: F.C. Capellen, Brasschaat, Putte-
Kapellen, Ternesse, Sparta, Zandhoven, Sint-Jozef Rijkevorsel, St.-Anneke, 
Loenhout, Essen Exc., Antonia, F.C. Olympia, Oude God, Luchtbalboys en 
Wijnegem. 
 
In alle dagbladen schuiven de journalisten F.C. Capellen naar voor als de te kloppen 
ploeg van het seizoen, de ploeg die een steile opgang maakt en beslist ook hoger wil 
gaan spelen. K.F.C. Wilrijk weet meteen dat het niet gemakkelijk zal worden. 
 
De thuiswedstrijd op 9.01.1983 tegen Brasschaat wordt een speciale wedstrijd voor 
de elftalafgevaardigde Jos Blockx die vele seizoenen lang deze functie met veel 
waardigheid volbracht, niet alleen bij de thuiswedstrijden maar ook bij de 
uitwedstrijden van de Wilrijkenaars, en zijn opdracht voortaan overlaat aan een der 
jongere bestuurders? Tot het einde van dit seizoen zal deze taak worden uitgevoerd 
door Eddy De Backer, gewezen speler van F.C. en/of door Marcel Robbroeckx, 
medebestuurder/lid beheerraad. 
 
Ook vanuit de spelersgroep en de jeugd komt er rechtstreeks protest tegen de 
erbarmelijke toestand waarmee de voetbalvereniging moet leven. De toeschouwers 
keken verbaasd op bij de thuiswedstrijd tegen Exc. Essen, een van de laatste 
wedstrijden van het seizoen, wanneer ze merkten dat aan alle vlaggepalen de 
vlaggen halfstok hingen om nog te zwijgen van de rouwband die alle spelers droegen 
om hun rechter bovenarm. 
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Vanaf 1 januari 1983 behoren we met ons grondgebied en al haar ingezetenen bij de 
stad Antwerpen. We zijn van een vooropgestelde fusiegemeente plots een district 
geworden. Het district wordt geleid door een districtsbestuur waarvan Michel Wittock 
de voorzitter is geworden. Voortaan zal men vanuit de stad zeggen wat er moet en 
nog kan geschieden in ons district. Alle sportverenigingen wachten bang af hoe het 
nu verder moet en als de plaatselijke sportdienst het zelfs niet weet, hoe het verder 
zal gaan. 
 
Bij het Wilrijks districtsbestuur kan men niet meer terecht en dat begrijpt geen mens. 
De sportdiensten en vooral de sportclubs van de openluchtcomplexen rekenen nog 
op de vroegere gemaakte afspraken, maar die worden stilaan en zonder afspraken 
afgebouwd. Het afrijden van de grasvelden wordt plots een probleem, net zoals 
technische voorzieningen als de voorraden van kalk, doelnetten, het toezicht op de 
terreinen om van het onderhoud nog maar te zwijgen.  
 
De sportdienst kan nog enkel rekenen op vroegere collega’s van de 
uitvoeringsdiensten. Die enkelingen tonen hun goodwill maar kunnen die afspraken 
niet meer hard maken, of ze werden ingelijfd in andere afdelingen. Het is de periode 
van ‘trek uw plan’! Maar de plaatselijke sportclubs moeten ook verder kunnen met 
hun activiteiten. Er zal heel wat tijd over gaan vooraleer er enige duidelijkheid wordt 
geschapen. 
 
In de samenstelling van het stadsbestuur, lees het college, heeft dhr. Jos Govaerts, 
een schepenambt gekregen met de bevoegdheid ‘Sport’. Gezien deze man uit het 
district Merksem komt zal hij waarschijnlijk ‘de noodzaak en de geplogenheden ‘van 
de sportclubs uit een district met haar sportinfrastructuur wel kennen, wat enigszins 
kan helpen. Het is eigenlijk voor veel sportverenigingen, gebruikers van 
sportinfrastructuur, een periode van bang afwachten wat de toekomst zal brengen. 
Maar dat de overgang niet zonder gevolgen blijft is vlug vast te stellen. 
 
Vanaf het voorjaar 1983 beginnen de bouwwerken van het nieuwe 
kleedkamercomplex. De werken vorderen snel en volgens de voorzieningen zouden 
de kleedkamers in gebruik kunnen genomen worden tegen september 1983, of het 
begin van het volgende seizoen. 
 
Volgens de dienst voor werken van de stad zullen de oude kleedkamerruimten 
dadelijk na de ingebruikneming van de nieuwe kleedkamers worden gesloopt. De 
club laat nog verstaan om te overwegen of de bedakingen ervan niet kunnen 
behouden blijven als schuilplaats voor de toeschouwers bij slecht weer, maar dat is 
technisch niet mogelijk. 
 
Na alle plichtplegingen rond het ‘recht van opstal’ (de gebruikersmodaliteiten) en de 
adviezen van de diverse overheden (brandweer, provincie en begroting) binnen zijn, 
evenals de borgsom van de aannemer, wordt de club ingelicht dat de werken kunnen 
starten. Intussen (en dus zonder de toelating af te wachten) waren de grondwerken 
al uitgevoerd en de eerste funderingen aangezet. De ingebruikneming wordt voorzien 
tegen het einde van het jaar 1983. 
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Achteraf heeft iedereen die bij dit project van K.F.C. betrokken was en/of het volgde 
zich laten ontvallen dat het gemeentebestuur dit project van de kleedkamers gewoon 
heeft doorgeschoven naar het stadsbestuur, al was het maar om de financiële last 
niet meer te moeten dragen. 
 
Dat was het verschil rond de wijze van besturen met de andere voormalige 
gemeenten (nu districten) die ook moesten fusioneren. Deze gemeenten zorgden 
ervoor hun batig saldo alsnog te spenderen aan eigen projecten ten voordele van de 
bevolking, dan het geld zomaar te schenken aan de stad. De gemeente Wilrijk was 
een zeer goede en zuinige beheerder en was fier om met een batig saldo naar de 
stad te trekken. 
 
Vanaf begin de jaren ‘80 van de 20ste eeuw liep er bij de jeugdreeksen van F.C. 
Olympia Wilrijk een groot voetbaltalent rond. Hij noemde Didier Dheedene (°1972), 
was een stevig gebouwd en groot mannetje voor zijn leeftijd en verbaasde iedereen 
door zijn snelheid en vooral door zijn voetbaltechniek.   
 
Halfweg het speelseizoen staan de geel/blauwen of F.C. op plaats twee, maar kan 
die plaats niet vasthouden door het verlies met 1-0 bij buur Olympia en de verloren 
thuismatch (0-1) tegen Putte S.K. dat tegen de degradatie vocht. F.C. (38p.) strand 
op de 3de plaats na de ongenaakbare kampioen F.C. Capellen (46p.)  en Oude God 
(met 41p.). F.C. Wilrijk scoorde het meeste doelpunten van de reeks (58). Na de 
verliesmatch tegen Putte S.K. voelde trainer Flies zich schuldig en gaf zijn ontslag. 
De club aanvaardde dat niet en na wat inpraten trok Rik Flies zijn ontslag weer in. 
 
Deze geel/blauwen speelden zeker geen slecht seizoen maar kwamen op het einde 
tekort. Het eerste elftal van F.C. zal volgend seizoen nog maar eens moeten 
aantreden in de 2de provinciale afdeling. De topscorer bij de geel/blauwen was Jean 
Van Langendonck met 16 doelpunten. F.C. Wilrijk wordt zo stilletjes aanzien als het 
elftal van de 2de provinciale afdeling, maar dat vindt men in het Wilrijkse en zeker niet 
bij de bestuurders, de sympathisanten en supporters helemaal geen verdienste. 
 
Tijdens het seizoen zorgde F.C. Olympia voor de stunt van het seizoen door op F.C. 
Capellen te gaan winnen met 1-2. De club weet zich voor de 4de opeenvolgende 
maal in de 2de provinciale afdeling te handhaven (op een 10de plaats). De Olympia 
supporters waren tevreden want met de ontmoetingen tegen F.C. haalden zij op F.C. 
een punt en thuis wisten zij zelfs de twee punten thuis te houden.  
 
De hangende zaak Rony Van den Bogaert werd geregeld en die werd definitief 
getransfereerd naar Verbr. Hemiksem alwaar hij vanaf het seizoen 1983/1984 in het 
doel zal staan (3de provinciale afdeling) 
 
Vanaf het moment van de fusie ben ik, uw dienaar en schrijver, telkenmale de 
thuiswedstrijden van de Wilrijkenaars gaan bijwonen. Voorheen, tijdens de jaren 
1962/1982, bezocht ik als sportambtenaar wekelijks een wedstrijd van een der 
sportverenigingen uit het Wilrijkse en wilde ik mij niet binden aan een bepaalde club. 
Mijn taak was om mij in te zetten voor elke club. Zodoende trok ik mij vanaf dat 
moment alle problemen en noden aan van de geel/blauwen en trachtte te helpen 
waar kon. 
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Voetbalseizoen 1983/1984   
In september wordt het nieuwe kleedkamerpaviljoen in gebruik genomen en genieten 
de gebruikers voortaan van moderne en ruime kleedkamers met voor die tijd 
aangepast sanitair, verwarming en verluchting, bergingen en een toezichtersruimte. 
Alle leed van voordien wordt vlug vergeten. 
 
Op sportief vlak krijgt trainer Rik Flies het verdere vertrouwen en zijn ietwat 
gewijzigde spelerskern bestaat uit: J. Driessen, D. De Ceulaer, P. De Bruyn, L. Aerts, 
A. Swerts, M. Brijs, Chris Lachi, Ch. Rongé; J. Van Langendonck, M. De Bruyn, D. 
Hoevenaeghel, B. Hoefkens, J-M. D’Haese, Dierckx, A. Van Uden, E. Pouillon, R. 
Verbiest, L. Van Parijs, De Permentier, Bartholomeeussen, Snoeckx, J. Robbroeckx, 
De Vrieze, J. De Bakker, Geerinckx te verdedigen. Eddy De Backer behoorde 
eveneens nog bij de kern in geval van en dat wordt, ja is zelfs noodzakelijk want 
Eddy wordt opgeroepen voor de 24ste speeldag (18 maart 1984) tegen Oude God 
weliswaar als bankzitter. De trainer koos voor ondervinding. Het zal E. De Backer zijn 
allerlaatste optreden worden in spelersplunje.  
 
Eddy De Backer wordt vanaf dit seizoen op enkele momenten na de vaste 
elftalafgevaardigde bij de wedstrijden van het eerste elftal worden en zal zich in die 
functie evenzeer laten gelden als de rustige attente begeleider en afgevaardigde van 
de club. Op de shirts staat nog steeds de naam van de bijzondere sponsor voor de 
club: ‘Belvu’. 
  
Uit de spelersgroep van verleden seizoen waren enkelen verdwenen om elders te 
spelen zoals: Ronald Billiet, Harry Genijn, M. Van den Hout, Dirk Vercauteren (voor 
1jaar naar SC Merksem), W. Van Langendonck, Guido Geuens, E. Schuddinck. 
 
De geel/blauwen starten voor de zoveelste maal in de competitie van de 2de 
provinciale afdeling A. met als tegenstrevers Exc. Essen, Meerle, Sparta, Belgica 
Edegem, F.C. Olympia, Antonia, Loenhout, Zandvliet, Meer, Putte S.K., Zandhoven, 
Oude God, St.-Anneke, Wijnegem en Brasschaat. 
 
In de kringen van F.C. spreekt men van ‘de tering naar de nering’ te moeten zetten. 
Deze uitspraak gaf geen te beste vooruitzichten zeker niet als men al niet meer kon 
beschikken over doelman De Haes. De trainer oordeelde de jonge talentvolle 
doelman J. Driessen (16 jaar) vanaf de eerste wedstrijd onder de lat te zetten. 
 
Het is al jaren het geval dat op het einde van het seizoen er een z.g. afscheidsfeest 
wordt georganiseerd met de spelersgroep, de bestuurders en zeker met de 
supporters. Er worden dan allerlei zaken terug opgehaald van het voorbije seizoen, 
wat nieuwsjes verteld enz. 
 
Maar om dat nog meer glans te geven en aantrekkelijker te maken wordt er vanaf 
1984 een ‘te winnen gouden schoen’ uitgereikt aan de speler van het eerste elftal, 
die volgens ‘iedereen’ de meest verdienstelijke was van alle opgestelden, tijdens het 
voorbije speelseizoen. Het systeem is eenvoudig. Voor elke wedstrijd wordt er aan 
drie supporters (geen bestuurders dus.) een omslag gegeven met daarin een 
formuliertje, waarop men na de wedstrijd de naam van de speler moet vermeld 
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worden, met het aantal punten (tussen 1 en 10) die hij verdiende. De omslag dient 
dan afgegeven aan de voorzitter. 
 
De speler die op het einde van het seizoen de meeste punten verdiende wordt als 
winnaar uitgeroepen. De allereerste ‘Gouden Schoen’ werd toegekend aan Alain 
Swerts. Op het einde van het speelseizoen - tijdens een feestelijkheid natuurlijk - zal 
door de voorzitter en de secretaris van de club met als medewerker Stan Lauwers en 
bordschrijver Willy Malomgré, het klassement opgemaakt worden onder het toeziend 
oog van de spelers en aanwezigen. 
 
Na het verlaten van de oude kleedkamerruimten, die goed 20 jaar lang intens zijn 
gebruikt, worden deze betonnen gebouwen in een mum van tijd afgebroken. Als 
gevolg daarvan staat langsheen de westkant van het terrein het zieltogende 
betonnen gebouwtje dat eveneens twintig jaar lang nog als cafetaria werd gebruikt. 
Cafetaria waar velen hun dorst kwamen lessen, aan de toog gesprekken werden 
gevoerd over de verrichtingen van hun club ed., waar vergaderingen werden 
gehouden, waar de jeugdafdeling zijn feestjes beleefde, kortom waar het hart van de 
club klopte. Twintig jaar terug in de tijd waren de bestuurders van toen meer dan 
tevreden met deze ruimte. 
 
Getekend door de tijd zal dit in verval geraakt gebouwtje nog enkele seizoenen 
moeten blijven staan totdat de nieuwe ‘ontmoetingsplaats’ (lees cafetaria of kantine) 
die het stadsbestuur beloofde aan de club, gebouwd en in gebruik zal genomen 
worden. 
 
Het K.F.C.-elftal plaatst zich in de eindrangschikking toch nog op een veilige 6de 
plaats op 9 punten van kampioen Belgica Edegem (45 punten). Na een uiterst slecht 
begin - 7 wedstrijden op de laatste plaats met 3 punten en 10 wedstrijden op de 11de 
plaats met slechts 7 punten te hebben gestaan - komt er stilaan een stijging in de 
rangschikking, maar wat is dat toch met F.C. en de seizoenstart? 
 
Tijdens dit speelseizoen speelde Ludo Aerts op 26.02.1984 zijn 200ste wedstrijd in de 
geel/blauwe kleuren tegen F.C. Sparta en zal nog drie seizoenen lang, een 
zeventigtal matchen, in de basis staan. 
 
F.C. verspeelde tegen buur F.C. Olympia weer kostbare punten tijdens dit seizoen 
door een gelijkspel 1-1 op Olympia, en door thuis zelfs te verliezen met 1-2. 
 
 
Voetbalseizoen 1984/1985 
Het elftal onder de leiding van trainer Rik Flies - die verder alle garanties kreeg - zal 
het in het nieuwe voetbalseizoen in de 2de provinciale afdeling A moeten opnemen 
tegen o.m. Zandhoven, Loenhout, Exc. Essen, Wildert, Zandvliet, Oude God, F.C. 
Olympia, Wijnegem, Waaslandia, Aartselaar, S.K. Reet, Hemiksem, Sparta, St 
Anneke, Brasschaat en SV Wildert.  
 
Het is misschien negatief te zeggen maar F.C. moet voor het zoveelste seizoen nog 
maar eens herbeginnen in de 2de provinciale afdeling A. Intussen mag het gezegd 
dat tijdens al die voetbalseizoenen in de 2de provinciale afdeling de club omzeggens 
alle voetbalclubs uit de provincie Antwerpen partij heeft gegeven. 
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In 1985 nemen we nota van de toetreding als lid van de vereniging K.F.C. Wilrijk vzw 
van de heren Walter Claes (°1951) en Marc Bartholomeeusen (°1954 - advocaat).  
 
Beiden hadden het al eens laten verstaan dat ze de voetbalvereniging mee zouden 
willen besturen. Dat moest geen tweemaal gezegd worden en ze worden dadelijk 
opgenomen in het dagelijks bestuur voor een van de vele taken. Walter Claes, met 
zijn ondervinding als bestuurder van de voetbalploeg van het werk en broer van Tony 
wordt dadelijk in de beheerraad opgenomen en zal tot het einde van dit verhaal mee 
de leiding nemen, eerst als penningmeester om dan clubsecretaris te worden. 
 
Marc Bartholomeeusen wordt bij alle voorname beslissingen binnen het clubbestuur 
betrokken en zal in het verdere verhaal nog enkele belangrijke posten bekleden, niet 
alleen als clubadvocaat maar ook als medebestuurder, beheerder en ondervoorzitter.  
 
In een algemene vergadering van de beheerraad op 23 september 1983 wordt de 
samenstelling van de Raad nog eens bevestigd: voorzitter-afgevaardigde-beheerder, 
Jan Taveirne; secretaris, Carlo Geuens; verslaggever, Michel Cassauwers; 
penningmeester, Walter Claes. Leden: Frans Kerremans, Marcel Robbroeckx en 
André Stevens. 
 
Walter Claes (°1951) destijds actief als werknemer op het bedrijf Henschel aan de 
Boomsesteenweg rond de sportbedrijvigheid van de werknemers en van de 
bedrijfsvoetbalploeg in het bijzonder, waarvan hij bezieler en secretaris was. Deze 
ploeg, spelende in ‘den Handel’, speelt zijn wedstrijden op het terrein van K.F.C. 
Wilrijk. Het hoeft geen verder betoog hoe de contacten met de bestuurders van 
K.F.C. Wilrijk zijn gegroeid...  
  
De supportersclub ‘De Sportvrienden’ vieren hun 60ste verjaardag. Op zaterdag 9 
februari 1985 zet men met de benen onder tafel voor een feestelijk jubileummaal in 
het clublokaal aan de St.-Bavostraat in café De Nieuwe Kroon. 
 
In een krantenartikel rond die feestelijkheden wordt nog eens benadrukt dat deze 
Wilrijkse supportersvereniging zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt door materiële 
hulp te hebben verleend aan F.C., tal van sportnamiddagen voor de jeugd 
organiseerde en het eerste elftal extra steun aanbood. Deze vereniging had destijds 
een groot aandeel in het aantrekken van een grote sponsor als kledingzaak ‘Belvu‘.  
 
Publicrelationsman André Stevens brengt niet alleen nieuwe steunende bedrijven en 
leden aan maar is naast zijn voorzitter Jan Taveirne ook de raadsman wat de spelers 
en het elftal betreffen. Een van de leden Jos Blockx wordt gevierd voor zijn 25 jaar 
lidmaatschap maar ook omdat hij al 30 jaar lang (vanaf 1955) onafgebroken 
ploegafgevaardigde is van het eerste elftal van K.F.C. Wilrijk. Van clubliefde 
gesproken in goede en slechte dagen. 
 
De spelerskern bleef in grote lijnen dezelfde als vorig seizoen, maar de beloftevolle 
doelman J. Driessen verdween naar Beerschot. In zijn plaats kwamen H. Dubois en 
D. Macken. Verder zijn er dan P. De Bruyn, L. Aerts, A. Swerts, E. Pouillon, Chr. 
Lachi, J. De Bakker, H. Genyn, R. Schiettecatte, D. Hoevenaeghel, A. Van Uden, M. 
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De Bruyn, Dierckx, L. Van Parys, M. Brijs, D. Van Parys, Van de Wauwer, J-M. 
D’Haese, Mathyssens en Geert Nauwelaers (geleend van F.C. Boom).  
 
Vanuit de jeugdopleiding verwacht men zeer kortelings een vijftal spelers die kunnen 
klaargestoomd worden voor het eerste elftal, zoals: Locht, Daniëls, D. Vercammen. 
Dat beloofd. Shirtsponsor is nog steeds ‘Belvu’. 
 
Het wordt een seizoen als alle anderen, goede wedstrijden afgewisseld met mindere 
matchen, punten verloren waar men het niet verdiende en soms verdiend verloren. 
F.C. werd niet gediend door het geluk, maar dat is nu eenmaal het onberekenbare 
van de (voetbal) sport. 
 
Maar de geel/blauwen hebben het eigenlijk ietwat laten liggen want na de 20ste 
speeldag stonden zij mee op kop weliswaar samen met Wijnegem en Brasschaat 
met 26 punten. De club kon die situatie handhaven tot na de 24ste wedstrijd maar dan 
ging het plots bergaf. Er was de wedstrijd van 31 maart 1985 op Hemiksem (0-0) 
(dezelfde uitslag als in de heenwedstrijd) waar gewezen F.C.-doelman Rony Van den 
Bogaert alle Wilrijkse pogingen in de kiem smoorde. Errger nog: op het laatst van de 
competitie verloren de Wilrijkenaars nog 4 wedstrijden op rij. 
 
Eén van de dagbladen blokletterde in een artikel onder een grote vette tekst: 
“Doelman Van den Bogaert in de rol van uitblinker”. Voor de gewezen Wilrijkse goalie 
was dit zijn revanche voor zijn onterechte verwijzing, en voor de Wilrijkse bestuurders 
en aanhang was dat nog wat ’zout in de wonde’. Pijnlijk dus. 
 
De laatste wedstrijd thuis tegen buur F.C. Olympia maakte nog veel goed met een 
ruime 1-5 winst. De club eindigde in de rangschikking op een 4de plaats met 36 
punten na de onbetwiste kampioen Wijnegem (45 p.), Sparta en Brasschaat. Het had 
weer eens gekund, maar zoals al altijd, net niet. 
 
Marc Hoevenaghel krijgt de Gouden Schoen. 
 
Voor aanvang van de 22ste speeldag, thuis tegen Loenhout krijgt F.C. Wilrijk 
voorzitter J. Taveirne uit handen van ASLK Wilrijk directeur Rik De Graeve de 
verdiende check van 4.000BEF en kapitein Ludo Aerts het erebrevet die Het 
Nieuwsblad met ASLK onder de titel ‘Super Score’ wekelijks toekent aan de club in 
elke Vlaamse provincie die de hoogste score haalt op verplaatsing. Het was de 
beloning voor de 4 doelpunten op verplaatsing bij Aartselaar. 
 
 
Voetbalseizoen 1985/1986 
Met de jaren gaat het er meer op lijken dat de club niet uit ‘dat vagevuur’ geraakt en 
er gedoemd is zijn jaren aldaar te slijten. Het Wilrijkse elftal heeft al vele honderden 
elftallen uit de ganse provincie Antwerpen partij gegeven, vele clubs meerdere 
malen, soms speeljaar na speeljaar. Dan zijn er clubs die men jarenlang niet meer 
terugziet om dan plots die club, als een pijl uit een boog de hoogte ziet inschieten. 
 
Ik hoor het Walter Claes nog zeggen: “Duffel is de club, al jarenlang, van de 
bevorderingsreeks en K.F.C. Wilrijk is de club van de 2de provinciale afdeling 
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Antwerpen”, om maar aan te geven dat er clubs zijn die jarenlang in een reeks staan 
en blijven hangen en maar blijven proberen om te promoveren. 
 
De geel/blauwen zullen nog maar eens een nieuw seizoen in de 2de provinciale 
afdeling.B. moeten doormaken en zullen proberen volgende clubs achter zich te 
houden: St.-Anneke, Bonheiden, Kloosterheide, Hooikt, Olympia Wilrijk, SC 
Mechelen, Wintam, Rupel, Puurs, Reet, Meerhof, Zandhoven, Hemiksem, Sparta en 
Lyra. Het wordt zoals alle jaren weer geen gemakkelijke reeks, als die er nog zouden 
bestaan. 
 
Tot de bijzonderste sponsors behoort nog altijd de kledingzaak ‘Belvu’, naam die nog 
prijkt op de shirts van de eerste ploeg en van de jeugd. 
 
Trainer Flies verkoos te stoppen. Het bestuur zag het aankomen maar toch komt het 
altijd zeer ongelegen. Er moest niet lang gezocht en getwijfeld. Binnen de eigen 
rangen van F.C. Wilrijk was er een geschikte vervanger in de persoon van Hubert 
Verelst. Hubert is een Wilrijks jeugdproduct en een goede bekende als oud-speler 
van het eerste elftal van F.C., liet zich verleiden voor een kort verblijf te Kontich, is 
een Heyzel gediplomeerde en laatst nog werkzaam bij Antwerp als trainer van de 
Uefa’s. 
 
Hubert heeft enkele voordelen, hij kent de manier van werken van de club en komt 
terecht bij enkele goede bekenden uit de tijd van het eerste elftal. Onder leiding van 
voorzitter Taveirne en medebestuurder P.R.-man André Stevens wordt het nodige 
gedaan om een stevig potentieel aan spelers bijeen te brengen. 
 
Het academisch voetbal schuift men opzij - dat brengt in die reeks toch niet op - en er 
wordt voorrang gegeven aan een elftal met spelers die karakter en sterkte tonen. 
Anders gezegd: spelers die er voor gaan, een stevig duel niet uit de weg gaan en de 
opdrachten uitvoeren. 
 
Het bestuur haalde heel wat sterke elementen binnen haar rangen zoals: Toon 
Plessers (Geel), Urbain Spaenhoven (Merksem), Marc Roderiguez 
(Beerschot/Hoboken), S. Selman (Willebroek), Paul Put, Jan Simoen, Fr. Goetgeluck, 
Geert Nauwelaers (tekende bij) en de beloftevolle doelman Johan Driessen keerde 
na een stage van een jaar terug van Beerschot. 
 
Maar men moest volgende spelers laten gaan zoals J-M. D’Haese en A. Van Uden 
(F.C. Olympia), Genijn H. (Kaart), P. Van de Wauwer (Ruisbroek), M. Van den Hout 
(Tisselt), E. Schuddinck en Denteneer Fr. (Buizegem), Chris Lachi en Rudi De Haes 
(Hove) en Dirk Vercauteren gaat een jaartje bij Tubantia spelen. 
 
De andere kernspelers zijn: A. Swerts, M. Brijs, J. De Bakker, D. Hoevenaeghel, E. 
Pouillon, P. De Bruyn, M. De Locht, D. Van Parys, L. Aerts, D. De Ceulaer, Daniëls, 
Gerald Dierckx, L. Van Parys, W. Gijs, D. Vercammen. 
 
De oefenwedstrijden bevestigen op dat moment de sterkte van de ploeg en de 
wedstrijden tegen Belgica Edegem en de bekerwedstrijd tegen Wetteren gaven 
goede vooruitzichten voor het nieuwe seizoen.  
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De grootse verwachtingen worden eigenlijk vanaf het begin van het speelseizoen 
ingelost. Stilaan komt F.C.in de voorste geledingen van het klassement te staan. 
Halfweg de competitie staat F.C. op de 2de plaats op 1punt van Lyra. En het ging nog 
beter want op de 18de speeldag staan de geel/blauwen op kop met een punt meer 
dan SC. Mechelen. Na de ongelukkige thuiswedstrijd tegen Lyra die in de laatste 
seconden van de match werd beslist met een al dan niet terechte penalty (1-2) komt 
SC. Mechelen aan de kop en wordt de verdiende kampioen met 44 punten voor de 
Wilrijkenaars met 42 punten. 
 
De laatste wedstrijd van F.C., thuis tegen de buren van F.C. Olympia, loopt ook 
slecht af door het gelijkspel (2-2) dat in feite niks meer kan veranderen, maar het was 
toch slikken.  
 
Iedereen, van bestuur tot supporters, was het erover eens dat de promotie nooit zo 
nabij was en de verliesmatch tegen Lyra (25ste speeldag) heeft de ploeg 
gedemoraliseerd. De trainer kan niets aangewreven worden en de visie en het 
handelen van voorzitter Taveirne en A. Stevens, aan het begin van het seizoen, met 
het vormen van een sterke kern aan spelers was ten zeerste gewettigd. Gespeeld en 
verloren. F.C. Wilrijk scoorde zomaar eventjes ‘58’ doelpunten, waarvan M. 
Roderiguez er 15 en Nauwelaers er 13 voor hun rekening namen. 
 
Op het einde van het speelseizoen 1985/1986 bij de jeugdafdeling van F.C. Olympia 
Wilrijk werden de kadetten kampioen en dat was mee de verdienste van het 
voetbaltalent van Didier Dheedene die in dat elftal speelde. Overal waar hij speelde 
stonden de afgevaardigden (scouts) van diverse clubs uit de provincie en zelfs 
verder, rond het speelveld deze jongeling te scouten. 
 
F.C. Olympia Wilrijk kon deze ‘knaap’ niet houden en wilde zijn voetballoopbaan ook 
niet in de weg staan. Didier verkaste naar Beerschot als 14-jarige scholier alwaar hij 
verder werd opgeleid om dan als 17-jarige naar Germinal Ekeren over te stappen om 
aldaar in het eerste elftal vele jaren de grote successen mee te beleven. 
 
Op het einde van de jaren 90 van de 20ste eeuw wordt hij door Anderlecht 
overgenomen en zal daar zijn hoogtepunt van zijn voetbalcarrière meemaken. Werd 
Belofte internationaal en Rode Duivel (met 12 caps) en zal vervolgens van 2001 tot 
2006 in het buitenland spelen. Wordt in 2006 op zijn 34ste nog aangetrokken door 
Germinal Beerschot om de club te versterken waar hij nog enkele jaren van veel nut 
is.  
 
Speler Urbain Spaenhoven krijgt de Gouden Schoen toegewezen met 
overdonderend meesterschap. 
 
 

14.De nieuwe tijd - bouwen aan een elftal en infrastructuur 
 
Voetbalseizoen 1986/1987 
Trainer blijft Hubert Verelst bijgestaan door Frans Hermans (hulptrainer) krijgt verder 
de groep onder zijn leiding. Alex Boon is de verzorger/kiné 
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Er vallen wat wijzigingen te noteren wat de spelerskern betreft. Eddy Pouillon zet een 
punt achter zijn voetballersloopbaan, P. Put gaat naar Meerhof en M. Roderiguez 
gaat naar Belgica Edegem. Dirk Vercauteren en Filip Schots komen de rangen 
versterken evenals Dirk Haverhals. Opmerkelijk was de terugkeer van J. Driessen en 
De Ceulaer (doelmannen). 
 
De spelerskern voor het nieuwe seizoen bestond uit Dirk De Ceulaer, Marc Brijs, 
Urbain Spaenhoven, Paul De Bruyn, Ant. Plessers, Dirk Vercauteren, Ph. Schots, G. 
Nauwelaers, R. Claes, R. Van de Poel, Dirk Vercammen, Eddy Pouillon, M. De 
Locht, S. Walen, G. Van Dijck, D. Van Parijs, L. Van Parijs, G. Dierckx, S. 
Hoevenaeghel, Kersemans, D. Haverhals, Jubitana, W. Gijs, J. Driessen, Aerts L., A. 
Swerts, Marco Walen. 
Tegenstrevers van K.F.C. in de 2de provinciale A reeks zijn dit speelseizoen 
Zandvliet, Exc. Essen, Mariekerke, Wintam, Wildert, Maria ter Heide, Meerhof, 
Kontich, F.C. Olympia, Hemiksem, Puurs, Rupel, Sparta, St.-Anneke, Oude God. 
Shirtsponsor Belvu blijft de club verder steunen met zijn naam op de truitjes. 
 
De vroegere clubspeler en gewezen trainer bij F.C. Wilrijk Jef Heremans richt een 
voetbalschool op voor jonge voetbaltalenten, die zich willen bijscholen en technieken 
aanleren. Onder de naam Football Academy Nostalgia worden er door gewezen 
voetballers zoals Rony Van den Bogaert, Marc Van Aken en Ben Verheyen de jonge 
ingeschreven voetballers onderricht tijdens enkele weken in de zomerperiode op een 
der vrije locaties in het Wilrijkse.   
 
Jan Taveirne had het vlug in de gaten, dat deze jongeman iets voelde voor een 
bestuurstaak en als gewezen speler heel wat voetbalkennis bezat. Trouwens André 
Stevens was sinds begin 1982 al lid geworden van de ‘Vereniging K.F.C. Wilrijk vzw’ 
Zo kan gezegd worden dat na zijn allerlaatste wedstrijd op het veld, André 
omzeggens onmiddellijk daarna mee aan de bestuurstafel zat als publicrelationsman 
van de club. Maar men kon vlug vaststellen dat die jongeman veel interesse had voor 
een algemene bestuurstaak. 
 
De supportersvereniging ‘Club 87’ o.l.v. Raf Dierckens wordt in het leven geroepen 
met medewerking van Dirk Lauwers, Guy Geuens, R. Verstraeten, Willy Vereycken 
en vele anderen die de jeugd in de belangstelling willen zetten (en steunen) met de 
inrichting van een miniementornooi, i.s.m. de jeugdafdeling op het einde van het 
seizoen 1986/1987. De inrichters krijgen een sterke financiële ondersteuning van het 
‘Winkelcentrum ‘Kern’ in Wilrijk, en krijgen ook steun vanuit het districtsbestuur. Veel 
clubs uit de provincie kwamen met hun beste provinciaal spelende miniemen 
afgezakt naar K.F.C. Wilrijk. 
 
De klassementswedstrijden vangen al aan in het najaar om in april met de 
finalewedstrijden te eindigen. De allereerste winnaar van dit prestigieus tornooi was 
F.C. Sint-Job. Een succes over de ganse lijn wat een garantie biedt om dit jaarlijks te 
blijven inrichten. 
 
Het elftal draaide vanaf het begin van de competitie mee vooraan en dat gaf moed 
en hoop. Maar naar het einde van het speelseizoen 1986/1987 was het nog maar 
eens vast te stellen dat er weer geen promotie zat aan te komen voor de 
Wilrijkenaars. Ondanks veel goede wedstrijden en dus ook veel puntenoogst was het 
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ook weer niet voor dit jaar. De blauw/gelen stonden heel de competitie binnen de 
eerste drie plaatsen maar moesten na 30 wedstrijden kampioen Oude God (41 p.) en 
Maria-ter-Heide (40 p.) laten voorgaan. F.C. haalde 36 p. De drie laatste wedstrijden 
kon F.C. zelfs niet winnen. 
 
Maar er valt uiteindelijk nog te juichen want K.F.C. Wilrijk dat jaarlijks inschrijft voor 
deelname aan de Beker van Antwerpen was onverhoopt in de finale geraakt en dat 
was zeker niet onverdiend. De finale werd gespeeld op het terrein van Tubantia op 
24 mei 1987 tegen de door iedereen voorspelde winnaar F.C. Capellen. 
 
Voor beide elftallen is winst in deze finale nog de ultieme goedmaker van het 
seizoen, want Capellen kon zich maar op het nippertje redden in de hoogste 
provinciale afdeling en K.F.C. miste nog maar eens de ultieme kans om naar die 
hoogste afdeling te promoveren. Het in de finale geraken van de geel/blauwen was al 
ongezien en er werd zelfs gewonnen en op wat een manier. 
 
Een stevig spelend elftal, als één blok optredend, versloeg Capellen met 1-2, met 
doelpunten van Filip Schots en Urbain Spaenhoven in de tweede helft, nadat zij kort 
voor de pauze op achterstand werden gezet. Een tweehonderdtal trouwe Wilrijkse 
supporters hebben zich die verplaatsing nooit beklaagd. De club mocht die mooie 
grote blinkende trofee mee naar huis nemen. Het ontgoochelde seizoen was 
grotendeels doorgespoeld. 
 
De spelers die zorgden voor deze stunt waren: Dirk De Ceulaer, Marc De Locht, Dirk 
Vercauteren, Ronny Claes, Marc Brijs, Paul De Bruyn, Urbain Spaenhoven (kap.), 
Filip Schots, Guy Van Dijck, Rudy Van de Poel, H. Plessers, D. Vercammen. Trainer 
Hubert Verelst mocht zeker en verdiend meevieren. Voor de pas aangestelde nieuwe 
bestuursploeg was dit ongezien en vooral een ongelooflijke ondersteuning. 
 
Wanneer Jan Taveirne bij het begin van het nieuwe seizoen laat verstaan om zijn 
voorzitterschap terug te geven als gevolg van gezondheidsproblemen, verneemt men 
tevens kort nadien dat secretaris Carlo Geuens ook wenst te stoppen. Dadelijk 
gonsde het binnen de club rond geruchten over de opvolgers. De aftredende 
voorzitter stak het niet onder stoelen of banken en gaf te kennen dat A. Stevens zijn 
gedroomde opvolger is. De medebestuurders/beheerders waren van oordeel dat het 
nu het moment was om eens een jongere die de club kent, aan het hoofd van de 
Wilrijkse voetbalclub te plaatsen. Heimelijk hadden ze drie namen in hun hoofd nl. 
Carlo Geuens, André Stevens en Walter Claes. Er zal heel wat onderhandelt 
geweest zijn. 
 
De club wordt vanaf einde 1986 geleid door André Stevens, als 8ste voorzitter van 
K.F.C. Wilrijk. 
 
André Stevens (° Schaarbeek 1950) is een inwijkeling. Zijn sportieve loopbaan begon 
als 12-jarige ‘knaap’ bij Strombeek. Als 16-jarige deed hij zijn debuut in het eerste 
elftal van Strombeek, toen spelende in de 1ste provinciale afd. Brabant. De jonge 
André kwam voor de zaak van vader naar Antwerpen wonen en ontdekte alzo de 
K.F.C. Wilrijk. André sloot bij K.F.C. Wilrijk aan in 1972, op het moment dat de club 
met véél moeilijkheden moest afrekenen. Hij speelde in de voorlijn van het eerste 
elftal twee seizoenen lang. André ging dan zijn voetbalgeluk elders proberen (te Lint) 
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om vanaf het seizoen 1976/1977 terug bij K.F.C. te belanden, waar hij tot en met het 
seizoen 1980/1981 actief bleef als speler van het eerste elftal. Kwetsuren aan het 
knietje en tijdnood deden hem stoppen. 
 
De leden van de raad van beheer werden bij elkaar geroepen op 14 september 1986 
voor een eerste bespreking rond de ingediende ontslagen van Jan Taveirne, ook 
afgevaardigd beheerder, en dat van Carlo Geuens, beheerder en algemeen 
secretaris van de club, als over de mogelijke opvolging. 
 
Enige tijd later, in de bijeengeroepen algemene statutaire vergadering van 22 
september 1986 worden twee wijzigingen aangebracht aan de standregels, opgelegd 
door de hogere overheid, zijnde de artikels onder de Titel 7I ‘Algemeenheden’: 
 
Art.27: geschillen met een sportieve inslag worden behandeld door de 
Rechtscommissie van de Bond; 
Art.28: niet voorziene gevallen in de bestaande standregelen worden beslecht door 
de beheerraad voor zover het haar bevoegdheid is, zoniet dan naar de algemene 
vergadering ermee. Die beslist volgens de wet van 1921 en de reglementen van de 
KBVB. 
 
Ook worden de kandidaturen besproken voor die vrijgekomen plaatsen binnen de 
beheerraad van: mr. Marc Bartholomeeusen en Raf Dierckens. Beide 
ontslagnemenden hebben samen tien jaar lang aan het hoofd gestaan van de 
Wilrijkse voetbalclub, met stamnummer 155. Na de splitsing van K.F.C. Wilrijk 
hebben zij de basis gelegd voor een nieuwe wending in het verder bestaan van 
Football Club Wilrijk.  
 
De Raad van beheer roept haar leden bij elkaar op 15 december 1986 voor een 
buitengewone algemene vergadering. De ingediende ontslagen van de heren Jan 
Taveirne en Carlo Geuens worden (met spijt) aanvaard. Ook wordt de enige 
ingediende kandidatuur van André Stevens voor de functie van voorzitter voorgelegd 
en besproken. Met algemeenheid van stemmen wordt A. Stevens als nieuwe 
voorzitter van K.F.C. Wilrijk aangesteld.  
 
Aftredend voorzitter Jan Taveirne wordt inmiddels aangesteld als erevoorzitter. Met 
dezelfde algemene goedkeuring wordt huidig penningmeester Walter Claes, 
aangesteld als secretaris van de voetbalclub. Op zijn beurt wordt Tony Claes, broer 
van Walter, raadslid, aangesteld als penningmeester. Ook wordt beslist dat het adres 
van K.F.C. Wilrijk vzw. voortaan gevestigd is aan de Boomsesteenweg 177 te 2610 
Wilrijk, op hetzelfde adres van Walter Claes. 
 
De doelstelling van de nieuwe voorzitter was niet alleen aan een nieuwe ploeg te 
bouwen maar zich ook met velen te omringen uit alle geledingen van de 
maatschappij om een sterk beleid uit te bouwen. André Stevens stak het niet ‘onder 
stoelen of banken’ dat hij met deze club hogerop wilde en liet zelfs in zijn gedurfde 
uitspraken, de reeks ‘derde klasse’ ontvallen.  
 
Op bestuurlijk vlak is deze vernieuwing plots ook de grote verjonging van het Bestuur 
op uitzondering van ‘de oude wijze clubman’ zoals Michel Cassauwers wel eens 
wordt genoemd, met zijn 40 jaar lange staat van dienst en kennis van zaken binnen 
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het beleid van K.F.C. Wilrijk. Michel zal samen met die andere ‘ouwe getrouwe’ 
Marcel Robbroeckx, de bestuurders met raad en ondervinding nog heel wat van nut 
zijn. 
 
Het nieuwe bestuur maakte bij zijn aanstelling ook bekend dat het de jeugdafdeling 
zal ondersteunen waar nodig. De nieuwe samenstelling ziet er als volgt uit:  
voorzitter en afgevaardigd beheerder, André Stevens; secretaris, Walter Claes; 
verslaggever, Michel Cassauwers; penningmeester, Tony Claes; leden, Marc 
Bartholomeeusen, Jos Deckers, Raf Dierckens, Frans Kerremans, Marcel 
Robbroeckx en Harry Van den Putte.  
 
Op voorstel van gewezen voorzitter Jan Taveirne, wordt Dirk Liekens als raadslid aan 
het bestuur toegevoegd. André Stevens zorgde vanaf zijn aanstelling binnen de 
vereniging voor de public-relations als voor het aantrekken van sponsors. Door zijn 
nieuwe functie worden zijn taken doorgeschoven naar Marc Bartholomeeusen, die 
aanvaardde. 
 
Een van de eerste taken van de nieuwe voorzitter is de oprichting van een grote 
moderne cafetaria met vergader mogelijkheden. Voorzitter André Stevens en 
ondergetekende (als verantwoordelijke van de sportdienst en haar infrastructuur) 
komen op het kabinet van schepen M. Wellens (openbare werken) terecht op het 
stadhuis Antwerpen. 
 
De club wil vooruit en wenst in de eerste plaats een nieuw en moderne 
ontmoetingsplaats voor de toeschouwers te bouwen. Het woord ‘café of cafetaria’ is 
niet zo handig te gebruiken. Het optrekken van zulk een gebouw is mogelijk. 
Technisch is dit geen probleem zo blijkt maar het gaat steeds over de financiën die 
beschikbaar moeten zijn en die de club deels mee dient te financieren. 
 
Schepen M. Wellens staat zeker achter de vraag van de club. Stadsarchitect Frank 
De Bruyne zal een voorontwerp opmaken aan de hand van gegevens die vanuit de 
club moeten komen zoals de verlangde grootte van het café, de plaats van de toog, 
de bergruimte(n), bijkomende lokalen, sanitair ed. Enkele maanden nadien wordt de 
club ervan in kennis gesteld dat het dossier, als het al goedkeuring krijgt van het 
college, nog bij heel wat adviesorganen dient te passeren, en dat zal tijd vergen. 
 
Op het einde van het afgelopen seizoen 1986/1987 wordt er op 15 juni 1987 een 
buitengewone algemene vergadering gehouden, vergadering van de beheerraad die 
de kandidatuurstelling bespreekt van Jos Deckers en Harry Van den Putte en 
unaniem deze twee leden inpast in de beheerraad. Het zijn twee zaakvoerders die 
besloten hebben om de club steun te verlenen om de eerste doelstelling te helpen 
bereiken, een promotie naar de 1ste provinciale afdeling. 
 
Jos Deckers is de zaakvoerder van café-restaurant ‘Den Uil’, gelegen op de hoek van 
de Doornstraat en de Krijgslaan en gekend als organisator en ondersteuner in de 
Wilrijkse sportmiddens rond de jaarlijkse wielerprijs op Jaarmarktdag, de competitie 
‘Sportman/Sportvrouw van het Jaar’, de Beerschotsupportersclub ‘De Berekens’ als 
zijn eigen voetbalelftal F.C. De Berekens. Geen onbekende dus.  
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Deze Wilrijkse figuur zal de club nog vele diensten bewijzen en zal na samenspraak 
met voorzitter Stevens voortaan na elke thuiswedstrijd, de scheidsrechter met zijn 
vlaggenmannen in zijn restaurant uitnodigen voor een afsluitend etentje. De 
geschiedenis zal uitwijzen dat deze sponsoring 17 speelseizoenen lang zal duren. 
  
Harry Van den Putte is de zaakvoerder van een gekende kwaliteit kledingzaak 
‘Leather Fashion’ gevestigd te Antwerpen-stad op verschillende locaties. Hij zal de 
belangrijke sponsoring op zich nemen wat de shirtreclame betreft. Na jaren met 
‘Belvu Sport’ op de shirts van de spelers van het eerste elftal te hebben zien prijken, 
zal het voortaan ‘Leather Fashon’ worden. Dit geschiedde na overleg met de familie 
Aerts, die met hun zaak ‘Belvu’ de jeugd verder zal blijven ondersteunen. De 
geschiedenis zal uitwijzen dat dit gebeurde tot en met het seizoen 2012/2013. Van 
een sponsorprestatie gesproken. 
 
In Gazet van Antwerpen van 18.12.1987 onder de titel: “Bestuurswijziging bij F.C. 
Wilrijk” pleegt Walter Vertongen een tekst over de nieuwe wind die bij F.C. Wilrijk 
waait.  
 
Urbain Spaenhoven behaalt net als vorig seizoen de ‘Gouden Schoen’ als teken van 
de beste speler. 
 
Onze buren F.C. Olympia Wilrijk vieren hun vijftiende verjaardag met veel luister. Zij 
blikken terug op 15 geslaagde seizoenen in een mooie Jubileum uitgave van de hand 
van de Wilrijkse sportjournalist Luk Luyten. Hun doelstelling blijft nog steeds zoals 
voorheen: ooit eens de 1ste provinciale afdeling bereiken. De club verdedigt zijn 
kansen in de 2de provinciale afdeling, alwaar zij nu al acht jaar ononderbroken deel 
van uitmaken. 
 
 
Voetbalseizoen 1987/1988 
Op het einde van het jaar krijgt de club de stille wenk vanuit het Stadscollege, dat 
stilaan het nodige mag gedaan worden om de eerste voorbereidingen te treffen als 
voor het vrijmaken van gelden voor de bouwwerken van de kleedkamers. De 
diensten van schepen Marc Wellens hebben na overleg met de sport- en financiële 
diensten een overeenkomst bereikt die aanvaardbaar is in het college. Dat is 
uiteraard goed nieuws. 
 
Het nieuwe speeljaar zal ook een nieuwe shirtsponsor brengen, met name Leather 
Fashion. Jarenlang heeft de club ook mogen genieten op ondersteuning van het 
familiebedrijf Aerts van ‘kleding Belvu’ als shirtsponsor van het eerste elftal en dat 
heeft zeker bijgedragen tot wat de club op deze moment heeft bereikt. 
 
Op enkele wijzigingen na beschikt trainer Hubert Verelst en zijn medewerkers over 
quasi dezelfde kern van spelers als het vorige speelseizoen zijnde: D. Macken, G. 
Nauwelaers, D. Vercauteren, C. Rust, F. Schots, Urbain Spaenhoven, A. Plessers, D. 
Van Parijs, Gonzales, J-M. D’Haese, G. Dierckx, M. Brijs, J. Driessen, P. De Bruyn, 
Peter Nuyts, Gijs, Walen S., Van Dijck G., Dirk Mottie, Kersemans, De Wambersie, 
A. Swerts, M. Walen, Freddy Van Hoeck.  
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Ludo Aerts, een echte ancien van de geel/blauwen vertrekt naar Hove Sport. K.F.C. 
Wilrijk wordt in de voorronde van de Beker van België uitgeloot tegen S.K. Aalst 
(thuis) op 2.08.1987 en laat zich aldaar al opmerken. Men kon spreken van een 
goede voorbereiding. 
 
De tegenstrevers van het nieuwe speelseizoen in de 2de provinciale afd. A zijn 
Wildert, Mariekerke, Maria ter Heide, S.K. Putte, Wintam, Puurs, Loenhout, Exc. 
Essen, Belgica Edegem, Hemiksem, Luchtbalboys, Meerhof, St.-Anneke, F.C. 
Olympia en Sparta. 
 
Vanaf het begin van het seizoen ziet men de spelersgroep, als een echt blok elke 
wedstrijd aanvangen met de bedoeling ervoor te gaan. Bij vriend en vooral 
tegenstanders is het vlug duidelijk: K.F.C. Wilrijk is een promotie kandidaat. F.C. 
speelt vanaf het begin van de competitie helemaal bovenaan en na de 18de wedstrijd 
staan de geel/blauwen aan de leiding, en deze maal tot op het einde. Trouwens op 
de 28ste wedstrijd op en tegen St.-Anneke was de ‘kampioenstitel’ al binnen. Sint-
Anneke mocht het meebeleven met een droog verlies 1-3. In Gazet van Antwerpen 
van 2 mei 1988 plaatste W. Vertongen boven een groot artikel in reuzenletters: 
“Eindelijk”  
 
Kampioen F.C. Wilrijk behaalde 41 punten met 4 en 5 punten voorsprong op 
respectievelijk Sparta en Loenhout. Voor de statistieken is het goed om weten dat 
F.C. tegen Olympia weer niet kon winnen, zelfs op de 5de speeldag verloor met 1-0 
na een gelijk opgaande partij en op de 22ste speeldag thuis slechts een punt wist te 
behalen (1-1), weliswaar na een stevig potje maar genietbaar voetbal. 
 
De uitbundigheid van iedereen, zowel op het veld als ernaast, na het allerlaatste 
fluitsignaal (van de competitie) op zondag 1 mei 1988 op het terrein van Meerhof (0-
1) zal velen in het geheugen blijven leven. Vele stoere bestuurders, medewerkers 
(sters) en supporters heb ik tranen weten wegvagen. En zo wordt, na zeven jaren 
tevergeefs vechten en telkens te eindigen binnen de eerste drie, het lang wachten op 
promotie plots werkelijkheid.  
 
Vanuit de jeugdafdeling ook goed nieuws met een sterke ploeg knapen bestaande uit 
S. Goessens, L. Van Hoof, A. Thomas, W. Dierckens, P. Defranccq, S. Hermans, D. 
Janssens, J. Leemans, gebr. Nurgaux, R. Borun, C. Herremans, Y. Toetenel, M. 
Dhaen e.a. 
 
De inspanningen van de diverse besturen, de vele trainers en spelers en al de 
supporters, sympathisanten en sponsors worden op termijn dan toch beloond. K.F.C. 
Wilrijk werd meerdere malen genoemd in de sportpers als ‘de kampioen van de 2de 
provinciale afdeling’ bevestigt dit nu met zijn knap seizoen. In die afdeling speelde de 
club tien jaar lang mee bovenaan. 
 
Eindelijk de lang verwachte promotie naar de 1ste provinciale afdeling.  
Het is trouwens 40 jaar geleden, van het seizoen 1947/1948, dat de Wilrijkenaars 
nog in de 1ste provinciale afdeling Antwerpen speelden. Voor die gelegenheid wordt 
op 14 mei 1988 aangeschoven aan een Kampioenenbanket in het restaurant ‘Den 
Uil’ om de kampioenstitel op een grootse manier te vieren. Uitbater Jos Deckers, 
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sponsor en lid van de beheerraad van K.F.C. i.s.m. het clubbestuur, zorgt voor een 
heerlijk eetfestijn. 
 
In het najaar, op 24 september 1988, om 12 uur, wordt de club ontvangen op het 
districtshuis door schepen voor sport v/d Stad Antwerpen, Jan Claes (vervanger Jos 
Govaerts, overleden), in het bijzijn van schepen Paul Van Heyst en afgevaardigden 
van de plaatselijke districtsraad. De Wilrijkse voetbalclub wordt dan gehuldigd voor 
haar prestatie. Het bestuur mag aanhoren dat K.F.C. Wilrijk steeds zal kunnen 
rekenen op het stadsbestuur en de districtsraad van Wilrijk. Dat klonk als muziek in 
de oren van elke aanwezige.  
 
De bouwwerken van de nieuwe cafetaria, ingepland ten zuiden van het terrein op 
enkele meters achter de afsluiting van het terrein, werden aangevat. Het zijn de 
grondwerken en die geven al een goed beeld hoe groot de cafetaria met bijhorende 
lokalen en keukenruimte wel zal worden. 
 
Om op de vaste grond te kunnen bouwen moet men wel diep uitgraven en dat doet 
de gedachte rijzen om een kelderruimte te voorzien onder een groot deel van het 
gebouw. Maar dat worden meerwerken en die kosten geld. Intussen doet het oude 
cafégebouwtje waarvan de lekken in het dak zijn opgelapt, nog goed zijn dienst. 
 
Toon Plessers krijgt de Gouden Schoen. 
 
 
Voetbalseizoen 1988/1989 
In de aanloop van de nieuwe competitie moet men op zoek naar een nieuwe trainer 
omdat Hubert Verelst na drie succes seizoenen er mee stopt. Eddy Braem (1944) 
wordt de nieuwe trainer van de Wilrijkenaars. Hij is één van de grote doelmannen die 
F.C. Antwerp ooit onder de lat had staan (300 wedstrijden/1961-1975) enkele jaren 
speler bij Wuustwezel en vijf jaar succestrainer bij Sparta Zwijndrecht.  
Als hulptrainer krijgt hij Hugo Vlaeminck aan zijn zijde. 
 
Uit de kern spelers vielen P. De Bruyn en A. Swerts weg en werden Harry Liessens 
(Hoboken) en grote belofte Serge Maes (F.C. Olympia) aangeworven. 
Verder zijn er dan nog: Danny Macken, Filip Schots, Dirk Vercauteren, Marc Brijs, L. 
Lambrechts, G. Dierckx, T. Gonzales, J. Driessen, Carl Rust, J.M. D’Haese, Urbain 
Spaenhoven, Toon Plessers, Geert Nauwelaers, D. Van Parys, D. Kersemans, H. 
Liessens, W. Gijs, J. De Bakker, Moucha Buohajara, S. Walen, R. Claes, N. De 
Wambersie, C. Mariën, P. Wauters, L. Van Parijs, Y. Renders, M. Goedrie, Fr. 
Denteneer, D. Vercammen, D. Verheecken en Serge Maes. 
Op de truitjes van de spelers prijkt nog steeds de naam ‘Leather Fashion’. 
 
Tegenstrevers in de 1ste provinciale. afdeling zijn: Schriek, Veerle Sp., F.C. Putte, AC 
Olen, Verbr. Meerhout, Brasschaat, S.K. Leest, Herenthout, Kapellen, S.K. Hoboken, 
SC Merksem, Lichtaart, Oevel, F.C. Herentals, S.K. Retie 
 
De raad van beheer komt samen op 26 september 1988 voor een algemene 
vergadering met op de dagorde, de bespreking van het ingediende ontslag van Marc 
Bartholomeeusen, Frans Kerremans en Marcel Robbroeckx, als de 
kandidatuurstelling als lid van de raad door Dirk Liekens. 
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Voormelde ontslagnemingen worden unaniem aanvaard en Dirk Liekens wordt als 
nieuw lid opgenomen in de raad van beheer. 
 
Samenstelling beheerraad: voorzitter: afgevaardigd beheerder André Stevens, 
secretaris: Walter Claes, verslaggever: Michel Cassauwers, penningmeester: Tony 
Claes. Leden: Jos Deckers, Raf Dierckens, Dirk Liekens, Harry Van den Putte. 
 
Er wordt besloten dat de heren Stevens A., Claes T., Deckers J. en H. Van den Putte 
een mandaat hebben voor een termijn van zes jaar. De andere leden hebben een 
mandaat voor een termijn van drie jaar. 
 
De zetel van de club blijft t.n.v. Walter Claes, secr., maar het adres wordt vanaf dan 
Boomsesteenweg 602 te 2610 Wilrijk.  
 
Ter gelegenheid van de promotie naar de hoogste provinciale afdeling Antwerpen, 
werd na de feestelijkheden een infobrochure uitgegeven waaruit we hiernavolgende 
bestuursinlichtingen weergeven: 
 
Naast de samenstelling van de leden van de beheerraad (zie boven) kon men 
kennisnemen van de leden in de volgende bestuursorganen: 
 
Leden van de Vereniging: 
Paul Andries, M. Cassauwers, T. Claes, W. Claes, Louis Corvers, J. Deckers, R. 
Dierckens, Fr. Hendrickx, A. Stevens, L. Schuddinck, D. Liekens, H. Van den Putte. 
 
Dagelijks bestuur: 
André Stevens, voorzitter; M. Cassauwers, ondervoorzitter; W. Claes, secretaris; T. 
Claes, penningmeester; J. Deckers, manager; Raf Dierckens, verantwoordelijke 
materiaal; Willy Vereycken, verantwoordelijke kantine; L. Corvers, G. Geuens, D. 
Liekens, H. Van den Putte: bestuursleden. 
 
Elftalafgevaardigden en trainers: 
-1ste elftal-afgevaardigde: Eddy De Backer; hoofdtrainer Eddy Braem; verzorger Alex 
Boon; 
-reserven-afgevaardigde: Michel Cassauwers; trainer Hugo Vlaeminck; 
-junioren-afgevaardigde: Guido Verreck; trainer Eddy Pouillon: 
-veteranen: secretaris Guido Mariën; penningmeester Jozef Van Laeken; 
afgevaardigde H. Van Calsteren 
 
Jeugdbestuur: 
Willy Malomgré: secretaris; Robert Muyshondt: penningmeester;  
Rudy Jennes, Luc Immens, Willy Immens en alle trainers en ploegafgevaardigden: 
leden. 
 
-scholieren-afgevaardigde: Raymond Rottiers; trainer Peter Claessens; 
-knapen-afgevaardigde: Robert Muyshondt; trainer Bernard Mirgaux: 
-miniemen A- afgevaardigde: Jan Goessens; trainer Roger Pintens; 
-miniemen B -afgevaardigde: August Wytinckx; trainers Jan De Bakker en Frans 
 Heremans; 
-preminiemen-afgevaardigde Bruno De Schutter; trainer Raymond Billiet; 
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-duiveltjes/pupillen: trainer Marc Brijs; 
-doelwachterstrainer van de jeugd: Johan Driessen 
 
Van het elftal wordt veel verwacht in dat eerste jaar in de hoogste provinciale reeks 
maar.al dadelijk bij de eerste wedstrijden moest men vaststellen dat het in die reeks 
veel sneller gaat op het gebied van uitvoering en vooral veel technischer. Voordat 
onze spelers zich hadden aangepast aan de spelwijze in die hogere reeks, bengelde 
de Wilrijkenaars al rond de tiende plaats. 
 
Men zag zelfs vanaf de zijlijn dat de spelers met vertwijfeling en zenuwachtigheid 
elke wedstrijd aanvingen. Het elftal was niet meer ‘het blok’ van weleer en het scoren 
leek men verleerd. 
 
De start van de competitie was twijfelachtig. Op de 4de speeldag (25.9.1988) thuis 
tegen SC Merksem, de dag waarop zg. de eerste officiële steenlegging van de nieuw 
te bouwen kantine plaatsvond in aanwezigheid van schepen Marc Wellens, op die 
dag mocht ook de eerste winst genoteerd (3-1). 
 
Iets na halfweg in de competitie stond de club in de middenmoot maar naarmate het 
seizoen vorderde en vele verliesmatchen werden genoteerd naast (niets 
opbrengende) gelijke spelen, stond men plots onderaan. Het ontslag van trainer E. 
Braem na de 28ste speeldag thuis tegen S.K. Leest (2-3) gaf niet meer de 
omwenteling en had misschien niet moeten geschieden. De druk op het bestuur, je 
kent het wel? 
 
De laatste twee matchen mocht gewezen hulptrainer Frans Hermans de verloren 
zaak nog leiden (of lijden). Tijdelijk trainer Frans deed zijn uiterste best met 1 x winst 
en 1x verlies maar de degradatie van de Wilrijkenaars zat er al lang aan te komen. 
Na 30 wedstrijden stond F.C. op de 15de plaats met slechts 21 punten. Hoboken was 
16de met 19p. Kampioen werd F.C. Herentals (44p.) voor Kapellen en Lichtaart. Na 
een jaar vertoeven in de hoogste Antwerpse provinciale afdeling werd de club 
teruggewezen naar de 2de provinciale afdeling. Iedereen keek naar het bestuur, hoe 
gaat het om met deze ‘afgang’ en hoe gaat men reageren? 
 
Toch een lichtpunt: op de 20ste speeldag (5.02.1989) tegen Veerle Sp., debuteerde 
de jonge belofte Danny De Backer, een jeugdproduct van F.C., op 17-jarige leeftijd in 
het eerste elftal 
 
Het was geen feestjaar voor de Wilrijkse voetbalclubs op het einde van het 
speelseizoen, want ook onze buren F.C. Olympia werden heel onverwachts naar een 
reeks lager verwezen, naar de 3de provinciale afdeling. 
 
Dirk Vercauteren krijgt als beste speler van het voetbalseizoen de Gouden Schoen.  
 
 
Voetbalseizoen 1989/1990 
Er moet in de 2de provinciale afdeling A terug gevoetbald worden en iedereen kijkt 
met veel belangstelling uit hoe het elftal zal reageren. Het zal toch niet een 
‘doorzakken’ worden? Het moet gezegd dat die misser van verleden seizoen door 
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iedereen vlug uit de hoofden wil verdreven worden en dat kan alleen maar met een 
gepaste reactie en die komt er. 
 
In de sportbladzijden van diverse plaatselijke kranten sprak men van ‘een grote 
schoonmaak binnen het spelersbestand’. Men noteerde dat er negen vertrekkers zijn 
maar langs de andere kant ook evenveel nieuwe spelers. Op trainersvlak komt 
Hubert Verelst de geel/blauwe formatie opnieuw leiden en de grootste verrassing is 
wel dat het ganse routinerijke middenveld van een jaar geleden met name 
Spaenhoven, Schots en D. Van Parijs van de hand wordt gedaan. Verder vertrekken 
J. Driessen, S. Maes, G. Dierckx, L. Van Parijs maar ook Liessens en Lambrechts 
worden bedankt.  
 
De ruime kern bestaat uit: Rudy Buyst, Daniel Pittoors, Hans Plessers, Martin Sola, 
Marc Huys, Eric De Bie, Dirk Papanikitas, Marc De Bruyn, Regi Guyot, Overdiep, 
Walem Marco, Danny Macken, G. Nauwelaers, Dirk Vercauteren, T. Plessers, Jan 
De Bakker, Danny De Backer, J-M. D’Haese, P. De Bruyn, C. Rust, Kersemans E., 
Van den Sande, M. Freire, Claes, F. Herremans. 
Shirtsponser is nog steeds H. Van den Putte met zijn zaaknaam ‘Leather Fashion’. 
 
Tegenstrevers in die 2de provinciale afdeling A zijn: ’s Gravenwezel, Zoersel, 
Loenhout, Westmalle, Wildert S.K. Schilde, Essen, S.K..Putte, Belgica Edegem, 
Hemiksem, Hoboken, Exc. Essen, Aartselaar, F.C. Olympia, Maccabi, Wildert, Hove 
Sport. 
 
Weinige bestuurders sinds de oprichting van de club is het gelukt, met uitzondering 
van voorzitter Stan Cassiers (jaren 1930), te kunnen genieten van de opwaartse 
gang van de club. Velen droomden ervan, lukten niet ondanks al hun inzet, en 
moesten soms een degradatie ondergaan. De jonge bestuursploeg rond voorzitter 
André Stevens kon haast dadelijk promoveren, maar moest dan ook al vlug de 
degradatie ondergaan. Alles hangt natuurlijk af van de sterkte van de ploeg en die 
van de tegenstanders, en het moet ook wat meezitten. 
 
En dan is het zover met de vernieuwing op termijn van de F.C.-accommodatie. Het 
nieuwe clubgebouw (of de kantine) van K.F.C. Wilrijk is gebruiksklaar. Het 
gelijkvloers van het gebouw is een grote en lichte ruimte, ligt ongeveer 1,50 meter 
hoger dan het aanpalende voetbalterrein en bied daarmee een zeer goed overzicht 
op het speelveld. De oppervlakte beslaat ongeveer 35 m bij 14 m. Naast zijn grote 
ruimte als cafetaria is er een grote keukenruimte die uitgeeft op de parking van het 
Universiteitsplein langswaar alle leveringen kunnen geschieden. 
 
Ter hoogte van de hoofdingang is er een vergaderlokaal en zijn er de toiletten, en is 
er een ruimte voorzien die als verkoopsruimte (frituur) kan uitgebaat worden. De 
hoofdingang is voorzien van trappen en een toegang voor mensen met een 
beperking (rolstoelen).  
 
De achterste ruimte van de kantine, de zone voorbij de toog dus, kan gebruikt 
worden als vergader en/of receptieruimte (afsluitbaar). Hier ontstaat eigenlijk ‘Club 
155’ of de pleisterplaats van de bestuursleden e.a. bij de thuiswedstrijden, club die in 
het verder bestaan van de club nog heel wat verdienstelijk werk zal verrichten.  
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Het gebouw is hét ideaal clubgebouw van de geel/blauwen, van de supporters en 
kan ter beschikking gesteld worden van derden voor de inrichting van vergaderingen, 
feesten en bedrijfsorganisaties.  
 
Op vrijdag 1 september 1989, om 19.30 uur, werd het nieuwe clubgebouw officieel in 
gebruik genomen in aanwezigheid van een afvaardiging van het college van 
burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen (schepenen Marc Wellens en 
Jan Claes) en van leden van de districtsraad van Wilrijk. 
Willy Vereycken en zijn echtgenote Nicole worden namens de club de 
verantwoordelijke uitbaters. 
 
De voorbereiding van het nieuwe seizoen wordt danig verstoord door vele kwetsuren 
en dat bezorgd trainer Verelst zorgen, want de kern aan spelers is heel wat 
gewijzigd, moet hen nog bezig zien om een nieuw sterk elftal op de been te brengen. 
Hubert Verelst heeft de boodschap die hij meekreeg van het bestuur goed begrepen: 
‘Binnen de twee seizoenen een elftal op de been te brengen om naar promotie te 
spelen’. Dat was niet mis te verstaan en een zeer grote uitdaging. 
 
De kalendermaker had voor sensatie gezorgd want de opening van het seizoen is 
thuis tegen buur F.C. Olympia op zondag 3 september 1989 en dan wil men er staan. 
 
Het waren hectische dagen want twee dagen voordien was met veel bombarie de 
(grote) nieuwe kantine van F.C. in gebruik genomen (ingedronken). Er kwamen een 
800-tal supporters opdagen voor de match van het seizoen maar ook om kennis te 
maken met het nieuwe clubgebouw (op de bouwaanvraag aan de stad werden de 
woorden ‘café’ en ‘kantine’ best niet gebruikt).  
 
Leo Pals, de drijvende kracht achter Olympia had zijn huiswerk goed gemaakt en zijn 
pionnen goed gezet, want al was het F.C.-collectief zeer sterk, Olympia daarentegen 
flitste bij momenten en dat zette de F.C.-verdediging bestendig onder druk. De 
eindstand werd nog maar eens 0-0. 
 
Trainer Hubert Verelst geraakte met zijn elftal op dreef en vanaf de 6de wedstrijd nam 
F.C. Wilrijk de leiding. Dicht naar het einde van de competitie toe zette F.C. de 
tweede en de derde op enkele punten en iedereen zag de kampioenstitel al binnen 
tot de 29ste speeldag dat F.C. ging verliezen op S.K. Putte en naaste achtervolger 
Hove Sport wist te winnen en beide ploegen hadden hetzelfde puntenaantal 41 
punten, maar Hove Sp. op “1” omdat zij een match minder verloren hadden. 
 
Stel je voor wat een spanning er heerste bij de clubleiders, de trainer en zijn spelers. 
En wat niet mocht gebeuren geschiedde, de laatste wedstrijd thuis tegen Maccabi 
werd gelijkgespeeld en Hove Sp. ging winnen bij de middenmoter Zoersel. Ondanks 
dit punt voor Maccabi moesten de blauw/witten toch degraderen. 
 
Hove Sportkampioen (43p.), F.C. 2de (42p.) en op drie Loenhout met 39 punten. De 
rood/witten scoorden 58 maal, (F.C. 48 maal) en F.C. Wilrijk had de beste 
verdediging met slechts 22 tegendoelpunten. Een magere troost. Het mislopen op de 
laatste speeldag van de kampioenstitel was een serieuze klap. Niemand kan het 
begrijpen dat die laatste thuismatch verloren werd. Zenuwachtigheid, onzekerheid en 
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niet durven afwerken en nog eens een pas teveel geven of de verantwoordelijkheid 
doorschuiven, allemaal uitlatingen van zeer ongelukkige supporters. 
 
Voor het jonge bestuur was het gebeuren zwaar om te aanvaarden. Op de 
sportbladzijden van de plaatselijke dagbladen sprak men van ‘een mokerslag op de 
laatste speeldag’. 
 
De raad van beheer roept zijn leden nog eens bij elkaar voor een algemene 
vergadering op 25 september 1989. Dirk Liekens geeft zijn ontslag en er worden 
twee nieuwe leden voorgesteld die eventueel kunnen opgenomen worden in de raad.  
 
De vergadering neemt akte van het ontslag van Dirk Liekens en gaat in op het 
verzoek. De kandidaturen van Eric Verbeeck en van mezelf worden goedgekeurd. 
Beiden komen we als lid terecht in de nieuwe samenstelling van de raad van beheer: 
André Stevens, voorzitter, afgevaardigd beheerder; Walter Claes, secretaris; Michel 
Cassauwers, verslaggever; Tony Claes, penningmeester. Leden: J. Deckers, R. 
Dierckens, H. Van den Putte, E. Verbeeck en J. Verstappen. 
 
Eric Verbeeck is de zaakvoerder van de Bouwfirma ‘Interbuild, met zijn burelen aan 
de Heistraat te Wilrijk, die als sponsor de club financieel en materieel zal 
ondersteunen. De spelers van het eerste elftal alsmede van het reserventeam zullen 
jarenlang de firmanaam ‘Interbuild’ (met de groene zwaluw) op hun sportshirt dragen. 
 
Tijdens die vele jaren van sponsoring en goede samenwerking die volgen, wordt 
jaarlijks het elftal met de bestuurders uitgenodigd door de bedrijfsleider, zijn staf en 
medewerkers, in de ruime ontvangsthal van het dienstgebouw. Tijdens een tweetal 
uurtjes kon men tijdens een gezellig samenzijn met hapjes en een drankje, 
kennismaken met elkaar. 
 
Ondergetekende, met dagtaak op de gemeentelijke technische dienst en de 
sportdienst, krijgt de verantwoordelijkheid over de sportinfrastructuur toegewezen. 
 
In het dagdagelijks gebeuren zorgt Jos Deckers voor de opvang van de 
scheidsrechters bij de thuiswedstrijden; is Raf Dierckens de verantwoordelijke voor 
de reclame en de sponsering en is Willy Vereycken verantwoordelijk voor de 
toestand en behandeling van de grasmat. Verder kan men rekenen op Eddy De 
Backer als elftalafgevaardigde en als één van de belangrijke sponsors van de club 
met zijn vleesbedrijf. 
 
De groep van losse en vrijwillige medewerkers uit die periode mag zeker niet 
vergeten worden, zijnde de clubmannen Polleke Geuens, Pol Stapelle, Marcel Nijs, 
Mon Anthonissen, Leon Schuddinck, Jef Van Cauteren, Fr. Schepens, F. Boons, M. 
Wheeler, T. De Herdt, Theo Pintens, W. Marchant, B. Jordens, Chr. De Pauw, D. 
Brems, M. Van de Put, Guy Geuens, die bijna dagelijks en in overleg met elkander 
als met Willy Vereycken, instaan voor het onderhoud van het sportcomplex 1/D en 
omgeving. 
 
Tegen elke thuiswedstrijd ligt het speelveld en zijn omgeving er onberispelijk bij. 
Maar er kan ook gerekend worden op tientallen mee werksters voor de kuis, achter 
de toog en in de keuken en dan noem ik Sonja (+), Marleen, Diane, Adrienne, Luce, 
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Roger, Vera, Walter, Nicole, Willy, Mon, e.v.a. niet minder belangrijke F.C.-
clubgetrouwen. 
 
Bij de erop volgende afbraak van de oude kantine kan eens teruggedacht worden 
aan die velen, die aldaar instonden voor de uitbating van het café (periode 
1964/1990) met laatst Cois en echtgenote Joske Van Dyck en aan al diegenen die 
jarenlang op vrijwillige basis hebben geholpen achter ‘den toog’ en in de keuken ter 
bediening van haastige en minder haastige verbruikers. 
 
Wanneer die ruimte langsheen de westkant van het terrein vrij kwam te liggen, kreeg 
men maar eerst een goed inzicht van de grootte ervan. Voorzitter André Stevens was 
zeker de allereerste die ervan droomde om aldaar een zittribune te bouwen. Maar het 
bleef niet bij een droom, zo zal blijken. 
 
Voorzitter André Stevens en uw dienaar gingen Intussen op het stadhuis Antwerpen 
schepen M. Wellens opzoeken met de vraag of aan de bouw van een zittribune kon 
gedacht worden en hoe die kon gefinancierd worden. Voor de uitwerking van dit 
administratief dossier hebben we beiden daar meermaals gezeten met Willy 
Verbraecken de kabinetschef om alles tot in de puntjes uit te werken. De plannen 
werden opgemaakt en de adviezen opgevraagd. Dat is allemaal sneller gezegd dan 
het eigenlijk wel is. Daar gaan maanden over. Dan moest er in samenwerking met de 
stadsdiensten een financieel plan opgemaakt worden, want ook de club dient een 
deel tussen te komen. Het was allemaal afwachten.  
 
Binnen onze ledenvereniging had men Paul Jansens mogen toevoegen. Paul, 
Wilrijkenaar en voetbalfanaat, wiens broer Jozef in de jaren 1959/1961 nog in het 
eerste elftal van Beerschot speelde, is werknemer bij bouwfirma Mourik, waar hij een 
leidende functie bekleedde in het bestuur. En van het een komt het ander. Al vlug 
bleek dat deze firma de bouw van de tribune zou kunnen uitvoeren. Deze grote 
bouwfirma was op dat moment aan een tienjarenplan bezig rond de renovatie en de 
uitbouw van het Middelheim Ziekenhuis Antwerpen. En zo was de Firma Mourik 
meteen dé grote kandidaat voor het bouwen van deze tribune.  
 
Wanneer ik deze clubgeschiedenis overschouw valt het me op dat er doorheen de 
jaren sterke duo’s aan het roer stonden, of anders gezegd ‘aan de kop van de 
bestuurstafel zaten’, met daar bovenop dan nog ‘een lange staat van dienst’. Zo 
waren er in de vroege jaren van de club Cassiers/Claessens en nadien 
Vermeiren/Ceulemans, Taveirne/Geuens, Stevens/Claes W. en laatst het duo Eric 
Roef/Claes W. 
 
Dat brengt mijn gedachte naar een artikel over de voorzitters van K.F.C. Wilrijk dat 
afgedrukt staat in de Jubileumbrochure uitgegeven rond ‘K.F.C.O. Wilrijk 75’ (1996) 
waaruit ik volgende stukken tekst heb gelicht, en de vrijheid nam deze ietwat aan te 
passen: 
 
Remi Ven: Chinese vrijwilliger, helper bij de opstart; mr. Constant Cassiers: Wilrijks 
notabele, intelligent, hoogverheven, imponerend; Fernand De Groof: Wilrijkenaar met 
naam, puinruimer na de oorlogsjaren; Louis De Hert: zonder veel franjes, verzoener; 
Jan Vermeiren: sterke persoonlijkheid, trouw, dictatorsneigingen; Fernand 
Windmolders: erfgenaam van een club in nood, rustbrenger; 
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Jan Taveirne: de basislegger van een gezond en stabiel beleid; André Stevens: 
verzoener, grondlegger en bouwer van een moderne voetbalclub op alle gebied. Wat 
Eric Roef betreft: die voorzitter komt vele seizoenen later maar eerst aan de orde. 
 
Dit alles ter zijde, de aanloop en de voorbereiding naar het volgende speelseizoen 
was al begonnen. In het vooruitzicht naar het aanstaande speelseizoen richtte de 
sportredactie van Gazet van Antwerpen (Walter Vertongen) op 3.08.1990 haar blik 
op de rond Antwerpen gevestigde clubs die uitkomen in de 2de provinciale afdelingen. 
Over F.C. Wilrijk schreef GVA het volgende: “Voorzitter Stevens verklaart zich nader: 
wij deden de laatste jaren nogal wat inspanningen op materieel gebied, en dat was 
hoognodig en wilden na de kleedkamers en het nieuwe clubgebouw de kroon op het 
werk zetten met het optrekken van een tribune. Dat is voor een jaartje verschoven en 
we hebben onze inspanningen nog meer toegespitst op sportief vlak”. Men wilde 
promoveren en iedereen was daarmee gewaarschuwd. 
 
Voorzitter André Stevens hechtte veel belangstelling voor het woord en het verslag 
naar buiten uit. Hij stelde Guido Geuens (°1958), spelend lid vanaf 1967, aan als de 
persverantwoordelijke en al wat daar mee te maken heeft.  
 
 
Voetbalseizoen 1990/1991 
De geel/blauwen zullen de clubs in de 2de provinciale afdeling A nog eens moeten 
partij geven. Na de spijtige afloop van verleden seizoen moet er beslist terug voor 
gegaan worden, om naar die hoogste provinciale afdeling terug te keren, maar zo 
gemakkelijk is dit niet. Er staan misschien nog tien andere clubs aan de vertreklijn die 
op dezelfde wijze denken. 
 
Trainer Hubert Verelst kreeg verder het vertrouwen (met naast zich Marcel Dens als 
hulptrainer en keeperstrainer Frans Heremans). Hij beschikte omzeggens over 
dezelfde spelers zoals: Martin Sola, Geert Nauwelaers, Danny De Backer, Carl Rust, 
Erik Debie, Sven Leysen, Marc Van Goethem, R. Buyst, Dirk Vercauteren, J-M. 
D’Haese, M. Huys, M. Freire aangevuld met Robby Smet, Jean-Paul Vanroy, G. 
Baum, D. Gerritsen, B. Buyst, Fr. Overdiep, Chr. Meersman, E. Herremans, H. 
Plessers, Ant. Plessers, G. Houbrechts, De Franc P. 
 
Marc Brijs verkoos voor een andere club te gaan spelen. Ploegafgevaardigde is Eddy 
De Backer en de verzorger is kinesist Alex Boon. Op het shirt van spelers prijkt de 
sponsornaam ‘Interbuild’. De veteranen worden gesponsord door ‘kledingzaak Vera 
De Klerk’. 
 
Tegenstrevers van dit seizoen zijn: SC. Mechelen, Bonheiden, Willebroek, St.-
Katelijne Waver, St.-Amands, Wintam, Puurs, Mariekerke, Belgica Edegem, S.K. 
Hoboken, Sparta, Hemiksem, VV. Duffel, F.C. Olympia, Meerhof,  
 
Het seizoen vangt aan op 2 september 1990 met de thuiswedstrijd tegen St.-Amands 
waartegen op grootse wijze gespeeld en gewonnen werd met 7-0. Iedereen meer 
dan tevreden maar na 5 wedstrijden staat F.C. met slechts 4 punten op de 10de 
plaats. Op die 5de speeldag moest thuis F.C. Olympia partij gegeven worden en de 
buren gingen met de winst (0-1) aan de haal. Het was een van de slechtste derby’s 
ooit, want beide ploegen trachten elk van hun kant het voetballen te beletten. Dat 
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verlies bleef niet zonder gevolgen en trainer Hubert Verelst moest het als trainer 
ontgelden en meteen opstappen. Het bestuur vond dat de trainer de druk te hoog 
legde bij de spelers en ze niet meer kon motiveren. Hulptrainer Marcel Dens mocht 
(moest) tijdelijk overnemen. 
 
Door de slechte resultaten maar vooral door de manier van aanpak vanuit het 
bestuur naar de trainer en spelers toe en er volgens hem niet ingegrepen wordt, 
dient Jos Deckers zijn ontslag aan als beheerder omdat hij met die toestand niet kan 
leven. Iedereen werd stil bij het vernemen van dit ontslag. Na een gesprek met 
voorzitter Stevens trekt Jos Deckers zijn ingediende ontslag terug in. 
 
Tijdens de zes volgende matchen o.l.v. tussentijds trainer Dens werden er 6 punten 
geoogst en blijft F.C. Wilrijk op 10de plaats staan met 10 punten. Intussen komt op 24 
september 1990 de raad van beheer nog eens bij elkaar voor het nemen van twee 
aanpassingen aan de in gebruik zijnde standregels van de club. Die worden 
overgemaakt aan het Belgisch Staatsblad voor publicatie: 
Art.6: het bedrag te betalen als lid van de raad wordt vastgesteld op minstens 1000 
BEF; Art.10 (toevoegen): de verkozen beheerders zullen geen vergoeding bekomen 
onder welke vorm ook, voor de geleverde prestaties. 
 
Het nieuwe adres van F.C. wordt: “p/a W. Claes, secretaris, gerechtelijk 
correspondent, Krijgslaan 265- bus 1, 2610 Wilrijk.” 
 
De club was op zoek gegaan naar een nieuwe trainer en kwam terecht bij John Van 
der Waeren. John Van der Waeren (°1939) speelde als politieman met de ploeg van 
de Rijkswacht en kwam zodoende al eens terecht bij F.C. Deze man, een gewezen 
speler van Beerschot en Berchem die bij de politie van Antwerpen werkt en een 
bijkomende taak vervulde bij de Belgische Voetbalbond (op zoek naar jong talent), 
had eerder al enkele clubs getraind zoals Berchem, Tubantia, Duffel, Zwarte Leeuw 
en laatst Herselt. Hij is iemand met een staat van dienst en die vooral het voetbalspel 
tot in de kleinste details kent, een persoonlijkheid die respect uitstraalt. 
 
Met nog 18 wedstrijden te gaan mag F.C. Wilrijk geen mindere periode meer kennen 
of het is te laat. Maar met zijn kern gaat trainer Van der Waeren ervoor. Zijn eerste 
wedstrijd op 18.11.1990 thuis met zijn geel/blauwen tegen Aartselaar was 
fenomenaal. De spelers vochten voor wat ze waard waren en speelden als één blok. 
De score liep op tot 6-1. De trainerswissel had zijn effect niet gemist maar ging het zo 
wel verder? F.C. Wilrijk bleef maar punten halen en klom gestadig naar de kop van 
het klassement om na de 21ste speeldag de leiding te nemen.  
 
John Van der Waeren zorgde ervoor dat hij tot op het einde van het speelseizoen zijn 
spelers op hun waarde liet voetballen en motiveerde, zodat F.C.-kampioen werd (met 
44punten) met nog vijf punten voorsprong op de tweede S.K. Hoboken, met op de 
3de plaats Hemiksem. Nooit gebeurd dat een elftal 32 op 34 haalt. 
 
De allerlaatste match, na de decompressie, op het terrein van Aartselaar werd 
verloren. Maar de F.C.-bestuurders, spelers en supporters ondergingen deze misstap 
zonder enige commentaar en er veranderde ook niets aan de einduitslag. Voorzitter 
Stevens noemde het ‘un accident het parcours’. De buren van F.C. Olympia die in de 
vele derby’s F.C. Wilrijk het menige malen heel moeilijk maakte, en zelfs enkele 
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malen met de volle winst naar huis keerden, konden de degradatie niet afwenden. 
Vreugde en verdriet liggen soms dicht naast mekaar, kan hier in de letterlijke zin 
benadrukt worden. 
 
De voorlaatste thuiswedstrijd tegen Bonheiden op zondag 24 april 1991 (met een 1-0 
winst) werd na het eindsignaal een feestelijke bedoening. K.F.C. Wilrijk was al 
kampioen geworden na de vorige wedstrijd op Puurs. Het werd trouwens sponsor 
dag en Interbuild had zich extra ingezet. Sponsor ‘Interbuild’ had het terrein laten 
bevlaggen, een grote tent opgezet en gaf aan iedereen gratis drank en kleine hapjes. 
Het was de periode met de ondersteuning van Coca-Cola, Verhuurwagens Dockx, 
bouwonderneming Wobo en vele Wilrijkse middenstanders en nijveraars. De sfeer 
was ongelooflijk en er was veel volk afgekomen want iedereen wilde het meemaken 
dat de Wilrijkenaars K.F.C. Wilrijk, de titel gingen vieren na het allerlaatste 
fluitsignaal. 
 
Het jaar 1991 werd een echt feestjaar: de club bestond 70 jaar en speelde zich 
kampioen. Die kampioenstitel werd gevierd op zaterdag 25 mei 1991 met een 
ontvangst op het gemeentehuis in de namiddag om aansluitend zich te begeven naar 
het clubhuis aan het Universiteitsplein waar een eetfestijn op het programma stond, 
verzorgd door restaurant ‘Den Uil’. Trouwens werd dit eetmaal aangeboden door 
twee van de grote sponsors waar de club in die tijd kon op rekenen nl.’ Leather 
Fashion’ (H. Van den Putte) en Restaurant ‘Den Uil’ (Jos Deckers). 
 
Het jaarlijkse miniemen tornooi heeft na drie jaar een zekere reputatie opgebouwd 
binnen de grote regio van de provincie. Na drie inrichtingen krijgt dit tornooi een 
andere sponsor of moet ik zeggen een financiële ondersteuner in de persoon van 
Bob Wouters, die zijn firmanaam Wouters Bouwonderneming of kortweg ‘Wobo’ 
verbindt aan deze inrichting. Zo wordt dit tornooi voortaan ‘Wobocup’ genoemd. 
Bob Wouters is in het Wilrijkse geen onbekende en zeker niet als ondernemer, 
familielid van Paul Jansens en was al meerdere keren gespot tijdens 
thuiswedstrijden.   
 
 
Voetbalseizoen 1991/1992 
Vanaf dit seizoen wordt door de Kon. Belg. Voetbal Bond een nieuwe werkwijze van 
klassering toegepast van de provinciale tot de nationale reeksen, met uitzondering 
van de 2de afdeling en de Ereklasse. Er zal voortaan driemaal per seizoen een 
klassement worden opgemaakt, telkens na tien wedstrijden. Men noemt dat 
vervolgens de 1ste, de 2de en de 3de periode. De winnaars spelen op het einde van 
het seizoen voor de eindronde om te promoveren. De winnaar van de 
eindrangschikking is zoals voorheen de rechtstreekse promoverende. 
  
Het Wilrijkse elftal kon zich opmaken voor een nieuwe competitie in de hoogste 
provinciale afdeling. Iedereen was ervan overtuigd dat ze zich ditmaal niet zouden 
laten wegdrukken naar een degradatieplaats, maar dat is vooruit helemaal niet te 
voorspellen. Alles hangt veel af van de eigen sterkte en de start, maar ook van de 
sterkte van de tegenstanders. 
 
De trainersstaf bestaat uit: John Van der Waeren, hoofdtrainer; Marcel Dens, 
hulptrainer en Eddy Braem, keeperstrainer.  De verzorgers/kinesisten zijn Alex Boon 
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en Nathalie Haazen. De scouting van de tegenstrever was een belangrijke taak vond 
trainer Van der Waeren en voortaan zal Jean Lepage die taak op zich nemen. Die 
tegenstrevers waren VV. Leest, Immer Vooruit, Willebroek, Lichtaart, S.K. Leest, 
Veerle, AC Olen, OG. Vorselaar, Kasterlee, Buul, Wuustwezel, Hove, Schoten, Sr 
Anneke, Wijnegem. 
 
Trainer John Van der Waeren die aan zijn eerste volledig seizoen begint, kan vanaf 
de voorbereiding rekenen op de spelersgroep van verleden jaar waaruit G. Baum en 
R. Smets wegvielen maar versterkt werd met de terugkeer van Marc Brijs, aangevuld 
met Sven Leysen, Franky Van Kort en Hans Van de Weerd. De spelers spelen met 
een shirt waarop de sponsornaam ‘Interbuild’ prijkt. 
 
Nieuw in de competitie waren er de rangschikkingen van ‘de drie maal 10 
wedstrijden’ waarvan de eerste in de stand na de reguliere competitie een eindronde 
dienen te spelen. Iedereen benieuwd naar deze nieuwe competitie in de competitie. 
 
Maar eerst was er de ingebruikname van de zittribune. Zondag 8 september onder 
heel wat belangstelling van prominenten zoals stadssecretaris Fred Nolf, Jos Blockx, 
diensthoofd sportstad Antwerpen, de plaatselijke districtsafgevaardigden en de vele 
sympathisanten en opgekomen supporters waren getuige van het knippen van het 
geel/blauwe lintje. Het geheel van de zittribune oogde mooi. De tribune kan 250 
mensen plaatsen in twee blokken van telkens zes rijen van elk 18 zitjes met in het 
middenblok 36 plaatsen (business-seats) verdeeld over zes rijen. Intussen waren er 
ook vaste dug-outs voorzien tussen het terrein en de kleedkamers.  
 
Op 16 september 1991 worden de leden van de raad van beheer nog eens bij elkaar 
geroepen voor de jaarlijkse algemene vergadering. Op de dagorde staat een 
wijziging van artikel 7 en die wordt unaniem goedgekeurd. Het betreft volgende 
inlassing: “Aan elk lid staat het vrij uit de vereniging te treden door het indienen van 
zijn ontslag per brief, en dit tot de voorzitter gericht. Het lid dat zijn bijdrage niet 
betaald voor 1 oktober zal ontslagen worden. De uitsluiting van een lid enz.” 
 
Gezien van sommige leden de termijn ten einde was, waren zij van rechtswege 
ontslagen maar werden in deze vergadering terug herkozen. Het zijn M. Cassauwers, 
W. Claes, R. Dierckens en J. Verstappen. 
 
Samenstelling van de raad: André Stevens, voorzitter, afgevaardigd beheerder; 
Walter Claes, secretaris; Michel Cassauwers, verslaggever; Tony Claes, 
penningmeester; Jozef Verstappen, technisch raadgever; Raf Dierckens, 
verantwoordelijke reclame/sponsering. Leden: Jos Deckers, Harry Van de Putte en 
Eric Verbeeck. 
 
Het begin van de nieuwe competitie was matig te noemen en dat resulteerde zich na 
5 wedstrijden op een 11de plaats met 4 schamele punten. De eerste periode was 
voor Wijnegem. 
 
Vanaf de 12de wedstrijd kwam er meer regelmaat in het spel en werden punten 
gehaald. Na de 20ste speeldag komt men mee vooraan te staan maar al op 5 punten 
van Willebroek dat de 2de periode wint. 
 



 178 

In de eindstand plaatste K.F.C. Wilrijk zich op een bevredigende de 6de plaats (met 
33p.) terwijl Wijnegem de hoofdprijs wegkaapte (45p.). Op zeker moment stond de 
club dicht bij de eindronde en dat zou verdiend geweest zijn. De derde periode was 
voor Buul. Het seizoen kon goed genoemd worden, uiteraard niet denderend en de 
start was ondermaats.  
 
Van dat seizoen zal iedereen zich beslist nog goed de wedstrijd Hove Sport t/ K.F.C. 
van 8.12.1991 herinneren waar, na een botsing tussen K.F.C.-spelers doelman E. De 
Bie en Danny De Backer, de wedstrijd bijna een halfuur werd stilgelegd om de zeer 
zwaargekwetsten (die even in coma verkeerden) ter plaatse op het veld de nodige 
eerste verzorging te geven, om dan af te voeren naar het ziekenhuis. Alles is 
gelukkig goed gekomen.  
 
Vanaf het begin van het seizoen verschijnt er terug een clubblad onder de titel 
‘K.F.C.O – Info’ waarvan Robert Verstraeten de bedenker en is verantwoordelijke 
uitgever. Alle informatie is daarin te vinden. 
 
 
Voetbalseizoen 1992/1993 
Het clubbestuur en zijn omgeving kunnen al eens onder druk staan maar toch wordt 
de stoom al eens van de ketel gelaten door allerlei inrichtingen. Zo zijn er twee 
initiatieven van voorzitter Stevens, enerzijds de jaarlijkse de jaarlijkse reis met de 
medewerkers (sters), en anderzijds de twaalf-maandelijkse meerdaagse uitstap met 
trein, bus of boot, waarbij de ingeschrevenen zich eens lekker konden ontspannen, 
los van het voetbal. 
 
Vanaf dit speelseizoen is er een belangrijke spelwijziging die van kracht wordt. Men 
wil komaf maken met die ergerlijke terugspeelballen op de doelman en daarom de 
invoering van dit artikel: “De doelman mag een doelbewuste terugspeelbal niet meer 
met de hand raken, maar mag uitsluitend in alle omstandigheden de bal met de voet, 
het hoofd of de borst spelen. Grijpt de doelman toch de bal dan krijgt de tegenstrever 
vanop die afstand een rechtstreekse vrijschop.” 
 
Trainer John Van der Waeren met zijn technische staf Marcel Dens, Eddy Braem en 
Jean Lepage (scouting) konden rekenen op quasi dezelfde spelers als het vorige 
seizoen zijnde: Hans Plessers, Martin Sola, Franky Van Kort, Marc Van Goethem, 
Erik Debie, Filip Schots, Marc Brijs, Geert Nauwelaers, Danny De Backer, D. 
Gerritsen, D. Papanikitas, Marc Huys, Hans Van de Weerd, R. Buyst en Stany Van 
den Sande en Lokope, met Paul Van de Vijver, Paul Van Asch, E. Ferreira en Sven 
Willems als de belangrijkste nieuwelingen. Op het shirt van de spelers prijkt de 
firmanaam ‘Interbuild’ van de sponsor Eric Verbeeck. 
 
Echter waren er ook veel vertrekkers: M. De Locht, J. M. D’Haese, Paul De Bruyn, G. 
Dierckx, J. Driesen, Michel Freire, E. Hermans, M. Hoevenagel. Geen Dirk 
Vercauteren meer. Iedereen vond dat spijtig, maar de clubman Dirk koos na een 
lange staat van dienst bij de geel/blauwen voor een taak naast het veld, als helper 
van de hoofdtrainer, en kreeg de sportieve leiding over de B -kern om zodoende de 
opkomende klaar te stomen en vooral op te volgen. Een echte clubman noemen ze 
dat. Tegenstrevers: Wuustwezel, Wezel, Nijlen, Olen, Witgoor, Buul, Kasterlee, 
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Veerle, Immer Vooruit, VV. Leest, S.K. Leest, St.-Anneke, Schoten, Hove, Belgica 
Edegem 
 
Iedereen zal de aanvang van het 2de seizoen in de hoogste provinciale afdeling nog 
lang herinneren. Het speelseizoen ving aan in mineur want de twee eerste 
thuiswedstrijden tegen Nijlen en Witgoor Dessel werd er verloren, terwijl de twee 
uitwedstrijden werden gewonnen tegen Immer Vooruit en Wuustwezel. Voor eigen 
volk kwam men niet tot presteren. 
 
Bij de derde thuiswedstrijd op 4 oktober 199) tegen Hove Sport, werd alles in één 
klap goedgemaakt met de 4-0 op het bord. Het bracht F.C. op de 5de plaats met 6 
punten. Het was voor de PR-clubman Guido Geuens geen prettige bedoening want 
de pers wilde steeds maar weten wat er eigenlijk aan de gang was met de club, die in 
eerste instantie getipt was voor een plaats vooraan in het klassement. 
 
De eerste periode was voor Wezel, de tweede voor Kasterlee en de derde periode 
voor AC Olen. Die konden de eindronde spelen. En F.C. Wilrijk? De geel/blauwen 
hadden weer niets geoogst. In de eindrangschikking stond de club op plaats 6 met 
33 punten, waar Wezel zich als algemeen kampioen kroonde met 43 punten. 
 
Bij de jeugdafdeling had men in de leeftijdscategorie van de Duiveltjes dat seizoen 
een goede lichting. Tussen al dat jonge voetbaltalent zat daar een voetballertje 
tussen genaamd Stefan Delalieux die bij vriend en tegenstander opviel. Het zou een 
begin worden van een voetballoopbaan die naar de kern van het eerste elftal leidde. 
Na twee seizoenen behorende tot de kern (2003/2004 en 2004/2005) ging hij zijn 
voetbaltalent bij andere clubs (Berchem) ten dienste stellen. De toenmalige trainer en 
elftalbegeleider Bruno Vercauteren heeft de opgang van dit Wilrijks product toen 
mogen meemaken. 
 
Onze buren F.C. Olympia Wilrijk vieren feest rond hun 20-jarig bestaan. Op vrijdag 
23 oktober 1992 heeft een jubileumviering plaats in CC. De Kern met een 
academische zitting, een feestmaal en een dansparty. Jan Goesaert, sedert de 
oprichting in de voorzittersstoel, ambieert nog steeds om met zijn elftal in de hoogste 
provinciale afdeling te spelen, maar steekt het niet onder stoelen of banken dat hij 
voorstander is van een fusie om velerlei redenen (Gazet van Antwerpen 27.10.1992).  
 
Niet alleen had heel sportief Wilrijk dit artikel gelezen, ook de bestuurders en de 
omgeving van K.F.C. Wilrijk. Waren de mogelijkheden van het moment dan ideaal? 
Waren de leiders van elke club dan plots anders gaan denken of was het uit 
financiële noodzaak? Uiteraard werd er binnen de K.F.C.-bestuurderskamer al eens 
de opmerking gemaakt: “Konden wij maar beschikken over de drie andere terreinen, 
dan zou de jeugdafdeling nogal eens een stap voorwaarts kunnen maken”, en nog 
andere gelijkaardige opmerkingen. 
 
Op zekere dag werd ik opgebeld door Ward Beysen, die me uitnodigde bij hem thuis 
aan het Dr. Donnyplein, voor een gesprek over K.F.C. Wilrijk en de toekomst van de 
club. Ward Beysen (°1939 + 2005), volksvertegenwoordiger, Wilrijks liberaal politicus 
en fan van Beerschot, kende uiteraard ook het voetbalverhaal rond de beide clubs. 
Op die zondagse najaarsdag in 1992 was het Ward Beysen zijn bedoeling te horen 
wat er bij K.F.C. Wilrijk leefde en vooral of het moment niet aangebroken was om 
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beide clubs eens aan tafel te zetten. Voor mij was een fusie helemaal geen probleem 
maar of de andere bestuurders er zo over dachten, dat was niet te voorspellen. Het 
was vlug middag en we namen afscheid zonder verdere afspraken, maar ik voelde 
goed aan wat Ward van mij verwachtte, nl. er regelmatig over te praten binnen de 
club. 
 
Erger was het F.C. Olympia vergaan op het einde van het speelseizoen 1992/1993 
die ondanks nog goede aankopen van spelers er alles aan deden om zich te 
handhaven in de 3de provinciale afdeling. Allerhande tegenslagen met gekwetste 
spelers konden het doorzakken naar de 4de provinciale afdeling niet verhinderen. 
 
Zo een vertrouwelijk en aftastend gesprek onder vier ogen geschiedde ook met een 
bestuurder van F.C. Olympia, met Frans De Brucker, (dat vernam ik achteraf) die op 
dezelfde wijze werkte door gesprekken te beginnen binnen F.C. Olympia. 
 
Maar er was nog wat anders aan de hand als later blijkt dat trainer John Van der 
Waeren aan voorzitter André Stevens had gemeld (rond de periode van de 
jaarwisseling) dat hij op het einde van het lopende seizoen er mee zou stoppen. Hij 
vond de periode van twee/drie jaar als T1 voldoende en bevestigde dit met verwijzing 
naar de andere clubs die hij voordien onder zijn hoede had, waar hij ook niet langer 
verbleef als trainer. Miserie troef, zal de voorzitter gedacht hebben. En de zoektocht 
kon beginnen om tegen de voorbereiding van het volgende seizoen een nieuwe 
trainer te vinden. Buiten secretaris Walter Claes wist hier niemand van; en volgens 
mij was dit het best bewaarde geheim van de ganse F.C.-geschiedenis tot dan toe. 
 
Vanaf dat moment, en zeker nadat iedereen het artikel met Jan Goesaert rond ’20 
jaar F.C. Olympia’ had gelezen, verscheen Ward Beysen al eens op de 
thuiswedstrijden van zowel K.F.C. als die van Olympia. De Wilrijkse 
volksvertegenwoordiger had ‘de pols’ van beide clubs goed gevoeld en wilde 
doorzetten. Pientere sympathisanten en supporters hadden dit vlug in de gaten. 
 
Ward Beysen was van plan door te gaan. Op dinsdag 4 mei 1993 nodigde hij enkele 
bestuursleden van K.F.C. Wilrijk uit in de burelen van Etablissement. Bob Lins 
(sponsor F.C.) autodealer gevestigd t.h.v. de Waaslandtunnel, zijnde André Stevens, 
Walter Claes en Jozef Verstappen waar duidelijk tot uiting kwam dat hij wilde 
doorzetten om de twee Wilrijkse voetbalclubs te herenigen nadat hij vernomen had 
dat K.F.C. Wilrijk zich akkoord verklaarde mits wat voorwaarden.  
 
De ledenlijst van de vzw. K.F.C. Wilrijk, die op 13 mei 1993 nog naar de REA te 
Antwerpen werd verstuurd zal de allerlaatste zijn in de geschiedenis van F.C. Wilrijk 
en voor de volledigheid hierna de opsomming van de aangesloten leden: Michel 
Cassauwers, Claes Antoine, Claes Walter, Louis Corvers, Jozef De Bock, Raf 
Dierckens, Guido Geuens, Frans Hendrickx, Paul Jansens, Dirk Liekens, Willy 
Malomgré, Patrick Peeters, Filip Schots, Leon Schuddinck,  André Stevens, Hubert 
Van Regenmortel, Willy Vereycken, Verstappen Jozef en Robert Verstraeten.  
 
Het seizoen 1992/1993 was in zijn laatste stadium wanneer Walter Claes en uw 
dienaar, namens K.F.C. werden uitgenodigd op zaterdagmorgen 8 mei 1993 in het 
PVV lokaal te Antwerpen, om samen met F.C. Olympia-afgevaardigden Paul De Hert 
en Frans De Brucker rond de tafel plaats te nemen voor een eerste gesprek over een 
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mogelijke fusie. Het gesprek verliep in een zeer goede en opbouwende sfeer, en na 
een tweetal uur konden we naar onze club terugkeren met bepaalde opdrachten, 
vragen en voorstellen. Veel tijd hadden we niet. Het moest lukken, want volgens de 
Bondsreglementen moet de aanvraag voor het in competitie brengen van een 
fusieclub, vergezeld van de nodige en wettelijke documenten, ten laatste 
binnengebracht worden op 31 mei 1993. 
 
Waarom Ward Beysen dan zo lang gewacht heeft met de aanvang van de 
gesprekken is niet bekend. Er was afgesproken dat we een week later terug rond de 
tafel kwamen zitten, op zondag 15 mei 1993, aangevuld met de beide voorzitters. 
Eveneens was afgesproken om de ‘boeken’ op tafel te leggen, en het ging ook over 
de toekomst, over spelers, trainer, over het jeugdbeleid ed. Alle mogelijke obstakels 
werden weggeruimd, als die er al waren.  
 
Volgens de huidige rangschikking van de twee ploegen werd door Ward Beysen de 
verhouding gesteld in de stelregel 35/65. Dat vertaalde zich in de Algemene 
Ledenvergadering van de VZW. met 29 leden (19 K.F.C. ers/10 ex Olympia leden) en 
de raad van beheer met 13 leden (8 K.F.C. ers/ 5 ex Olympia leden). Er wordt een 
vrij autonoom jeugdbestuur aangesteld met iemand van F.C. Olympia aan het hoofd, 
en er zal een dagelijks bestuur samengesteld worden. Ook over het voorstel van een 
nieuwe naam werd even gepraat. Het werd: Koninklijke Football Club Olympia 
Wilrijk of kortweg K.F.C.O. Wilrijk. 
 
Ook besliste men, op voorstel van de K.F.C.’ers, dat André Stevens het 
voorzitterschap zou opnemen van de nieuwe fusieclub, die onder het stamnummer 
155 verder bij de Belgische Voetbal Bond zou aangesloten blijven en spelen. De 
geel/blauwe gemeentekleuren in de spelersuitrusting blijven behouden. 
 
Sponsor Eric Verbeeck verbindt zich verder om zijn zaaknaam ‘Interbuild’ op de 
shirts te laten prijken. Iedereen gelukkig terug naar het Geitendorp. Dhr. Eric 
Verbeeck met zijn financieel verantwoordelijke Van Meel en secretaresse Carmen 
Willems zullen vervolgens jaarlijks bij de aanvang van de competitie het bestuur, de 
spelers en technische staf uitnodigen in de burelen aan de Laarstraat. 
 
Tot de hoofdsponsors behoorden: Belvu, 1000 matrassen, Bieren Moortgat, kleding 
Vera De Klerk. In het grote pak medesponsors zitten RizLa +, Wobo Bouwbedrijf, 
BMW Jorssen, Bouwbedrijf Mourik, Verven Sigma, Auto’s Sikan en auto’s Etabl. J. 
Lins. Er ontstaat een afdeling ‘Respoteam’ o.l.v. Raf Dierckens die zich toelegt op het 
binnenhalen van reclame voor ofwel de brochure, langsheen het terrein of voor de 
uitbreiding van het sponsorpakket. 
 
Beide Beheerraden werden ingelicht en verklaarden zich akkoord met het voorstel en 
zo riepen de beide clubs kort daarop een buitengewone algemene ledenvergadering 
van hun VZW. bijeen. Bij K.F.C. Wilrijk was de dag vastgelegd op 25 mei 1993 en 
stond iedereen achter het nieuwe project. Hetzelfde geschiedde bij F.C. Olympia die 
al enkele dagen eerder (op 21 mei) haar leden informeerde en de goedkeuring 
verkreeg. Na de vergadering van K.F.C. was er dan een verbroedering van beide 
clubbesturen. 
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Na goed 21 jaar was de hereniging terug een feit. De kogel was door de kerk. 
Iedereen tevreden en opgelucht. Een nieuwe periode was aangebroken en iedereen 
ging er van uit dat het een grote uitdaging zou worden. 
 
Voor de statistieken: de nieuwe club telde 550 leden, waarvan 450 spelende leden. 
Er zouden 20 ploegen voor de eerstvolgende competitie ingeschreven worden. Voor 
de jeugdafdeling met zijn 15 ingeschreven jeugdelftallen, werden dadelijk twee jeugd 
coördinators aangetrokken nl. Paul Huyck en Jo Jacobs, en er werd gezorgd voor 
niet minder dan 19 jeugdtrainers, 15 elftalafgevaardigden, bijgestaan door een 
schare aan medewerkers(sters). 
 
Het jeugdbestuur was samengesteld uit: André Mentens, voorzitter; Patrick Peeters, 
ondervoorzitter; Karel Pauwels, secretaris; Michel Cassauwers, penningmeester, een 
feestcomité en tal van medewerkers. De fusieclub had de beschikking over vier 
speelvelden, twee kleedkamergebouwen, twee kantines en een overdekte zittribune.  
 
Op 19 juli 1993 overleed op 69-jarige leeftijd Leon Schuddinck, lid sedert 1967. Hij 
was in de beginperiode afgevaardigde van de miniemen/kadetten, een tijdlang 
jeugdvoorzitter, meer dan 10 jaar lang lid van de beheerraad, stichter van de 
veteranenafdeling en de laatste jaren verzorger van het sportterrein. Het is dankzij 
Leon - op alle feestelijkheden en evenementen van de club met het fototoestel in de 
aanslag - dat de club over zoveel mooie herinneringen beschikt. 
 
In een bij elkaar geroepen ledenvergadering van de raad van beheer op 3 juni 1993 
werd de wijziging van de benaming vastgelegd, de statuten gewijzigd en/of 
aangevuld en de nieuwe raad van beheer vastgesteld: André Stevens, voorzitter; 
Paul De Hert, ondervoorzitter; Michel Cassauwers, verslaggever; Walter Claes, 
secretaris; Antoine Claes, penningmeester; Bruno Groven, adj. penningmeester; Raf 
Dierckens, commerciële afd.; Jozef Verstappen, infrastructuur; Patrick Peeters, 
jeugdafd. en Philippe Carsau, Frans De Brucker, Marcel De Wilde en Filip Schots, 
raadsleden. 
 
Zo wordt André Stevens de eerste voorzitter van de fusieclub K.F.C.O. Wilrijk 
 
Belangrijk te vernoemen is de toevoeging aan de statuten van artikel 15bis nl. de 
oprichting van een beschermcomité bestaande uit ten minste drie leden, waarvan 
één lid van K.F.C. en één lid van ex Olympia. Verder zullen in dit comité sponsors 
zetelen. De leden mogen de vergaderingen van de raad van beheer bijwonen maar 
hebben geen stemrecht. Voor de eerste maal zal dit comité bestaan uit: Eduard 
Beysen, Marc Bartholomeeusen (K.F.C.) en Jan Goesaert (ex Olympia). 
 
Deze leden worden aangesteld voor een periode van drie jaar en hebben als taak de 
fusiedoorstroming in al zijn facetten te laten verlopen, eigenlijk controle te houden 
over de gemaakte fusie afspraken en de verdere uitbouw ervan te concretiseren. 
Deze leden hadden steeds toegang tot het bijwonen van de vergaderingen. 
Voormelde zaken werden gepubliceerd in het Staatsblad van 14 oktober 1993. 
 
Voor de volledigheid hierbij de namen van de 29 leden van de nieuwe voetbalclub, 
vzw. Vereniging K.F.C.O Wilrijk: Philippe Carsau, Michel Cassauwers, Antoine Claes, 
Walter Claes, Louis Corvers, Joseph De Bock, Frans De Brucker, Paul De Hert, 
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Marcel De Wilde, Raf Dierckens, Guido Geuens, Jan Goesaert, Bruno Groven, Frans 
Hendrickx, Paul Jansens, Fred Jansen, Willy Jorssen, Dirk Liekens, Willy Malomgré, 
Bert Moortgat, Roger Painblanc, Patrick Peeters, Filip Schots, André Stevens, Hubert 
Van Regenmortel, Willy Vereycken, Jozef Verstappen en Robert Verstraeten. 
 
Jeugdbestuur: André Mentens, voorzitter; Peeters Patrick, ondervoorzitter; Pauwels 
Karel, secretaris; Michel Cassauwers, penningmeester. Verder zijn er nog de vele 
medewerkers voor de public-relations, feestelijkheden, kleding, tornooien en deze 
van de sportieve afd. met jeugdcoördinators, een twintigtal jeugdtrainers en de vele 
begeleiders. 
 
Enkele tijd na de opening (sept.1989) van het nieuwe en ruime ‘clubgebouw’, de 
kantine dus, had men het plan opgevat om bij de geplande thuiswedstrijden de 
K.F.C.O.-bestuurders, sympathisanten, sponsors e.a. geïnteresseerden, als zij 
hiervoor belangstelling hadden en wilden inschrijven om vroeger aanwezig te zijn, om 
samen te dineren. Intussen kon men dan praten over het werk, de sport en uiteraard 
ook over voetbalclub K.F.C.O Wilrijk. Hier ontstaat ‘Club 155’. 
 
Dit geschiedde in het achterste gedeelte van de kantine. Er werden ronde tafels 
aangeschaft voor 8 personen met de nodige stoelen. Zo kon men een 90-tal mensen 
plaatsen. De restaurantruimte achteraan de kantine werd van de kantineruimte 
afgeschermd met een vouwdeur. Dit opzet bracht uiteraard andere mensen naar de 
club, waaronder ook nieuwe sponsors. 
 
Het is Raf Dierckens en mevr. L. Geerinckx die zorgen voor de traiteur (of kok), de 
keuze van het menu, de boekingen ed., kortom voor alles. Zo konden de 
bestuurders, sympathisanten en sponsors binnen een tijdspanne van twee uur, langs 
de rand van het speelveld genieten van het diner, de sfeer en vooral afspraken 
maken. Het succes van deze formule bleef niet uit en men moest vroeg boeken wilde 
men genieten van deze smakelijke maaltijden.  
 
Op deze manier bracht men mensen en zakenlui naar de club die mogelijk 
naderhand interesse hadden in het K.F.C.O -clubleven. Natuurlijk was er na elke 
wedstrijd, en zeker bij winst, mogelijkheid om in diezelfde ruimte nog een verlengstuk 
toe te voegen aan deze sportieve namiddag, waar het wel en wee van de wedstrijd 
besproken werd nadat de uitslagen bekend waren van de andere wedstrijden. Deze 
onderneming was dadelijk een groot succes. 
 
Intussen had de Firma Mourik in opdracht van de club een grote constructie laten 
bouwen achter het noordelijk gelegen doel, met de bedoeling er reclame tegenaan te 
plaatsen. 
 
Vanaf die periode krijgt ons Wilrijks elftal méér aandacht in de sportbladzijden van 
diverse dagbladen en krijgen we ook al eens bezoek van de cameraploegen van 
ATV voor het schieten van enkele beelden die dan uitgezonden worden in hun 
sportnieuws. 
  
Voetbalseizoen 1993/1994 
Bij het begin van het nieuwe seizoen met de start van de nieuwe fusieploeg 
verschijnt er een knappe voorstellingsbrochure rond K.F.C.O. Wilrijk met daarin veel 
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nuttige gegevens en artikels die tijdens de feestelijke’voetbalhappening’ op 23 
augustus 1993 te koop wordt aangeboden.  
 
Die eerste inrichting van de nieuwe club is een initiatief van het Beschermcomité, 
alwaar veel Wilrijkenaars op af kwamen om kennis te maken met de nieuwe ploeg en 
om de sfeer al eens op te snuiven.  
 
Die namiddag waren er jeugdwedstrijden te zien tussen de K.F.C.O.-ploegen en 
deze van Beerschot VAC, was er een wedstrijd tussen de veteranen en een vedetten 
elftal om te eindigen met een oefenwedstrijd tussen de eerste ploegen van K.F.C.O 
Wilrijk en Beerschot VAC (2de nat. afd.). 
 
De jeugdafdeling zorgde op 9 oktober voor een BBQ waarvoor niet minder dan 170 
inschrijvingen mochten genoteerd worden. 
 
Om te beginnen brengt de nieuwe fusieclub zo maar eventjes 20 elftallen in 
competitie waaronder 15 jeugdploegen. De fusieclub was meteen de grootste 
provinciale club van de provincie Antwerpen. Door deze fusie in het Wilrijkse voetbal, 
werden velen uit het dorp plots weer lid of sympathisant van de club. Niet alleen 
sloten zich tientallen jongeren aan maar mocht de secretaris ook vele nieuwe leden 
inschrijven. Sportieve Wilrijkenaars en vooral tal van voetballiefhebbers vonden de 
weg (terug) naar de sportvelden aan het Universiteitsplein. Opmerkelijk was het dat 
vele gewezen voetballers van beide elftallen ook terug naar de heimat keerden. 
 
Uit een verslag van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering 
met de gewezen leden van F.C. Olympia Wilrijk 72 gehouden op 29 september 1993 
vernemen we het ontbindingsbesluit van de club, als gevolg van de omvorming van 
beide Wilrijkse voetbalclubs tot het nieuwe K.F.C.O Wilrijk. 
 
De balans van 30 juli 1993 wordt goedgekeurd en alle activa en passiva worden 
ingebracht naar de nieuwe club. Als gevolg hiervan wordt door de vergadering 
decharge verleend aan de beheerders van de vzw. Olympia Wilrijk 72. Meteen 
behoorde deze Wilrijkse voetbalclub tot het verleden maar zorgde ze tijdens haar 20-
jarig bestaan voor heel wat animo binnen het Wilrijks sportlandschap. Het gelukte 
haar om heel wat prestaties neer te zetten. 
 
Uit een verslag van de raad van beheer van 26 oktober 1993 vernemen we het 
ontslag van Philippe Carsau en Marcel De Wilde. Zij worden vervangen door Karel 
Pauwels en André Mentens. 
 
Op sportief gebied heeft de club zeer grote ambities met zich te plaatsen voor de 
eindronde om zodoende de eventuele promotie naar de hogere afdelingen af te 
dwingen. Mocht dit ingelost worden zou dit een topprestatie van formaat zijn voor de 
nieuwe club uit Wilrijk, de K.F.C.O Wilrijk. De geschreven pers gelukte er ook in om 
met haar artikels over de fusieclub het bestuur dadelijk onder druk te zetten. De 
voorbereiding van het nieuwe speelseizoen, als eerste seizoen van de fusieploeg, 
kreeg een normaal verloop met een nieuwe trainer, gewezen Wilrijk speler Urbain 
Spaenhoven. 
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De nieuwe bestuurders hadden Intussen niet stilgezeten en volgende spelers als de 
(grote) kern van de geel/blauwen onder de hoede van trainer Spaenhoven (°1957) te 
plaatsen: Danny De Backer, Erik Debie, Jessy Hernalsteen, Nicky Immers, Stafke 
Johnson, Ivan Leirs, Sven Leysen, Jos Matheuse, Geert Nauwelaers, Hans Plessers, 
Martin Sola, Stefan Steenhuysen, Paul Van Asch, Peter Van de Vijver, Hans Van de 
Weerd, Stany Van den Sanden, Marc Van Goethem, Dirk Van Hemelrijck, Franky 
Van Kort, Jurgen Van Rooy, Jean-Paul Vanroy, Steve Verboven, H. Aerts, D. Van 
Hemelrijck, M. Brijs. Bouwbedrijf ‘Interbuild’ van Eric Verbeeck is nog altijd de 
shirtsponsor. 
 
De nieuw aangestelde trainer Urbain Spaenhoven stond voor een zware taak want 
iedereen rond hem verlangde naar méér, naar de titel of ten minste het behalen van 
de eindronde. Urbain zijn technische staf bestond uit: Marcel Dens, Eddy Braem, Dirk 
Vercauteren, Nathalie Haazen (kiné), Alex Boon (osteopaat), dokter Jan De Paep en 
Eddy De Backer (elftalafgevaardigde) met Jean Lepage en John Van der Waeren 
(scoutingswerk). 
 
In de hoogste provinciale afdeling moeten we volgende clubs partij geven: S.K. 
Hoboken, F.C. Buul, Oud-Turnhout, SV. Schriek, Rapid Leest, Linda Olen, Bornem, 
Belgica Edegem, Schoten F.C. Putte, St.-Anneke, S.K..Kasterlee, Witgoor Sport, VV. 
Leest en F.C. Nijlen. 
 
De kalendermaker had als eerste wedstrijd een thuiswedstrijd voorzien tegen rivaal 
en buur S.K. Hoboken op 5 september 1993.  Het werd een gesloten schouwspel 
maar de Wilrijkenaars liepen na 60 min. voetbal wel uit tot 2-0 en moesten zelfs nog 
alle zeilen bijzetten omdat Hoboken op de 89ste min. op gelijke hoogte kwam. Het 
eindresultaat van 2-2 was juist te noemen. 
 
Maar de vreugde werd ietwat getemperd door het bericht van het overlijden van 
Francois Van Dijck (°1923) een man met een lang en voor de club vruchtbaar leven. 
Hij sloot aan in 1965 en heeft diverse functies waargenomen binnen het clubleven, 
van medebestuurder, medebeheerder, jeugdvoorzitter tot elftalafgevaardigde, van 
jeugdelftallen en veteranen. De Cois. was met zijn echtgenote nog jarenlang uitbater 
van het allereerste cafégebouwtje (in betonplaten), tot dit gesloopt werd in 1989.  
 
Op sportief gebied moet het gezegd dat de start niet al te best verliep. Goed spel 
maar niet genoeg punten met de vier gelijke spelen op rij. 
 
De eerste zege van het seizoen en van de fusieploeg kwam op de 6de speeldag thuis 
tegen Linda Olen waar met 2-0 werd gewonnen met doelpunten van Hans Van de 
Weerd. Schoten won de eerste periode. Vanaf de 11de wedstrijd begon het gesmeerd 
te lopen. Onze geel/blauwen wonnen punten terwijl de anderen de punten verloren. 
Resultaat: K.F.C.O Wilrijk wint de tweede periodetitel en dat ging niet onopgemerkt 
voorbij. De sleutelmatch was die op 30 januari 1994 op Linda Olen die glansrijk werd 
gewonnen met 1-2. Ter gelegenheid van deze opsteker worden op 3 februari voor de 
thuiswedstrijd tegen Rapid Leest, alle sponsors, zonder enig onderscheid, 
uitgenodigd om dit met de bestuurders te vieren. De wedstrijd was heerlijk om volgen 
en werd gewonnen. Eindelijk het eerste grote feest na de fusie van verleden jaar. 
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Na het behalen van de 2de periodetitel verscheen er in de dagbladen: “Fusieploeg 
K.F.C.O Wilrijk zette zondag een eerste stap naar nationaal voetbal.” (GvA) met een 
grote tekst en foto van de hand van Jan Segers. Ook het weekblad ‘Wilrijk Vooruit’ 
plaatste een groot artikel op de voorpagina. Dat wekte natuurlijk bij velen 
belangstelling om eens naar een wedstrijd te komen kijken. 
 
De steile opmars in het klassement was begonnen en op de 25ste speeldag op 13 
maart 1994 ontvingen de Wilrijkenaars de leider Schoten die ze na een ware 
topwedstrijd naar huis speelden met 5-3 en zo de derde plaats innam achter Schriek 
en Schoten. Voor aanvang van de wedstrijd was er een minuut stilte voor het 
overlijden van gewezen ploegmaat Jos Matheuse. Jos speelde de eerste drie 
wedstrijden van het seizoen nog in het eerste elftal als spits.  
 
In de eindstand sneuvelde K.F.C.O als 3de op twee punten van de kampioen Schriek 
(40p), met op de tweede plaats Schoten met eveneens 38p. Maar het voornaamste 
was dat K.F.C.O Wilrijk in de eindronde kon spelen. In de eindronde moest het 
gebeuren tegen Schoten die we op eigen terrein in bedwang hielden (0-0) en thuis 
versloegen met 5-1. 
 
In de heenmatch van de finalewedstrijden tegen Buul was het erop of eronder. Maar 
na een goede wedstrijd thuis (15.05.1994) wonnen we met 2-1 met in de 84ste minuut 
het verlossende doelpunt van Hans Plessers. Bij de terugmatch op Buul (22.05.1994) 
stonden de geerl/blauwen vlug achter, maar K.F.C.O verzette na de pauze de 
bakens door driemaal te scoren met doelpunten van Hans Van de Weerd, Stafke 
Johnson en Hans Plessers. 
 
K.F.C.O. Wilrijk naar de nationale reeksen. Daar heeft men in Wilrijk 48 jaar op 
gewacht. 
 
In het sportkatern van Het Nieuwsblad/Sportwereld van 25 mei 1994 kan men een 
groot artikel over K.F.C.O Wilrijk lezen van de hand van Roger Moorthamer onder de 
titel: “De slagroom op de fusietaart” en “K.F.C.O Wilrijk promoveert na 48 provinciale 
reeksen opnieuw naar bevordering.” 
 
In dat artikel lezen we dat voorzitter Stevens zegde dat door faalangst van het elftal 
in het begin van de competitie veel punten verloren gingen, en dat dat de reden was 
dat niet rechtstreeks met een titel kon gepromoveerd worden. Hij was meer dan 
tevreden dat de promotie via de eindronde kon gehaald worden. 
 
De reserven werden eveneens kampioen in hun provinciale reeks en binnen de club 
hadden we de best scorende voetballer uit de provincie, nl. Hans Van de Weerd met 
30 doelpunten. Een topprestatie van de kernspelers van K.F.C.O of beter gezegd 
van het Wilrijkse collectief o.l.v. Urbain Spaenhoven en zijn technische staf, en dit 
dankzij de visie van een man, voorzitter André Stevens, die alles veil heeft voor deze 
club. 
 
De club werd ontvangen op het districtshuis Wilrijk op zaterdag 11 juni 1994 in de 
namiddag. 
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In het district heeft men lang gespraat over die grote prestatie van Wilrijks eerste en 
oudste sportclub, werd er ook nog eens teruggeblikt op de tijd van de 
terreinperikelen, de afsplitsing, de derby’s met F.C. Olympia Wilrijk, de fusie en nu 
als een sterk Wilrijks team uiteindelijk terug in de nationale afdeling van ‘den 
Belgische’ te gaan spelen. 
 
In het kader van de stichting van de nieuwe fusieclub K.F.C.O Wilrijk werd er door de 
beheerraad op aangedrongen om een goede inkijk te hebben op de werking van de 
diverse onderafdelingen en daarvoor werd een structuur uitgetekend die voor 
iedereen duidelijk moet zijn, met de verantwoordelijken en de aanduiding van hun 
woordvoerder. 
 
Zo kan aangegeven worden met een brochure onder de naam ‘Organisatie & 
Structuur’ dat de club bestaat uit ‘de vereniging’, de ‘beheerraad’ en het ‘dagelijks 
bestuur’, met vervolgens de diverse afdelingen zoals de administratieve afdeling, de 
financiële afdeling, de sportieve afdeling, het Respo team, het PR-team, de 
jeugdafdeling, de veteranenafdeling, de infrastructuurafdeling, kledij- en 
materiaalafdeling, de materiaalafdeling en de feest- en ontspanningsafdeling. 
 
Voor elke club is de sponsoring en de afdeling public relations onmiddellijk van groot 
belang geworden om de vele onkosten het hoofd te kunnen bieden of beter gezegd 
‘om het hoofd boven water te houden’. Hier zorgde een team met o.m. Raf 
Dierckens, mezelf, Guy Geuens, Robert Verstraeten, Filip Janssens en Patrick 
Peeters voor deze zeer belangrijke uitvoering. Een brochure onder de titel “Hallo 
Respo” (reclame/sponsoring) zorgde voor allerlei informatie met o.m. de opgave van 
de vele activiteiten die mogelijks financieel kunnen ondersteunt worden, en hoe en 
met wie contact te nemen met de club.  
 
Dankzij de financiële tussenkomst van de stad Antwerpen kan de club een overdekte 
staantribune bouwen aan de oostkant van het terrein (kant kleedkamers). Deze 
tribune wordt op korte tijd gebouwd door de Firma Mourik waar we nog maar eens 
kunnen rekenen op Paul Jansens, enerzijds als technisch afgevaardigde van de 
firma en anderzijds als clublid. Deze tribune biedt plaats een 500-tal toeschouwers.  
 
 
Voetbalseizoen 1994/1995 
K.F.C.O. Wilrijk in de ‘Bevorderingsreeks B’ sprak vele voetballiefhebbers uit Wilrijk 
en grote omgeving aan, en meteen straalde dit af op het aantal nieuwe 
inschrijvingen. Vanaf het begin van de trainingen tot het begin van de competitie 
werden zomaar eventjes 150 nieuwe leden ingeschreven, waaronder een 120 
jeugdspelers. De club schreef 20 elftallen in voor deelname aan de competitie en dan 
zijn er nog een 5-tal ploegen waarmede vriendschappelijk wordt gespeeld. 
 
Voor een goed besef en zelfs tot eigen verbazing waren in die tijden zo’n 80 
personen dagdagelijks bezig met het Wilrijks voetbal van K.F.C.O. Wilrijk, rekening 
houdende met het aantal trainers, begeleiders, ploegafgevaardigden, 
terreinverzorgers, toezichters en onderhoudspersoneel, ticketpersoneel, kantine- en 
keukenpersoneel, het reclame- en sponsorpersoneel, dokter, kine’s en 
bestuursleden. 
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Dankzij de steun van de firma Mourik werd de achterzaal in de kantine volledig 
vernieuwd en werd er een sanitair blok aangebouwd, allemaal om de genodigden en 
de getrouwen het zo gezellig en comfortabel mogelijk te maken bij de etentjes e.a. 
aangelegenheden bij de thuiswedstrijden. 
 
Er werd aan de spelers van de kern ook gedacht want er werd een 
‘spelershome/vergaderzaal’ ingericht waardoor zij na de zaterdagtrainingen en na de 
thuiswedstrijden op een rustige manier kunnen eten en verpozen. 
 
De commerciële afdeling o.l.v. Raf Dierckens geeft een brochure uit onder de titel 
‘Hallo Respo’, waarin ze hun werking voorstellen rond de reclame en sponsoring 
maar ook aangeven welke projecten ze mee ondersteunen zoals: het clubblad, de 
etentjes bij elke thuiswedstrijd, de quiz, het Paastornooi, de prono-seat, de 
Nieuwjaarsreceptie en de Wobo-cup. Medewerkers van dit team zijn Guy Geuens, 
Robert Verstraeten, Patrick Peeters, Filip Janssens. Voor het clubblad heeft Jef de 
Bock zich een lange tijd ingezet maar gaf de fakkel door aan Swa Meuleman. Later 
komt deze niet te onderschatten taak terecht bij Robert Verstraeten. 
 
Op sportief vlak werd er niet anders voorbereid dan tijdens de voorbije 
speelseizoenen. Trainer Spaenhoven gaat (mag) met zijn spelersgroep enkele dagen 
elders trainen om de samenhorigheid nog meer te bevorderen. 
 
In de reeks bevordering B staan volgende ploegen K.F.C.O Wilrijk op te wachten: 
Duffel, Eigenbrakel, S.K. Heist, Hekelgem, Rapid Lebbeke, Strombeek, Schriek, 
Merchtem, Lyra, Lombeek, Liedekerke, Tubeke, Wijnegem, Willebroek en Zele. 
 
Urbain Spaenhoven krijgt verder alle krediet en laat zich verder omringen door een 
sterk team met Marcel Dens, Eddy Braem (keeperstrainer), met Nathalie Haazen 
(verzorgster/kinésiste), Alex Boon (osteopaat) en langs de lijn Eddy De Backer 
(afgevaardigd elftal) en Jean Lepage voor de scouting. Afgevaardigde invallers: Mike 
Wheeler. 
 
Verlieten de Wilrijkse club: Dennis Gerritsen, Dirk Papanikitas, Stefan Steenhuysen, 
Peter Van de Vijver, Eric Heremans, Johan Driessen. 
 
Urbain Spaenhoven zijn kern bestaat uit: Marc Brijs, Danny De Backer, Dirk De 
Wachter, Erik Debie, Jessy Hernalsteen, Stephan Janssens, Stafke Johsson, Jerry 
Leemans, Ivan Leirs, Sven Leysen, Frank Peeraer, Hans Plessers, Michel Smits, 
Martin Sola, Paul Van Asch, Hans Van de Weerd, Stany Van den Sanden, Marc Van 
Goethem, Dirk Van Hemelrijck, Franky Van Kort, Jean-Paul Van Roy en Steve 
Verboven, J. Leemans, C. Bellefroid.  
 
De shirtsponsor is nog steeds Eric Verbeeck met zijn bouwbedrijf ‘Interbuild’. Op de 
bovenkant van de rugzijde staat evenwel ‘Schots - vleeswaren, Kontich’ het bedrijf 
van vader Schots en zoon Philip, de gewezen topspeler van de Wilrijkenaars. 
 
Het F.C.-elftal zal het voortaan moeten doen zonder een zijner sterke clubspelers. Zo 
zal Geert Nauwelaers er niet meer bijlopen. Deze speler waarop steeds kon 
gerekend worden door zijn inzet en speldoorzicht stopt er mee. Weggehaald bij F.C. 
Boom in 1984 ontpopt hij zich als een onmisbare schakel in het Wilrijkse elftal waar 



 189 

hij 10 seizoenen lang deel zal van uitmaken. Onder voorbehoud van afwezigheid 
wegens opgelopen kwetsuren is hij al die tijd lang een vaste waarde. Geert stond 
regelmatig aan het kanon en wist iets meer dan vijftigmaal voor de geel/blauwen te 
scoren. Belangrijk is te weten dat hij de club en voornamelijk de sportieve cel wil 
blijven ondersteunen.  
 
De eerste wedstrijd van het seizoen op 6 september 1994 op Schriek valt al tegen. 
Het begin van het seizoen in de bevorderingsreeks was niet vlot te noemen. Het elftal 
speelde steeds maar gelijk en kon als het ware de maat van de tegenstander nooit 
nemen ondanks er bij momenten zeer goed voetbal op de mat werd gelegd. Het 
samenspel tussen Frank Peeraer(middenvelder) en Hans Van de Weerd vlotte niet 
echt en dat was wél verwacht. 
 
Dan was er die verdomde pandoering van 6-2 op Heist (9de speeldag – 30.10.1994) 
die een echte schokgolf veroorzaakte doorheen de spelersgroep maar ook doorheen 
de bestuurdersploeg als bij de supporters. Maar de spelers werden er als het ware 
door wakker geschud want van dan af werd het beter en beter. 
 
Het spelconcept van trainer Spaenhoven kennende was in blok spelen, rustig 
opbouwen met verstand en iemand in een scorende positie brengen. De kentering 
bleef niet uit want er kwam het moment dat op 16 wedstrijden zo maar eventjes 30 
maal werd gescoord en het probleem is meteen van de baan. 
 
Tegen het einde van de competitie op 22 april 1995 (28ste speeldag) moest K.F.C.O 
naar Rap. Lebbeke. De Wilrijkenaars hadden mathematisch gezien nog kans voor de 
3de periodetitel maar het was hun dag niet, en al vlug kon men de dromen opbergen. 
Op een zeer modderig en quasi onbespeelbaar speelveld - scheids Dams kon men 
na veel aandringen niet van zijn stuk brengen - ‘spelen’ zei hij, vertrokken de 
thuisspelers als een sneltrein en na 11 minuten stond 3-0 op het scorebord. Iedereen 
stond als aan de grond genageld of anders gezegd ‘niemand geraakte als het ware 
uit de modder’. 
 
’t Was nog niet alles want nog voor de rust moesten de Wilrijkenaars nog twee 
ernstig gekwetsten vervangen. Na de pauze met nog wat storende kwetsuren en 
zelfs Wilrijk met z’n tien en iedereen met de moed in de schoenen maar…, intussen 
werden de Wilrijkse netten nog vijfmaal bol gezet: 8-0 dus. Iedereen boos op 
iedereen. 
 
De laatste wedstrijd op Zele werd er ook nog verloren met ruim verschil nl. 4-1. Was 
het vat af of was er iets anders aan de hand? Men sprak er schande over. De pers 
had het al bekeken na de 27ste wedstrijd met thuisverlies tegen Lyra (0-2) in GvA (W. 
Vertongen): “Als alle reserves op zijn”. Zo kon men het op dat moment niet beter 
zeggen. 
 
Het was ‘op’ bij K.F.C.O dat zich met veel moeite naar het einde van de competitie 
sleepte. In het eindklassement strandde K.F.C.O op een 7e plaats met 55 punten op 
slechts 3 punten van de 3de plaats. Algemeen kampioen werd Merchtem (41punten). 
Tubeke haalde de eerste periode, Merchtem de tweede voor Zele en de derde 
periode werd gewonnen door Zele. Hans Van de Weerd scoorde 14 doelpunten. 
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Begin kalenderjaar 1995 werd er vanuit de Belgische Voetbal Bond een nieuw 
transferreglement in voege gebracht rond het weghalen en vertrekken van 
jeugdspelers. Alle -16-jarigen konden vanaf het einde van dit seizoen voortaan als 
vrije speler veranderen van club. 
 
Maar de Belgische Voetbal Bond voerde een wijziging door aan de puntenwinst bij 
winst en dit op aangeven van de Fifa. Men wilde de winnende ploeg meer punten 
toekennen t.t.z. de aanvallende ploeg belonen t.o.v. van de elftallen die het gelijkspel 
beogen. Bij winst strijkt men voortaan 3 punten op. 
 
Jeugdvoorzitter André Mentens (medebeheerder) kwam op de raad van beheer 
elkeen ervan overtuigen dat er iets moest gebeuren ten voordele van onze goede en 
betere jeugdspelers als we hen niet willen verliezen (kwijtspelen.).  
 
“We mogen als club, als jeugdbestuur, grote ambities hebben maar we moeten ook 
denken aan een hogere en betere opleiding van onze jeugd” was André zijn vertoog. 
Dit kon verwezenlijkt worden door onze jeugdelftallen te laten spelen in een 
kwalitatief hogere reeks dan dat nu het geval is t.t.z. naast de huidige gewestelijke 
competitiedeelname ook met elftallen te spelen op ‘provinciaal niveau’. 
 
K.F.C.O. Wilrijk voldoet ruimschoots aan de gestelde voorwaarden met het eerste 
elftal in de nationale reeksen als met het aantal spelende jongeren. Men stelde voor 
om aan de competitie deel te nemen met telkens een elftal van de preminiemen, 
miniemen, knapen, scholieren en junioren en de neven-elftallen in de gewestelijke 
afdeling verder te laten aantreden. 
 
André Mentens kreeg groen licht. De aanvraag werd ingediend en de verlossende 
toezegging van het provinciale comité viel begin juni in de bus. De jeugdbestuurders 
konden aan de slag met het gepuzzel rond de beschikbaarheid van de velden, de 
kleedkamers ed. en het was voor velen van de jeugdwerking van K.F.C.O Wilrijk een 
nieuwe stimulans.  
 
Marc Brijs krijgt ‘de Gouden Schoen’ van de club. 
 
K.F.C.O. Wilrijk wordt gelauwerd door het districtsbestuur op 27.01.1995 met de 
toekenning van de ‘Geitetrofee’, voor de sportprestatie in de loop van 1994. Het is al 
de 8ste in zijn reeks sinds de instelling ervan in 1987. Deze trofee gaat naar een 
persoon of vereniging die door zijn/haar prestatie op welk gebied ook, “Wilrijk “in de 
belangstelling zet. Onder het toeziend oog van het districtsbestuur is het 
stadsschepen Bruno Peeters, die de trofee overhandigd aan een glunderende 
voorzitter Stevens. Deze prestatie op sportvlak had blijkbaar iedereen aangesproken. 
 
 
Voetbalseizoen 1995/1996 
Vanaf dit speelseizoen wordt het nieuwe reglement i.v.m. met de nieuwe 
puntentoekenning van kracht. Hierdoor wordt de aanvallende ploeg, die naar winst 
speelt, extra beloond. Iedereen benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Feit is dat na bv. 
vijfmaal winst 15 punten opbrengt tegenover voorheen 10 punten. Een ploeg in 
dezelfde rangschikking die voorheen en nu ook vijfmaal gelijk speelt staat daar maar 
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met vijf punten. Bij de nieuwe toepassing staat die ploeg al meteen tien punten 
achter en dat is al wat. 
 
Uit een verslag van de raad van beheer vernemen we het ontslag van Jozef 
Verstappen (uw dienaar) uit de raad van bestuur (bleef wel in de vereniging), uit 
onvrede omdat er te veel beslissingen buiten de raad werden genomen. Er was niet 
dadelijk de wil om een stevig beleid te voeren, en ook niet de intentie dat aan de 
trainer ook wel eens iets mag gezegd worden.  
 
Nieuw is de aanstelling van gewezen F.C.-speler Filip Schots, als sportief manager. 
Ook wordt art.4 en 5 aangepast. Voor de raad van beheer wordt het aantal leden 
naar twaalf gebracht en voor de ledenvereniging wordt het aantal teruggebracht naar 
zevenentwintig i.p.v. negenentwintig. 
 
Iedereen keek uit naar het voetbalseizoen 1995/1996, dat het tweede speelseizoen 
zou worden van de geel/blauwen in de nationale reeks. De bestuurders waren fier 
om te verklaren dat een 5-tal jongeren toegevoegd werden aan de bestaande kern 
en daar was Sven De Doncker een van. Dit jong Wilrijks product bewees in de 
jeugdreeksen dat hij beschikt over veel voetbaltalent. Verlieten de club: P. Cotton, 
Sv. Goossens, J. Hernalsteen, J. Leemans, Sv. Leysen, P. Rochette, S. Smissaert, 
M. Van Goethem, D. Van Hemelrijck en Walen Marco 
 
Trainer Spaenhoven kreeg nog het volle vertrouwen van het bestuur en kon 
beschikken over volgende spelers: E. De Bie, St. Janssens, Paul Van Asch, Steve 
Verboven, Fr. Van Kort, Nick Goeminne, Sven De Doncker, Marc Brijs, Filip Van 
Eerdewegh, Hans Plessers, Gino Van Rompaey, K. Van Laere, Johan Driessen, 
Jimmy De Groof, Houbrechts, E. De Backer, M. Smits, Tom Cools, I. Leirs, H. Van de 
Weerd, Stafke Johsson, Lamine M., De Nul, Steven Hermans, Verbinnen en 
Mamadou. 
 
De shirtsponsor is nog steeds Eric Verbeeck met zijn Wilrijks Bouwbedrijf ‘Interbuild’ 
aan de Heistraat, samen met ‘Vleeswaren Schots, Kontich’. 
 
De trainersstaf is dezelfde als verleden jaar. Dokter Jan De Paep wordt de teamarts. 
Alex Boon en Nathalie Haazen, jarenlang het verzorgingsteam van het elftal, wilden 
ermee stoppen en worden bedankt voor hun inzet. Tussenkomst van een kiné voor 
een gekwetste speler geschiedt door Paul Van Asch. 
 
In bevordering B stonden maakten volgende ploegen hun opwachting: Eendracht 
Zele, RC Lebbeke, Dendermonde, Eendracht Melle, Hekelgem, Liedekerke, 
Lombeek, Aarschot, Rap. Wezemael, Stade Leuven, Verbr. Hemiksem, Wijnegem, 
Lyra, Duffel en Sp. Heist 
 
K.F.C.O. Wilrijk speelde een regelmatig seizoen bij elkaar. Echter behaalden de 
geel/blauwen te weinig punten. Na de 10de wedstrijd stonden zij op plaats 6 met 14 
punten. Rapide Lebbeke won die periode. De tweede periode vonden de 
geel/blauwen hun gewone ritme terug en stonden ze mee vooraan in de 
rangschikking. De tweede periode kwamen de geel/blauwen 1 schamel punt te kort. 
Stade Leuven stond op 1. 
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Tijdens die periode was er de thuiswedstrijd op 7.01.1996 tegen Duffel, als een 
topper aangekondigd, maar het had heel de nacht gestormd en veel geregend en het 
veld was in de voormiddag nog zo goed als onbespeelbaar maar met vereende 
krachten aan vrijwilligers, kon de match toch aanvatten op een zeer zwaar veld. 
 
Er waren een 600-tal toeschouwers komen opdagen. Duffel stelde weinig voor, dacht 
niet aan aanvallen en het trok een waar scherm van spelers op voor zijn doelman, 
maar rond de 70ste minuut geraakte Stafke Johnson toch door de mazen van het 
verdedigingsnet en scoorde. De vele opgekomen toeschouwers waren de 
bedrogenen van deze negentig minuten antivoetbal. 
 
De derde periode van 10 wedstrijden was misschien de kans voor K.F.C.O om deel 
te nemen aan de eindronde maar zij stuitten op een sterk Zele eindigden op de 2de 
plaats op 3 punten. In de algemene rangschikking zette K.F.C.O Wilrijk zich op een 
verdienstelijke 3de plaats (56p). Algemeen kampioen werd Zele (58p.). Voor elk 
periodekampioenschap speelden de Wilrijkenaars mee, maar kwamen steeds iets te 
kort.  
 
Achteraf bekeken kan men zeggen dat K.F.C.O de pijnlijke uitnederlaag op 
Hemiksem (28ste match op 20.04.1996) had moeten winnen. De gehavende ploeg 
van K.F.C.O bracht er niet veel van terecht maar ook omdat trainer Spaenhoven 
achteraan risico’s nam door man op man te spelen en Hemiksem de kans bood 
telkens te counteren. 
 
Ook was er op de laatste speeldag de uitwedstrijd op Leuven (5.05.1996) een weinig 
hoogstaande partij waarin beide elftallen elkaar in evenwicht hielden. Voor Stade 
Leuven hoefde het niet meer (niks te verliezen en niks meer te winnen) en lieten de 
slappe aanvallen maar op hen afkomen en neutraliseerde dezen met gemak. 
K.F.C.O kon plots geen enkele serieuze aanval opzetten. Hoe kan dat vroeg 
iedereen zich af. Het waren twee wedstrijden die bij een andere uitslag de 
geel/blauwen in de 3de nationale afdeling hadden kunnen brengen, maar als het niet 
wil lukken. De droom van voorzitter Stevens was heel dicht nabijgekomen. 
 
Marc Brijs verlaat na verloop van het seizoen de club. De nationale reserven die een 
groot aantal beloftevolle spelers binnen haar rangen had, speelden zich in de kijker 
door tweede in de eindstand te worden. Ploegafgevaardigde Mike Wheeler beleefde 
beslist een van zijn mooiste voetbalseizoenen met dit talentvol elftal.  
 
Sven De Doncker kreeg voor zijn prachtig seizoen de Gouden Schoen.  
 
Op zondag 8 december 1996 werd een van de Wilrijkse oude gloriën Rik Buelens 
(°1923) op een gepaste manier letterlijk in de bloemetjes gezet. Tot zijn 32ste speelde 
hij in het fanionteam van de geel/blauwen, ten tijde van de periode van F.C. in de 
bevordering, om dan nog enkele jaren zijn voetbalkwaliteiten ten dienste te stellen 
van F.C. Deinze. Na zijn actieve periode zette Rik zich in voor de opleiding van de 
jeugd bij F.C. Bij de splitsing ging Rik naar F.C. Olympia waar hij zijn taak verderzette 
bij de jeugd, om dan in 1993 terug te keren naar de fusieploeg, waar hij de 
voetbalvader werd van de duiveltjes. 
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Binnen het clubgebeuren was men al enige tijd begonnen met de voorbereiding van 
het naderend feestgebeuren bij K.F.C.O Wilrijk, voetbalvereniging die in 1996 zo 
maar eventjes 75 jaar jong is. Een feestcomité zorgde voor een gevuld programma. 
De festiviteiten hebben plaats tussen 9 augustus, met een ontvangst op het 
districtshuis en eindigen op 23 november 1996 met een afsluitend banket in de 
feestzalen ‘De Jachthoorn’ aan de Doornstraat, gevolgd van een dansavond. 
 
 
Voetbalseizoen 1996/1997 
De Wilrijkse voetbalclub K.F.C.O werd op het districtshuis gepast gevierd voor deze 
75ste verjaardag van haar bestaan. Ondervoorzitter Raymond Van de Weyer mocht 
de feestvierende bestuurders en sympathisanten ontvangen als opener van de 
feestelijkheden. 
 
De voorbereiding van het nieuw speelseizoen maar vooral van de al eerder geplande 
feestelijkheden rond de 75ste verjaring wordt danig verstoord door het bericht van het 
overlijden (op 10 augustus) van Jan Taveirne, gewezen voorzitter en huidig 
erevoorzitter van de Wilrijkse voetbalvereniging. De uitvaart op 16 augustus in de 
Sint-Michielskerk, op het Zuid te Antwerpen wordt druk bijgewoond door vroegere en 
huidige bestuurders, spelers, medewerkers en sympathisanten. 
 
Het inrichtend comité bestaande uit de leden van de raad van bestuur aangevuld met 
mee -bestuurders hadden een groots feestprogramma uitgestippeld gespreid over 
verschillende dagen, te beginnen met een tentoonstelling op 12 augustus en 
eindigend met een academische zitting op 20 september. De inrichters hadden bij de 
opmaak van het feestprogramma ook aan de sportieve omlijsting gedacht, naast een 
terugblik op het verleden en een grote receptie waarop velen waren uitgenodigd. Ze 
werden als speciale gast welkom geheten. 
 
Het goed gevulde programma zag er als volgt uit: 12 augustus: een tentoonstelling 
’75 jaar Wilrijks voetbal’ in het districtshuis; 23 augustus: vriendschappelijke 
voetbalwedstrijden met de K.F.C.O-elftallen nat. reserven, junioren en scholieren, 
tegen respectievelijk Berchem Sport en S.K. Lierse; 24 augustus: veteranentornooi 
met de ploegen K.F.C.O Wilrijk, Berchem en Lierse; 27 augustus: jubileumwedstrijd 
tussen K.F.C.O Wilrijk en Germinal Ekeren; 
 
Vervolgens was er de sluitingsactiviteit van het feestgebeuren: 20 september, om 20 
uur, grote receptie in de versierde A-kantine met als gastspreker bondsvoorzitter 
Michel D’Hooghe en met de aanwezigheid van de heren De Keersmaecker en G. 
Verstraelen, respectievelijk voorzitter KBVB provinciale Antwerpen, en schepen van 
de Stad Antwerpen Sport en Onderwijs. Voorzitter André Stevens hield de feestrede. 
 
Tijdens de toespraak van de Bondsvoorzitter was de uitspraak niet mis te verstaan, 
dat de allereerste opdracht van een voetbalclub bestaat in de opleiding van de jeugd 
en er stevig werd benadrukt op het feit dat de sportiviteit en het respect voor elkeen 
van primordiaal belang zijn en de trainers, begeleiders en clubbestuurders daarover 
moeten waken. 
 
Ter gelegenheid van dit 75-jarig jubileum werd een prachtige jubileumbrochure 
samengesteld en te koop aangeboden, brochure die een goed overzicht geeft, met 
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zowel foto’s als teksten, over 75 jaar Wilrijks voetbal. De eindredactie was in handen 
van Robert Verstraeten die geholpen werd door Marcel Robbroeckx, Jef Heremans, 
de heemkring Wilrica en ondersteunt door heel veel gegevens van informanten. Het 
drukwerk werd uitgevoerd door Begrafenissen Theo Smedts (oud-speler van F.C.) en 
de mooie kaft werd gedrukt bij Agfa-Gevaert te Kontich.  
 
De jubileumwedstrijd van het eerste elftal tegen Germinal Ekeren had plaats onder 
een zeer grote belangstelling. De wedstrijd had plaats onder een zeer ruime 
belangstelling en zorgde voor knap voetbal langs beide kanten.  
 
Voor K.F.C.O Wilrijk had trainer Spaenhoven deze ontmoeting als een ideale test in 
het voorbereidingsprogramma opgenomen en zette volgende namen op het 
scheidsrechterblad: Debie, Driessen, Van Asch, Janssens, De Doncker, Verboven, 
Lucidarme, Degroof, Johnson, Schauvaerts, Van de Weerd, Hermans, 
Vandewijngaert, De Backer, Jacobs. 
 
Germinal Ekeren kwam ter plaatse met Andrews, Wegria, Verheyen, Van Gorp, 
Descamps, Smet, Van Dessel, Milosovic, Van Hoogten, Dheedene, Hofmans, 
Radzinski, Schaessens, Peeters en Aboraa. 
 
Het was een spannend duel met aan het halfuur reeds een voorsprong voor K.F.C.O 
met doelpunten van Hans Van de Weerd en Vandewijngaert maar dan nam Germinal 
de wedstrijd in handen en wonnen verdiend met 2-3 van de geel/blauwen, waar voor 
Germinal, de Wilrijkenaar en gewezen jeugdspeler van F.C. Olympia Didier 
Dheedene, nog een mooi doelpunt wist te scoren tegen de Wilrijkse netten. 
 
In het dagblad Gazet Van Antwerpen van die dag (27 augustus) verscheen er een 
knap artikel van Walter Vertongen over de feestvierende Wilrijkenaars met een groot 
verslag over de twee ploegen en met een foto van een breed lachende voorzitter 
Stevens die even terugblikt in de tijd, maar de toekomst met veel hoop tegemoet ziet 
ondanks dat het er niet simpeler op wordt. De clubs zullen het meer van hun eigen 
jeugdopleiding moeten hebben en in Wilrijk is er daarom een scoutingscomité 
opgericht. Het moet gezegd dat deze jubileummatch er gekomen is dankzij de goede 
relaties met René Snelders (Bouwonderneming Versnel/bestuurder Germinal). 
  
In de ledenvergadering van de Raad van beheer gehouden op 16 september 1996 
worden de tijdelijk genomen maatregelen n.a.v. de fusie en bekrachtigd in zitting van 
3 juni 1993, in de statuten vermeld onder 5bis en 15bis definitief geschrapt en ziet de 
samenstelling van de beheerraad er als volgt uit: André Stevens, voorzitter; Paul De 
Hert, ondervoorzitter; Michel Cassauwers, verslaggever; Walter Claes, secretaris; 
Antoine Claes, penningmeester met Eddy De Backer, Frans De Brucker, Raf 
Dierckens, Bruno Groven, Paul Jansens, Karel Pauwels, André Mentens en Filip 
Schots als raadsleden. 
 
Het seizoen 1996/1997 zou het derde speelseizoen worden in de nationale reeksen 
en ondanks een goede kern aan spelers en een goede wedstrijd tegen Germinal, 
was er een zekere vorm van vertwijfeling waar te nemen bij de bestuurders. Men had 
het gevoel dat we niet sterk genoeg voor de dag zouden komen. De spelerskern van 
de geel/blauwen was al wekenlang met de voorbereiding bezig van het nieuwe 
speelseizoen in de bevorderingsreeks B, waarvan de eerste speeldag op 1 
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september van start gaat. In die reeks zullen volgende ploegen moeten bekampt 
worden: Schoten, Grimbergen, Aarschot, Lyra, Hemiksem, Diegem, Merchtem; 
Lebbeke, Oud-Heverlee, Liedekerke, Lombeek, Hekelgem, RC. Lebbeke, Boom en 
Dendermonde. 
 
Urbain Spaenhoven krijgt als trainer nog alle krediet om de spelersgroep te leiden die 
bestaat uit: E. De Bie, P. Van Asch, Sven De Doncker, E. De Backer, Stafke 
Jonnson, St. Janssens, M. Melis, Jimmy De Groof, Steve Verboven, N. Goeminne, D. 
Lucidarme, H. Van de Weerd, L. Van den Wijngaert, Schauvaerts D., J. Driessen, P. 
Jacobs, Cools T., I. Leirs, M. Lamine, M. Sola F. Van Berckelaer, St. Hermans. 
‘Interbuild’ en ‘Vleeswaren Schots - Kontich’ zijn de shirtsponsors. 
 
Trainer Spaenhoven was met evenveel ambitie en vol van goede vooruitzichten 
begonnen met de voorbereiding. Dat was zo de gewoonte want het ontbrak Urbain 
nooit aan inzet en doorzetting. Hij werd omringd door T2 Marcel Dens en Eddy 
Braem als keeperstrainer. Langsheen de lijn (steeds achter het doel te vinden) was 
er Eddy De Backer als ploegafgevaardigde, en zorgde Geert Borms voor helende 
zorgen als die nodig waren. 
 
De club schreef 23 elftallen in voor de competitie, waarvan 19 jeugdploegen. 
 
Het werd een seizoen zonder glans, met goede en mindere wedstrijden. Het begin 
van de competitie begon eigenlijk goed voor de Wilrijkenaars maar naarmate het 
einde van die eerste periode nabijkwam werden er zeer weinig punten gehaald en 
zakten ze zelfs weg naar de 10de plaats met al 11 punten minder dan de winnaar 
Lyra (23p.). Tijdens de volgende wedstrijden van de tweede periode zakt K.F.C.O in 
de algemene rangschikking helemaal weg naar de laatste plaats (19de speeldag 
tegen Schoten/ 0-3 verlies.) Deze club zal de tweede periode winnen. Na de 22ste 
speeldag op 16.02.1997 thuis tegen Dendermonde (0-0) wordt trainer Spaenhoven 
en de hulptrainer M. Dens ontslagen. K.F.C.O staat op de laatste plaats samen met 
Aarschot en Merchtem (21p) en men vreest het ergste. 
 
Tijdens het seizoen moet men in zulk geval dadelijk voor een oplossing zorgen en 
die komt er enkele dagen nadien door de aanstelling van Patrick Hantson, tot voor 
kort nog trainer van derdeklasser Herentals. De nieuwe trainer kreeg naast zich Marc 
De Bruyn als hulptrainer. Urbain was echter verbaast, was zwaar onder de indruk 
zelfs en wist uiteraard dat het niet goed was. Maar hij had het moeilijk omdat hij niet 
op een waardige manier afscheid had kunnen nemen van zijn spelers. 
 
Voorzitter André Stevens in een gesprek met journalist Walter Vertongen (GvA) 
enkele dagen nadien, verklaart “dat Urbain Spaenhoven voor hem de beste trainer 
ooit was die de club heeft gehad. Hij bracht de geel/blauwen van eerste provinciale 
Antw. naar de bevorderingsreeks en bouwde in die reeks een reputatie op in vier jaar 
tijd.” 
 
De nieuwe trainer had nog 8 wedstrijden om het tij te keren. De kering kwam er ook 
want het elftal behaalde nog 13 punten en wist zich in het algemeen klassement op 
de 11de plaats te handhaven met 35 punten. Kampioen werd Schoten met 57 punten. 
De tweede periode was voor Aarschot en de derde periode voor Hekelgem. 
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K.F.C.O wist zich te redden, dat was voor velen een hele opluchting maar er werden 
ook bedenkingen bijgezet en dat was realistisch. Zelfs voorzitter Stevens liet 
verstaan dat het best een einde kon betekenen van een grootse periode en de 
realiteit voor ogen moeten zien. André voegde er nog aan toe dat de transfer politiek 
danig is gewijzigd en de Bond lijdzaam blijft toezien op de veel te vroege 
onderhandelingen met en rond spelers en alleen de managers er maar beter van 
worden. 
 
Gewezen speler Filip Schots, de Wilrijkse organisator en sterkhouder in de 
verdediging, had na lange jaren dienst bij de geel/blauwen zijn sportplunje geruild 
voor een bestuurlijke taak en werd zelfs als sportief manager aangesteld binnen de 
sportieve cel om samen met de trainersstaf de zaak mee te leiden. 
 
Dave Lucidarme wordt de winnaar van de Gouden Schoen 1997. 
 
 
Voetbalseizoen 1997/1998 
Op sportief gebied is er heel wat beweging genoteerd. 
Volgende spelers verlieten de club: H. Van de Weerd, Danny De Backer, Sven De 
Doncker, P. Jacobs, M. Melis, I. Leirs. Paul Van Asch stopt met voetballen. 
Volgende nieuwelingen traden toe tot de groep: T. Claessens, W. Van Wemmel, D. 
Mortiers, M. Smits, Tom De Beer, P. Knaepen, Peter Aerts, 
 
Het grootste gedeelte van de kern van voorheen, de vaste waarden van dat moment, 
bestond uit: T. Cools, E. De Bie, J. De Groof, J. Driessen, N. Goeminne, St. 
Hermans, St. Janssens, Stafke Jonnson, D. Lucidarme, D. Schauvaerts, F. Van 
Berckelaer, L. Van den Wijngaert, M. Freire, Claessens, Hargot, Poppe, St. 
Verboven, Vermeersch K., D. Verbert.  
Shirtsponsors zijn ‘Interbuild’ en ‘Schots Vleeswaren - Kontich’. 
 
Maar de trainer Patrick Hantson die de Wilrijkenaars in de laatste fase van het vorige 
speelseizoen uit de gevarenzone moest halen en er ook in lukte, verkoos niet te 
blijven en vertrok naar Berchem en dat was wel een verrassing voor de bestuurders. 
 
Het Bestuur had in allerijl Peter Claessens aangetrokken maar die werd plots ernstig 
ziek en moest afhaken en zo werd in extremis Danny Veyt gevraagd het roer over te 
nemen, die instemde. De trainer krijgt Paul De Bruyn aan zijn zijde als hulptrainer. 
Deze grote sportman met een klinkende naam die D. Veyt wel is, met een grote staat 
van dienst als clubspeler bij Waregem SV. en als Rode Duivel, die verleden seizoen 
een slechte beurt maakte als trainer van Boom wilde zich rehabiliteren bij een club 
als K.F.C.O Wilrijk. 
 
Het nieuwe seizoen in de bevorderingsreeks B zal partij moeten gegeven worden 
aan: Berchem, Dendermonde, Ninove VK, Lombeek, TK Meldert, Zele, RC Lebbeke, 
Hekelgem, Hemiksem, Liedekerke, Tubantia, Lyra, Eendr. Meldert, Grimbergen en 
Denderhoutem. 
 
De kalendermaker plaatste op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen 
(7.09.1997) een streekderby tegen het thuisspelende Hemiksem. 
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Voor iedereen van bestuurders tot supporters en sympathisanten was het een 
vraagteken over de kwaliteit en de inzet van het team. De voorbereiding was met 
hoogten en laagten verlopen tegen Wenduine en Aartselaar. In de sportpers werd 
ook openlijk de sterkte van de Wilrijkenaars in vraag gesteld en dat zal de rust bij de 
trainer en spelers, om van de bestuurders maar te zwijgen zeker, niet ten goede zijn 
gekomen. 
 
Voor die wedstrijd zette trainer Veyt volgend elftal tussen de lijnen: E. De Bie, 
Janssens, Verboven, De Beer, Lucidarme, Goeminne, Mortiers, Van den Wijngaert, 
Jonnson en vooraan Knaepen en Claessens. Bankzitters: Van Wemmel, Driessen, 
Cools, De Groof. Het was grotendeels een nieuwe opstelling, zeker t.o.v. van 
verleden seizoen. 
 
De Wilrijkenaars vochten op het Hemiksemse terrein als een blok voor elke bal, maar 
na 4 minuten stond het al 1-0 en was achtervolgen al nodig. De Wilrijkenaars baatten 
een numerieke meerderheid (vanaf de 2de helft) uit en gingen met de drie punten 
terug naar huis (2-3). Na de wedstrijd niets anders dan blije gezichten gezien. 
De start was ditmaal optimaal. 
 
Na de vierde wedstrijd staat K.F.C.O Wilrijk aan de leiding met 10 punten maar kan 
dit niet vasthouden tot de 10de speeldag van de eerste periode, omdat…de laatste 
twee wedstrijden verloren werd. (tegen E. Meldert en Denderhoutem). E. Meldert 
werd de eerste periodekampioen. 
 
Voor de thuiswedstrijd tegen Eendracht Meldert op 3 nov.1997, wat als een 
topwedstrijd stond aangegeven omdat beiden voor de 1ste periodetitel in aanmerking 
kwamen, besloot het K.F.C.O-bestuur om de inkomprijzen te halveren, als een geste 
naar het publiek toe, maar vooral om toeschouwers naar het plein te krijgen. En dat 
lukte ook nog. Helaas was E. Meldert te sterk. 
 
Tijdens de 7de match van de tweede periode - 11.01.1998 op Ninove - breekt L. Van 
den Wijngaert zijn rechterbeen (dubbele beenbreuk) na een drieste tussenkomst van 
een tegenspeler, en die met rood van het veld moest. De Wilrijkenaar had nog geen 
minuut voordien voor K.F.C.O gescoord. De vreugde van de 0-5 winst werd door dit 
accident vergalt. 
 
RC Lebbeke won de tweede periode en in het algemeen klassement was K.F.C.O 
opgeklommen tot plaats 2. De derde periode kan K.F.C.O maar driemaal winnen en 
verliest van o.m. Tubantia en Berchem, zodat ze nergens in de prijzen vallen. Beter 
gezegd, de wedstrijd op Berchem (01.03.1998, 23ste wedstr.) beloofde weer wat 
spanning. Berchem leidde de dans met 2-0 tot op de 87ste min. waar De Beer voor 
K.F.C.O kan tegendoelen (2-1). Het werd een zenuwslag voor beide teams en de 
scheids liet maar overspelen. Tumult op de Berchembanken, en op de 90ste + 2 min. 
ziet de scheids op de rand van het Berchemse strafschopgebied een fout bij het duel 
Crève/Mortiers. Penalty geeft de scheids aan. Gevolg: een stormloop van zwart/gele 
supporters op het veld, rumoer, getrek en protest. D. Lucidarme, misschien wat 
zenuwachtig van het lange wachten, trapte uiteindelijk de bal naast het doel. Was de 
uitslag voor Berchem verdiend? Het kan, maar er werden drie gouden punten 
verloren. Denderhoutem is de winnaar van de derde periode en in de algemene 



 198 

rangschikking zet K.F.C.O Wilrijk zich op de 4de plaats (51p) na kampioen RC 
Lebbeke (67p.), Hekelgem en Berchem. 
 
Tom Cools wint de Gouden Schoen voor zijn prachtseizoen. 
 
20 september 1997 – afsluiter van de viering rond ‘75 jaar F.C. Wilrijk’. Tijdens de 
feestzitting in de versierde kantine van de club verwelkomt voorzitter Stevens de 
genodigden en geeft een overzicht van 75 jaar clubleven te Wilrijk. Dan volgt de 
toespraak van dhr. Michel D’hooghe, Bondsvoorzitter en laat de niet mis te verstane 
uitspraak ontvallen “dat bij een voetbalvereniging de kerntaak bestaat uit de opleiding 
van jongeren.” 
 
Begin van het jaar, meer bepaald op 24 maart 1998 verscheen er op de 
sportbladzijden van GvA een groot artikel van Walter Peersmans onder de titel 
“Jeugdopleiding blijft zinvol” met als ondertitel: “Leren voetballen in teamverband blijft 
eerste doelstelling bij K.F.C.O Wilrijk”. Het was een aanklacht tegen die clubs die een 
jeugdopleiding zinloos en geldverspilling vonden in deze tijd, en zeker met de huidige 
gang van zaken en reglementeringen. 
 
De doorstroming naar het eerste elftal van de eigen clubproducten is niet 
vanzelfsprekend, om niet te spreken van het geregeld weghalen van spelers door de 
grote clubs, waartegen moeilijk iets te ondernemen viel. Maar besluit André Mentens, 
jeugdvoorzitter K.F.C.O Wilrijk, “er zijn gelukkig nog veel verenigingen die bij een 
goede jeugdwerking blijven zweren”. Hij voegt er dadelijk aan toe dat het zonder een 
goede omkadering van mensen die het voetbal kennen, met mensen die het kunnen 
overbrengen en goed met de jeugd kunnen omgaan, het anders niet mogelijk is. 
Daarnaast haalt hij ook aan dat de communicatie tussen het jeugdbestuur met het 
hoofdbestuur, de trainers, de jeugdcoördinator en de jeugdtrainers niet altijd 
vanzelfsprekend is. De bestuurders zijn meestal te veel bezig met het eerste elftal. 
 
Vervolgens geeft André Mentens een opsomming van de samenstelling van het 
K.F.C.O Wilrijk jeugdbestuur met hun diverse taken: 
Jeugdvoorzitter: André Mentens 
Jeugdcoördinator (junioren t/m miniemen): Paul Huyck 
Jeugdcoördinator (overige categorieën): Bruno Vercauteren 
Ondervoorzitter: Jef De Bock 
Jeugdsecretaris: Carl Pauwels 
Geldbeheer/ financieel luik: Michel Cassauwers 
Verantw. infrastructuur: Bruno Groven 
Verantw. materiaal/kledij: Armand Van Droogbroeck/Paul De Herdt 
Ook kon het jeugdbestuur wekelijks rekenen op een zestigtal medewerkers, 
ploegbegeleiders en vrijwilligers om de spelertjes naar de wedstrijden te voeren ed. 
 
Vanaf dit speelseizoen start er een nieuw Wilrijkse voetbalelftal in de Belgische 
voetbalcompetitie nl. Sportkring Wilrijk of kortweg S.K. Wilrijk met stamnummer 9307 
en begint in de 4de provinciale afdeling Antwerpen. Deze voetbalclub is het product 
van een in 1962 gestichte club, aan de toog van café Mixer in de Boekstraat en 
genoemd F.C. Mixerboys. De voetbalfanaten en stichters noemden Victor Liekens, 
Paul Van Dijck en Jos Meeus en zochten wat spelers bijeen om deel te nemen aan 
de competitie van het Arbeiders Verbond afd. Antwerpen. 
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Het eerste bestuur bestond uit V. Liekens, voorzitter, J. Derden secretaris, L. Van 
Gerwen schatbewaarder, Fr. Clement, ondervoorzitter, met Theo Denys, Toine 
Somers e.a. De spelers van het eerste uur waren Th. Denys, Fr. Clement, A. 
Goossens, Fr. Peeters, Ant. Somers, R. Van Onselen, J. Meeus, M. Vogels, P. Van 
Dijck, W. Rotsaert, J. Derden, St. Ponsaers en G. Deneve. 
 
Het elftal speelde zijn wedstrijden op het terrein van F.C. Rood-Wit aan de Krijgslaan 
(1965/1987) en op het terrein van K.F.C.O Wilrijk (1988/1993). In 1989 speelden zij 
al in de hoogste afdeling van het Verbond en wonnen het provinciale 
kampioenschap, de Beker van het Verbond, en werden 2x landskampioen (1993 en 
1996). Na 35 jaar in het Arbeiders Verbond besluit men te gaan deelnemen aan de 
competitie bij de Kon. Belg. Voetbalbond. Achter die beslissing stonden Peter Blockx, 
J. Derden, Jos Meeus, Jos De Groof en Jules Janssens. Het seizoen 1997/1998 
wordt gestart in de 4de provinciale afd. 
 
 
Voetbalseizoen 1998/1999 
Trainer Danny Veyt en zijn hulptrainer Paul De Bruyn hadden al vlug de kernspelers 
bij elkaar geroepen voor de eerste voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Deze 
groep bestond grotendeels uit de gekende gezichten van verleden seizoen en zijn: 
E. De Bie, T. Claessens, W. Van Wemmel, T. Cools, D. Lucidarme, Sv. De Doncker, 
B. De Pauw, T. De Beer, St. Janssens, F. Ploegaerts, W. Van de Zande, St. 
Mattheussen, St. Jonnson, Hargot, D. Verbert, Mortiers, D. Macken, Somers, K. 
Vermeersch, Verstraeten, Wellekens, (vanaf Nieuwjaar Ronny Prins {33 jaar KV. 
Oostende}. De shirtsponsors zijn ‘Vleeswaren Schots Kontich’ op de borstzijde, en 
‘Interbuild’ op de rugzijde. 
 
Het zoveelste jaar in de bevordering B zal moeten gestreden worden tegen: Zwarte 
Leeuw, Stade Leuven, Bornem, Lyra, Diegem, Willebroek, Berchem, E. Meldert, 
Hemiksem, Grimbergen, Dendermonde, Nijlen, S.K. Heist, Oud-Heverlee en TK. 
Meldert. Danny Veyt kreeg Paul De Bruyn als veldtrainer naast zich. 
 
De aanvang van het speelseizoen kreeg een normaal verloop zoals we dat van de 
Wilrijkenaars gewend zijn. Niets liet vermoeden dat trainer Danny Veyt na de 
verliesmatch thuis tegen Bornem (1-5) op 15.11.1998 zijn ontslag ging aanbieden. 
Kampioen van de eerste periode was Oud-Heverlee en K.F.C.O stond op de 10de 
plaats. 
 
Er werd naarstig gezocht naar een geschikte trainer die wilde en kon overnemen. De 
voorbereiding naar de eerstvolgende wedstrijd tegen TK. Meldert werden geleid door 
trainer Paul De Bruyn. Tot ieders verwondering werd het Fi Van Hoof, een man met 
‘een staat van dienst’ zoals men dat al eens zegt. Zijn trainerscapaciteiten had hij in 
het verleden al getoond bij de eersteklassers Lokeren en KV. Mechelen. Voorzitter 
Stevens en zijn sportief verantwoordelijke Filip Schots hadden Fi Van Hoof gevraagd 
of hij de club zou willen ‘depanneren’ tot het einde van het seizoen, als zg. 
‘vriendendienst’, stond er in de sportbladzijden te lezen. Was dat een uitdrukking van 
wat men onderschatting durft te noemen? 
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De eerste wedstrijd met trainer Fi Van Hoof in de dug-out op TK Meldert op 
22.11.1998 - geen gemakkelijke wedstrijd trouwens - gaf meteen nog geen resultaat. 
Ondanks een grote inzet werd er verloren met 1-0. 
 
De zo verwachte (grote) kentering kwam er eigenlijk niet en K.F.C.O bleef onderaan 
het klassement staan. Voor de thuiswedstrijd op 10.01.1999 tegen Stade Leuven 
werd een inderhaast aangetrokken speler, Ronny Prins, in het eerste elftal gedropt, 
maar ook deze grote verwachting bracht in de twee volgende wedstrijden geen 
soelaas. Het werd tweemaal een gelijkspel en zo iemand vreemd, plots maar gaan 
inpassen, daar hadden velen hun gedacht over, om nog van de reactie van de 
spelers te zwijgen. 
 
Op die zondag van 10 januari richtte de club ‘de dag van de supporter’ in, met 
verlaagde inkomprijzen en een gratis consumptie erbovenop. 
Verder was er slecht nieuws te rapen doordat Luc Van den Wijngaert (terug 
begonnen na maanden van revalidatie en veel pijn), liet weten met voetballen te 
stoppen. Spijtig was dat, heel spijtig. 
Als je in de hoek zit waar de klappen vallen stopt het meestal niet want een volgende 
tegenslag speelde zich af op de uitwedstrijd van 31.01.1999 te E. Meldert waar R. 
Prins rood kreeg en enkele weken niet beschikbaar zal zijn. Was dit wel een 
verzwakking te noemen voor de verdere competitie? 
 
Na de 20ste wedstrijd staat K.F.C.O Wilrijk op de 11de plaats, weliswaar met de 
meeste punten van de degradatiekandidaten maar het mag gezegd dat Grimbergen, 
Diegem en Hemiksem op minstens 7 punten staan. De tweede periode werd 
gewonnen door Lyra. 
Tijdens de derde periode wisten de Wilrijkenaars zesmaal te winnen, met slechts een 
verliesmatch. Derde periodewinnaar werd Stade Leuven, algemeen kampioen werd 
Dendermonde en K.F.C.O Wilrijk eindigde op 11de plaats (41p.) ver boven de clubs 
van de degradatiezone. 
 
De Gouden Schoen werd uitgereikt aan Staf Jonnson, als de meest verdienstelijke 
speler van het seizoen. 
 
 
Voetbalseizoen 1999/2000 
Eind van het vorige speelseizoen was er wat ophef ontstaan rond de doorverwijzing 
van trainer Fi Van Hoof. In de dagbladen sprak men van een weinig respectvolle 
manier van handelen. Het bestuur had besloten met Fi Van Hoof niet verder te gaan 
ondanks de goede afloop van het seizoen. Het duurde wel een tijdje vooraleer de 
naam van de nieuwe trainer werd genoemd. Het werd Johan Vercruyssen, oud-
speler van Berchem met al heel wat trainerservaring. 
 
Intussen hadden voorzitter André Stevens en zijn sportief manager Filip Schots niet 
stilgezeten op het gebied van het aantrekken van (betaalbare) goede spelers.   
 
En de tegenslag blijft maar duren, want een nog grotere ramp trof de club in het hart 
tijdens de nacht van 7 op 8 augustus 1999. Door brandstichting werd het houten 
kleedkamerpaviljoen volledig in de as gelegd. Dit paviljoen, gebouwd in 1972, werd 
in eerste instantie gebruikt door F.C. Olympia Wilrijk, en de clubs die hun 
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zaterdagwedstrijden speelden. Nadien als gevolg van de fusie klopte hier het hart 
van de jeugdafdeling van K.F.C.O Wilrijk.  
 
Het was voor de club, zijn bestuurders en medewerkers, maar vooral voor 
jeugdvoorzitter André Mentens en zijn medebestuurders een grote tegenslag. Maar 
in de nood is een mens veerkrachtig en dat was ook het geval met het ganse bestuur 
dat dadelijk begon met het uitwerken van noodoplossingen voor de opvang van haar 
jeugd, zowel voor de trainingen als voor de wedstrijden. 
 
Al vlug was het bekend dat het drama was ontstaan door een pyromaan, maar van 
de dader geen spoor. In deze zaak heeft de jeugdvoorzitter een belangrijke taak 
vervuld, en kon na vele maanden een dader gevonden worden. Zodoende kon de 
procedure onder de verzekeringsmaatschappijen beginnen. 
 
Maar al die maandenlang dacht men natuurlijk niet aan het opruimen van het puin 
omdat het gerecht de zaak nog niet vrijgegeven had. Die zwartgeblakerde puinhoop 
heeft daar een jaar lang in het zicht van iedereen gelegen. 
Aan heropbouw werd door de club dadelijk gedacht en ging de voorkeur uit naar de 
bouwfirma Mourik, maar het bleef voorlopig bij plannen maken. Wachten, afwachten 
was de boodschap. 
   
In de algemene vergadering van de Raad van beheer van 20 september 1999 wordt 
het ontslag van Frans De Brucker en Bruno Groven genoteerd en werd volgende 
samenstelling van kracht met voorzitter André Stevens; ondervoorzitter Paul De Hert; 
verslaggever Michel Cassauwers; secretaris Walter Claes; penningmeester Tony 
Claes en Eddy De Backer, Raf Dierckens, Paul Jansens, André Mentens, Karel 
Pauwels, Roland Rottiers en Filip Schots als raadsleden. 
 
In de bevorderingsreeks B van het seizoen 1999/2000 dienden volgende ploegen 
bekampt te worden: Rita Berlaar, Aarschot, Willebroek, Vorselaaer, S.K..Heist, Lyra, 
Bornem, S.K..Lebbeke, TK. Meldert, Londerzeel, Hoegaarden, Berchem, Rode 
Verrewinkel, RC. Lebbeke en Lombeek. 
 
Trainer Vercruyssen kreeg volgende kernspelers onder zijn hoede: Thierry 
Berghmans, Gunther Vets, T. Cools, W. Van Wemmel, Sven De Doncker, Tom 
Somers, D. Janssens, Stefan Hassenberg, D. Lucidarme, Jens De Cat, Sven 
Vercammen, De Coninck, St. Mattheussen, B. De Pauw, W. Van de Zande, Em. 
Osayande, R. Prins, Kenny Vermeersch, Staf Johsson, Ph. Ploegaerts, Kenneth 
Boons, David Klinckaert, Larochette, Vercauteren Philippe, Verbruggen, Van Hasselt, 
‘Interbuild’ op de rugzijde en ‘Vleeswaren Schots, Kontich’ op de borstzijde zijn de 
shirtsponsors. 
 
De club ving het seizoen aan met heel veel ambitie maar met in het achterhoofd, de 
gevoerde strijd tegen het behoud van verleden seizoen. Dat bleef bij velen 
nazinderen. Erger nog, men had het idee dat de spelers niet zege-zeker meer waren. 
Ook had het bestuur de brede kern van verleden jaar fel moeten afslanken. Maar het 
werd buiten alle verwachting een heel goede start. 
 
Trainer J. Vercruyssen genoot van de kalendermaker zijn geplaatste eerste wedstrijd 
tegen en op Rita Berlaar, door kenners getipt als de zwakste ploeg. Een nog 
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‘zoekend’ K.F.C.O won gemakkelijk met 1-4 tegen dat zwakke broertje. Het was een 
goede testcase voor de nieuwe trainer. 
 
Op de 12de speeldag op 28.11.1999 op Aarschot werd de eerste verliesmatch (2-1) 
van het seizoen genoteerd De eerste periode werd gewonnen door Vorselaar voor 
de Wilrijkenaars. In het algemeen klassement was K.F.C.O sinds de 6de wedstrijd 
opgeklommen naar de tweede plaats. Het sterke collectief met een uiterst te 
vertrouwen doelman Berghmans en doelpuntenmakers Werner Van de Zande en D. 
Lucidarme, zorgden voor deze mooie beginperiode. 
 
Het vervolg was schitterend want K.F.C.O Wilrijk won de tweede periodetitel. In het 
algemeen klassement waren de geel/blauwen sedert de 19de wedstrijd aan de leiding 
gekomen, acht weken lang, om dan Lyra te zien voorbijkomen. 
 
De laatste wedstrijd thuis op 7.05.1999 tegen RC Lebbeke werd onbegrijpelijk 
verloren, en zo wisten de Lebbekenaars de derde periode te winnen. 
 
 
In het algemeen klassement eindigde K.F.C.O Wilrijk op de 3de plaats met 53 punten, 
na kampioen Lyra (56 punten) en Vorselaar (eveneens 53 punten). 
 
De Wilrijkenaars stonden voor de tweede maal nog nooit zo dicht bij een promotie 
naar de derde nat. afdeling. Na de 28ste speeldag stond de club op de eerste plaats 
met 3 punten voorsprong op Lyra en met 6 punten méér op Vorselaar. 
  
In de eerste ronde van de eindronde hebben de Wilrijkenaars vlot Racing Jet Waver 
opzijgezet met een schitterende thuismatch die gewonnen werd met 3-1 maar de 
finalewedstrijd moest gespeeld worden tegen de andere winnaar zijnde Seraing. 
Spijtig van de geel geschorsten Vets, De Doncker en De Cat (opgelopen in de 
wedstrijd tegen R. Jet Waver.) want de drie sterkhouders van het voorbije seizoen 
vervangen was weliswaar een verzwakking. 
 
De wedstrijd was een groots vertoon van de geel/blauwen die Seraing met hun 
collectief spel van zich af wist te houden. Bij het uitvallen van Boons (2x geel) was de 
veer gebroken en Seraing won met het kleinste verschil (0-1). Het had er anders 
kunnen uitzien. Het enige goede nieuws na de uitschakeling was dat men enkele 
ontdekkingen had gedaan van ingezette jonge spelers. 
 
Doelpuntenmakers van dit seizoen waren Werner Van de Zande (16) en Dave 
Lucidarme (15). Voor de statistieken: de thuiswedstrijd op 16 januari 2000 (de 17de 
speeldag) tegen Rita Berlaar hield K.F.C.O Wilrijk doelpuntenkermis met 7-0 waar 
Werner Van de Zande er vijf van scoorde tussen de 16de en de 42ste min. 
 
Een mooie uitgave van het Jubileumboek ‘100 jaar Beerschot’ uitgebracht in 2000 
door Danny Geerts en medewerkers waaronder Hugo Fret, Wilrijkenaar en 
sportjournalist (voetbal), geeft als het ware een volledig overzicht (met veel foto’s) 
van deze zo beroemde paars-witte voetbalploeg van het Kiel en ons Belgenlandje, 
ook de naaste buur van K.F.C.O Wilrijk. 
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Hugo Fret (°1950/+2020), onderwijzer in de Neerlandschool en lange tijd verbonden 
als vrije medewerker aan de sportredactie van Gazet van Antwerpen, zorgde sinds 
begin 2000 voor de vele verslagen van de sportverrichtingen van de paars/witten. 
 
 
Voetbalseizoen 2000/2001 
In de vergadering van de Raad van beheer van 18 september 2000 wordt het ontslag 
genoteerd van Roland Rottiers en worden Jozef Verstappen en Robert Verstraeten, 
als raadsleden toegevoegd. 
 
Vanaf september 2000 wordt er eindelijk gestart met de afbraak en opruiming van de 
resten wat ooit het mooie kleedkamerpaviljoen was van F.C. Olympia en de K.F.C.O 
jeugd. De gerechtsprocedure belemmerde vele maandenlang die afbraak met het 
gevolg dat die verkoolde resten er een seizoen lang hebben gelegen. Intussen was 
er vergunning verleend voor de oprichting van een nieuw modern 
kleedkamergebouw en kon er na de afvoer van het puin, dadelijk gestart worden met 
de werken. Velen van de club en sympathisanten volgden bijna dagelijks de werken 
en de firma Mourik had de datum van half maart 2001 vooropgezet, datum van de 
mogelijke ingebruikneming. 
 
Bij de ingebruikneming van die ruime kleedkamers met het sanitair edm. wordt er 
uiteraard gesproken over ‘de afgeleefde toestand van het naastliggende houten 
paviljoen’ dat al sedert 1973 dienstdoet als kantine. Een nieuw dossier met 
bouwplannen zit er aan te komen. Het neemt niet weg dat de Wilrijkse voetbalclub al 
eens genoemd wordt als de club waar steeds gebouwd wordt, is het niet aan een 
elftal dan is het aan de infrastructuur. 
 
Er werden zo maar eventjes 27 ploegen in competitie gebracht. Op sportief gebied 
stak men het niet onder stoelen of banken dat de club dit seizoen zou willen 
aangrijpen om naar de derde afdeling te promoveren. Het werd alles of niets. De kern 
werd daarom terug uitgebreid naar wel 23 eenheden. 
 
In het Staatsblad verschijnt op 7.12.2000 de aangepaste samenstelling van de Raad 
van beheer met André Stevens, voorzitter; Paul De Hert, ondervoorzitter; Walter 
Claes, secretaris; Tony Claes, penningmeester; Robert Verstraeten, hulp 
penningmeester; Michel Cassauwers, verslaggever; Raf Dierckens, verantw. P&R 
team; Jozef Verstappen, infrastructuur en Respo; Filip Schots, sportief manager; 
André Mentens, jeugdafdeling; Karel Pauwels, jeugd en met Eddy De Backer en Paul 
Jansens als raadsleden. De vzw-vereniging bestaat uit 27 leden. 
 
Trainer Johan Vercruyssen, die het verdere vertrouwen kreeg na het knappe 
seizoen, wordt bijgestaan door Eddy Braem en Willy Bevers en waren al vroeg met 
de trainingen begonnen. De eerste oefenwedstrijden en de wedstrijden van de 
voorronde van de Beker van België gaven de trainer al een beeld van de eerste 
ploeg voor het seizoen. Trouwens haalde de club voor de eerste maal de derde 
ronde van deze competitie. 
 
K.F.C.O Wilrijk won op 15 augustus thuis tegen het Tongeren van derde klasse met 
3-1 cijfers. Het was een goede voorbereiding voor het nakende seizoen en intussen 
had trainer J. Vercruyssen al een goed zicht over het vormpeil van zijn spelers. 
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In de reeks van de 4de nationale afdeling B moesten we partij geven tegen 
Dendermonde, Kontich, Bornem, Diegem, Meldert TK, Eendracht Meldert, 
Boortmeerbeek, Hoboken, S.K. Lebbeke, Londerzeel, Lombeek-Lied., R. Lebbeke, 
St Joost, Willebroek-Meerhof en Red Star Haasdonk. 
 
Volgens de sportspecialisten is Red Star Haasdonk de te kloppen ploeg, elftal dat 
zich het vorige seizoen in de 1ste provinciale afdeling Oost-Vlaanderen - met 
overschot trouwens - de kampioenstitel binnenhaalde. 
 
De wedstrijden tegen deze ploeg zouden voor mij zeer speciaal zijn, omdat de 
schoonzoon van mijn jongere broer, nl. Hervé Van Overtvelt (vroegere speler SV 
Waregem) daar mee de sterkte uitmaakt van dit elftal. 
 
Voor het eerste elftal kan de trainer putten uit volgende kernspelers: Staf Johsson, T. 
Symons, David Klinckaert, J. De Cat, Th. Berghmans, Kr. De Zutter, Sven De 
Doncker, Wim Van Wemmel, G. Vets, T. Van der Goten, Jan Jacobs, J. Cornet, Sv. 
Vercammen, Zeroual, Stefan Hassenberg, W. Van de Zande, Mattheusen St., Van 
Aelst, Kr. Despriet, T. Balemans, G. Van Neck, K. De Graeve, D. Janssens, K. 
Boons, 
 
Het Wilrijkse Bouwbedrijf ‘Interbuild’ ziet intussen af van een verdere shirtsponsoring. 
De hoofdshirtsponsor van het eerste elftal is ‘Schots Vleeswaren, Kontich’. 
 
Na drie wedstrijden gespeeld van de competitie stonden de geel/blauwen mee op 
kop en eindigden de eerste periode op plaats 5 na enkele goede wedstrijden. 
Diegem werd de winnaar. 
 
Algemeen gezegd zakt vanaf half november de ploeg stilaan weg naar de 10de plaats 
om vanaf de 20ste wedstrijd op een 9de plaats te belanden met al 13 punten minder 
dan de toenmalige leider Diegem. 
 
Tijdens die tweede periode werd er maar driemaal gewonnen en vijfmaal gelijk 
gespeeld. E. Meldert wint die periode. De laatste periode brengt eigenlijk niet de 
verwachte verbetering en de K.F.C. O’ers spelen liefst viermaal gelijk tot er een 
moment komt dat mogelijks nog kans gemaakt wordt (mathematisch toch) de laatste 
periodetitel binnen te halen, maar dan moeten we proberen Hoboken, Kontich en 
Londerzeel nog te verslagen. Maar dat was even te positief gedacht. 
 
Tot ontgoocheling van elkeen werd driemaal verloren. S.K. Lebbeke wordt 
periodekampioen en in de algemene klassering is Haasdonk de kampioen en 
eindigen de geel/blauwen op de 9de plaats. 
 
Door ‘een zaak Dendermonde’ (opstellen van een niet gerechtigde speler) en met 
een herschikking van de eindstand, blijft Hoboken in de reeks en zakt Bornem. De 
gevolgen zijn groot voor de provinciale reeksen. Zo degraderen uit 1ste provinciale 3 
clubs; uit 2de provinciale 9 clubs en uit 3de provinciale 11 clubs. 
 
Opmerkelijk is het behalen van de kampioenstitel van de nationale beloftenploeg in 
de bevorderingsreeks en dat is des te opmerkelijk omdat het een team is met jonge 
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voetbaltalenten van rond de 18/19 jaar. De andere jeugdelftallen in de provinciale 
afdeling doen het jaar na jaar beter en het is wachten op de eerste kampioenstitel in 
een jeugdreeks.  
 
Gunter Vets kreeg als beste speler van het seizoen de Gouden Schoen toegewezen. 
 
 
Voetbalseizoen 2001/2002 
Het nieuwe seizoen is meteen het 80ste voetbalseizoen uit de clubgeschiedenis. De 
nieuwe trainer Eddy Lodewijckx met zijn technische staf Filip Schots, Willy Bevers 
(ook trainer beloften), Eddy Braem, keepertrainer; Nick Jansen, clubdokter en Paul 
Van Asch, kiné, staan bijna dagelijks naast of met de spelers op het terrein. Als 
elftalafgevaardigde kan men nog altijd rekenen op Eddy De Backer en in dezelfde 
functie maar bij de beloften is dat Mike Wheeler. Filip Schots is naast zijn functie als 
sportief manager ook nog één van de grote sponsors met zijn ‘vleeswaren ‘Schots’, 
ook op de voetbalshirts. Persverantwoordelijke is Paul De Hert. 
 
De groep spelers die trainer Lodewijckx onder zijn hoede heeft zijn Filip Swolfs, T. 
Van der Goten, Jan Jacobs, W. Van Wemmel, G. Vets, Bart Verdijck, T. Van Aelst, 
Redouan Zeroual, D. Janssens, Marco Bellandi, St. Hassenberg, T. Schipper, J. De 
Cat, Kevin Stickens, J. Cornet, Kr. De Zutter en Sven Varcammen, D. Klinckaert, Kr. 
De Spriet, St. Dierckx. 
 
In de bevorderingsreeks B moeten onze geel/blauwen in het veld tegen: Kontich, E. 
Meldert, TK Meldert, Boortmeerbeek, Berchem, Diegem, Grimbergen, Lombeek-
Lied., Willebroek, S.K. Lebbeke, RC Lebbeke, Waaslandia, Nieuwkerken, Hoboken, 
Londerzeel. 
 
Dankzij ATV, de regionale zender van de provincie, komt het elftal in het 
zondagavond sportnieuws met een beeldverslag in de belangstelling doordat deze 
zender bijna op elke thuiswedstrijd aanwezig is om beeldopnamen te maken. Bij elke 
thuiswedstrijd is er al jaren muziek te horen rond het speelveld, met allerlei 
aankondigingen. In de eerste nieuwe periode na de fusie deed Radio Bavo hier 
dienst om vervolgens Stan Lauwers achter de micro te vinden en te horen. 
 
Eind van de maand augustus komt het bericht de club binnen sluipen dat op de 28ste   
Jean Goossens (°1914) is overleden. Jean was de grote vedette van de Wilrijkenaars 
toen F.C.  in de bevorderingsreeks speelde en algemeen kampioen (1936/1937) 
werd van die reeks. Hij was genoemd als ‘de eerste beroepsvoetballer’ die bij 
eersteklasser Charleroi (periode 1938/1947) de held werd. Jean werd de topschutter 
met 34 doelpunten tijdens het seizoen 1943/1944 en speelde elf jaar in Ereklasse. 
Onze Wilrijkse vedette van destijds werd zelfs nog de eerste trainer bij de start van 
F.C. Olympia. 
 
Van de inrichters van het jaarlijkse miniementornooi verneemt men dat de Wilrijkse 
Bouwonderneming stopt met de sponsoring van dit jongeren voetbaltornooi. Het 
begint aan de voorbereiding van zijn 14de inrichting met een nieuwe financiële 
sponsor nl. met de Firma Begetube uit Aartselaar, specialist in wand- en 
vloerverwarming, ventilatie ed.. Zaakvoerder Luc Van Onckelen is geen onbekende 
in het sponsorpakket en ondersteunt al enkele jaren de club. 
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Op sportief gebied moet het gezegd dat de verhoopte resultaten eigenlijk niet worden 
ingelost. 
De eerste periode worden er maar 2 wedstrijden gewonnen naast 4 gelijke spelen en 
dat zet K.F.C.IO Wilrijk op de 10de plaats. E. Meldert wint deze periode.  
 
De 26ste oktober 2001 is het echter toch feest want de nieuwe kleedkamers voor de 
jeugd worden officieel in gebruik genomen. Als gevolg van de brand van twee jaar 
geleden en het (lange) onderzoek van het gerecht kon men aan het bouwen 
beginnen en dat ging snel en de bouwfirma Mourik bouwde als het ware op korte tijd 
een juweeltje van een kleedkamer paviljoen. Stadschepen Chantal Pauwels samen 
met Thierry Vanderkindere, districtsschepen-ondervoorzitter, kwamen de 
ingebruikneming afhandelen.  
 
De tweede periode kan eigenlijk geen kentering brengen. De geel/blauwen wisselen 
goede matchen af met niet te begrijpen verliesmatchen. Uitschieter is wel de match 
op de 14de speeldag (9 december 2001) thuis tegen Berchem waar de zwart/gelen 
naar huis werden gestuurd met een zuivere 4-0 met een echt collectief aangevoerd 
door de beste speler op het veld: Tom Schipper, die tevens driemaal scoorde. 
 
Berchem Sp. zal trouwens de derde periode winnen met K.F.C.O Wilrijk op de 6de 
plaats. In de sportbladzijden van diverse Antwerpse kranten werd die match al weken 
vooruit aangekondigd als de wedstrijd van het jaar en omdat ze zo speciaal is. Er 
speelden bij K.F.C.O Wilrijk drie gewezen Berchemspelers nl. Tom Schipper, Bart 
Verdijck en Sven Vercammen, terwijl er bij de geel/zwarten Tom Balemans en ene 
Sven De Doncker speelden. 
 
K.F.C.O Wilrijk sleurde zichzelf naar de eindmeet, de spelers bleken soms lusteloos, 
afgewisseld met wedstrijden waarin het vlotter liep, maar er werd niet voldoende 
gewonnen om zich uit de degradatiezone te werken en daarom werd iedereen in het 
bestuur zenuwachtig. Op uitzondering van de laatste Boortmeerbeek begonnen de 
andere bedreigden allemaal punten te oogsten. In de derde periode op de 23ste 
speeldag (3.03.2002) werd thuis tegen Nieuwkerken verloren en dadelijk na de 
wedstrijd werd door de inderhaast bij elkaar geroepen Beheerraad beslist de trainer 
Eddy Lodewijckx door te sturen. 
 
In zijn plaats wordt Urbain Spaenhoven aangeworven waarmee alle hoop op een 
kentering wordt gericht, maar het komt niet goed met K.F.C.O, want de anderen in de 
gevarenzone beginnen punten te oogsten. Met nog een wedstrijd te gaan op zondag 
5 mei 2002 (30ste speeldag) thuis tegen Grimbergen, een rechtstreekse rivaal, kan 
niet gewonnen worden (0-3) terwijl de anderen dat wel deden en K.F.C.O Wilrijk 
verzeilde op een 14de plaats (35p) een plaats voor de degradatie naar de 1ste 
provinciale afdeling. Berchem Sport wordt de kampioen (56p).  Nieuwkerken wint de 
derde periode. 
 
K.F.C.O Wilrijk speelde acht jaar achtereen volgens in de nationale afdeling, in de 
bevorderingsreeks, waar op een bepaald moment de kans voor het grijpen lag voor 
een promotie naar de derde afdeling. Dat voorzitter André Stevens zeer ontgoocheld 
is, moet niet gezegd en hij niet alleen.  
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Tijdens een winters onweder met veel hevige rukwinden (febr.2002) werd een van de 
oude lichtmasten rond het speelveld geveld. Het begin van nieuwe onderhandelingen 
met de stad om deze masten dringend te vervangen, masten die iets meer dan 30 
jaar hun dienst deden. 
 
Hét in gedachten ‘nieuwe bouwdossier’ voor de bouw van een nieuwe kantine naast 
de jeugdkleedkamers blijft niet bij gedachten en voorstellen. Het krijgt enige vorm en 
dat is niet alleen onder druk van voorzitter Stevens maar ook doordat Paul Jansens 
(Firma Mourik) met voorontwerpplannen op tafel komt. Maar na raadpleging bij de 
stadsdiensten vernemen we dat voor de bouw van een cafetaria of kantine geen 
subsidies meer te verkrijgen zijn van de stad Antwerpen. Het kan nog nadat een 
financieel plan wordt voorgelegd en er een polyvalente ruimte van gemaakt wordt. 
 
Dat is enigszins te begrijpen maar een sportveld zonder een kantine is (nergens 
trouwens) niet denkbaar. Op het bouwplan verscheen er een grote ruimte (van wel 
250 m2) met alleen een sanitair blok. Het dossier droeg als naam ‘polyvalente zaal 
‘en enkelen gewaagden het van te zeggen dat het een kleine sportzaal was, dienstig 
bij slecht weer om de spelers wat in beweging te houden (zonder bal). De club legde 
het uit als een ruimte die kan gebruikt worden als clubhuis voor vergaderingen, 
clubfeesten en zelfs als leslokaal. Zet men daarin ‘een toogje’ dan is dat maar zo. 
 
De bouwwerken van de polyvalente ruimte werden aangevat vanaf het moment dat 
de kleedkamers volledig in orde waren en dat was tegen 1 mei 2001 het geval. Eind 
van het jaar is’ het polyvalent gebouw’ zg. gebruiksklaar en dat wordt officieel 
opengesteld op vrijdag 27 oktober 2001 door de stadsschepen voor sport Chantal 
Pauwels. 
 
Na het welkomstwoord van voorzitter Stevens en een toespraak van Thierry 
Vanderkindere, ondervoorzitter districtsraad nam de stadsschepen het woord 
waarmee zij haar vreugde uitsprak vast te stellen dat er tussen de club, het 
stadsbestuur en het plaatselijke districtsbestuur een goede samenwerking is en dit 
dossier vlot is kunnen behandeld worden, ten voordele van de Wilrijkse Jeugd. 
Schepen Pauwels sprak ook haar bewondering uit voor de creativiteit en de 
doorzetting van velen o.l.v. jeugdvoorzitter Mentens tijdens die moeilijke voorbije 
periode.  
 
Voor de heropbouw van de voormelde kleedkamers en de nieuwe pleisterplaats van 
de jeugd (de polyvalente ruimte zoals de stad het wil genoemd hebben.) werd een 
actie op touw gezet ter ondersteuning van deze jeugdinfrastructuur door de te koop 
aangeboden ‘attesten’ van 100 BEF per stuk, waarmee dan een stukje van de vloer 
werd aankocht. Het werd een geslaagd opzet.  
 
Jan Jacobs werd voor zijn verdienstelijk seizoen bedacht met de Gouden Schoen. 
 
Begin van het jaar 2002 en dit naar jaarlijkse gewoonte wordt de Wilrijkse ‘Trofee 
voor Sportverdienste’ uitgereikt. Op vrijdag 15.02.2002 maakten Frans Bacarne 
(voorzitter Sportraad), Chantal Pauwels, (sportschepen stad Antw.) en Thierry 
Vanderkindere (ondervoorzitter districtsschepen bevoegdheid sport) hun opwachting 
in CC De Kern. 
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Deze trofee wordt geschonken aan die sportvereniging of sportman die het vorige 
jaar (2001) een prestatie van formaat had neergezet en hierdoor de naam Wilrijk in 
de belangstelling zette. 
 
De winnaar was de Belofteploeg van K.F.C.O Wilrijk die er in lukte tijdens het 
speelseizoen 2000/2001 geen enkele verliesmatch achter zijn naam te krijgen en 
gespreid over drie seizoenen zo maar eventjes 36 achtereenvolgende wedstrijden 
ongeslagen wist te blijven. Het voorbije seizoen sloot dit elftal af als de kampioen in 
haar reeks. Daar kon men op het districtshuis niet naast kijken. 
 
André Stevens was een fiere clubvoorzitter die de Trofee in ontvangst mocht nemen 
en ze dadelijk in handen gaf van de beloften trainers en spelers. Volgende spelers 
maakten in die periode deel uit van dit beloften team: K. Boons, B. Bovendeerd, J. 
Brouwers, K. De Bondt, B. De Schutter, Claes T., Em. Christobal, Chr. De Spriet, 
Stijn Dierckx, D. Faucompret, St. Hermans, D. Janssens, D. Klinckaert, V. Messiaen, 
N. Schäffer, J. Van Cauteren, Chr. Van Hasselt, G. Van Neck, Chr. Van Cauteren, J. 
Vermeiren, J. Verhulst, R. Zeroual, St. Plessers, T. De Belder, 
Trainers zijn Willy Bevers en Eddy Braem. Elftal afgevaardigde is Mike Wheeler. 
 
 
Voetbalseizoen 2002/2003 
In de bijeengeroepen vergadering van de Raad van beheer van 17 september wordt 
het ontslag van Raf Dierckens aanvaard en zijn M. Cassauwers en Paul Jansens 
geen kandidaat meer voor een plaats en een taak in de beheerraad. Paul zal de club 
evenwel blijven steunen. Robert Verstraeten krijgt de taak van verslaggever 
toegewezen en Jozef Verstappen wordt aangesteld als raadslid. 
De samenstelling van de Raad van beheer is de volgende: André Stevens, voorzitter, 
met naast zich Paul De Hert, Walter Claes, Tony Claes, Filip Schots, Marc 
Bartholomeeusen, André Mentens, Karel Pauwels, Eddy De Backer, Robert 
Verstraeten en Jozef Verstappen. 
 
Met de stap terug van Michel Cassauwers wordt de jarenlange inzet binnen de club 
van deze echte K.F.C-clubman terecht belicht op het einde van het speelseizoen 
2011/2012, n.a.v. van een huldiging door het district Wilrijk. 
 
De VZW-vereniging bestaat uit bovenvernoemden aangevuld met Louis Corvers, Jef 
De Bock, Frans De Brucker, Francois De Pauw, Dirk Lauwers, Floris Hendrickx, 
Marcel De Wilde, Guido Geuens, Jan Goesaert, Willy Vereycken, Raf Dierckens, 
Willy Malomgré en Roland Rottiers. 
Aan de tafel van het dagelijks bestuur zitten voorzitter André Stevens, de leden van 
de beheerraad, aangevuld met Willy Malomgré, Guido Geuens, Willy Verycken, 
Francois De Pauw, Marcel Amsons, Toine Van Regenmortel en Willy Van Ael. 
 
Wanneer de verlofperiode voorbij is, en iedereen van de bestuurders terug is, heeft 
de sportieve cel van de club al vele wekenlang de spelers bij elkaar geroepen en 
getraind zodat trainer Spaenhoven een zicht krijgt op de mogelijke samenstelling en 
eventuele tekorten, om een basiselftal samen te stellen.  
 
Trainer Urbain Spaenhoven kreeg nog een tweede kans, maar leefde nog steeds 
met de gedachte dat hij ook, als noodtrainer, de Wilrijkenaars niet heeft kunnen 
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weerhouden van de degradatie uit de nationale reeksen. Hij vroeg zelf die tweede 
kans om de misstap proberen recht te zetten, en daarop rekende natuurlijk heel 
voetbalminnend Wilrijk. 
Trainer Spaenhoven krijgt de hulp van Walter Van Assche en Eddy Braem, en tijdens 
de matchen van elftal afgevaardigde Eddy De Backer. De beloften worden getraind 
door Walter Van Assche en Marc Deprez (doelmannen beloften en junioren) met 
Mike Wheeler als elftal afgevaardigde.  
 
Aan de hand van de voorbereidingswedstrijden komt het dan vlug tot uiting dat 
K.F.C.O Wilrijk over een sterk collectief kan beschikken, als de trainer alle neuzen in 
dezelfde richting kan zetten en als iedereen zich van zijn beste kant laat zien’. 
 
Het bestuur van K.F.C.O Wilrijk heeft na enkele vergaderingen en na overleg met de 
sportieve cel besloten om de thuiswedstrijden op zaterdagavond te laten spelen. 
Natuurlijk kan dit maar als er genoeg lichtsterkte is, zoals de door de Bond 
voorgeschreven aantal lumen voor wedstrijden t/m. de 3de nationale. Het bestuur 
ging nog maar eens aankloppen bij het district en na bespreking mocht de club 
rekenen op een fiks bedrag als tussenkomst in de onkosten, maar te lezen als ‘een 
ondersteuning van de plaatselijke sportclub’. 
 
Eind van de zomer was het zover. De ingebruikneming had plaats op zaterdag 3 
september 2002 en ondervoorzitter van de districtsraad Thierry Vanderkindere, 
schepen voor sport, samen met Wendy Geens, districtsraadslid, komen de verlichting 
ontsteken. Dan volgde een vriendschappelijke wedstrijd tegen Germinal Ekeren. de 
ploeg van de heren Verhagen/ Snelders die met overtuiging wonnen van de 
geel/blauwen met 1-2 na een aangename ‘pot voetbal’ en veel inzet bij de 
K.F.C.O’ers. 
 
Vele supporters zijn ontstemd met de voorgestelde maatregel om de thuiswedstrijden 
op de zaterdagavonden te laten plaats grijpen. Enerzijds wil de club ingaan op het 
verzoek van de spelers en anderzijds stoten zij op een grote teleurstelling bij de 
meeste van haar supporters. De club zal na verloop van een seizoen een evaluatie 
opmaken was het antwoord. De toelating was Intussen verkregen van de 
voetbalbond en voor het eerst in de geschiedenis van de Wilrijkse club zullen tijdens 
het seizoen 2002/2003 de thuismatchen onder kunstverlichting gespeeld worden. 
  
Het zal u al opgevallen zijn dat Germinal Ekeren meermaals tegenstander was bij 
vriendenwedstrijden. Dat komt omdat de ‘Bouwfirma Versnel’ van het duo Jos 
Verhagen en René Snelders ook al eens de club ondersteunden en René vooral een 
supporter is van K.F.C.O Wilrijk. Als het kon was René Snelders op de tribune te 
vinden bij de thuiswedstrijden. Zijn aanwezigheid werd steeds gewaardeerd en was 
voor de Wilrijkenaars meteen een ondersteuning. 
 
Er zijn ook jaren dat oefenwedstrijden werden gespeeld voor het begin van de 
competitie tegen de Kielenaars en dat kwam dan weer door de goede relaties die 
Jan Goesaert en Paul De Hert hadden met de bestuurders van Beerschot. In die tijd 
waren het in alle geval ‘goede affiches’. Intussen werden de geel/blauwen in de 2de 
ronde van de Beker van België uitgeschakeld door Zwarte Leeuw (2-5). 
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In de Beker van Antwerpen gaat het beter, bereikt de club de vierde ronde om dan 
op onverklaarbare wijze uitgeschakeld te worden door Young Boys (3-1). (niet die 
van Zwitserland maar uit Oost-Vlaanderen) 
  
Als laatste voorbereiding geeft K.F.C.O Wilrijk de kersverse 2de klasser Strombeek 
partij (het latere F.C. Brussels) dat voor spelers, bestuurders en toeschouwers een 
prachtige voetbalavond bracht. 
 
Toch blijft men dwepen met die 3de nat. afdeling waar men de Wilrijkenaars zo graag 
zou willen zien aantreden. Drijvende kracht is voorzitter Stevens. Met goede 
vooruitzichten kan men soms bergen beklimmen. 
 
De jeugdcoördinators Paul Huyck en Bruno Vercauteren, samen met ondervoorzitter 
Karel Hermans, hadden tijdens het seizoen 2002/2003 volgende trainersnamen op 
hun lijst staan: Jan De Bakker, Gysels Etienne, De Buyser Robert, Papanikitas 
Gabriel, Coninckx Camiel, Van Bokhoven Thierry, Peyffers Jan, Patrick Ilegems, 
Stewart Jubitana, Freddy Kessens, Johan Daems, Dirk Schuermans, Peter Moonen, 
Herman Van der Westerlaken, Van Honsté Eric, Meersman Leo, Plaetevoet Ludo, 
Marchant Kenny, Staf Johnsson, Marc Deprez en Luc De Vos.  
 
Wat de ‘arbitrage’ van de allerjongsten betrof kon gerekend worden op  Willy 
Malomgré, Mike Wheeler en Armand Van Droogbroeck. 
 
De veteranen afdeling staat o.l.v. Emiel Caremans, voorzitter, met naast hem Willy 
Vereycken, Eddy Van Dijck en Berke Jordens. 
 
Dat K.F.C.O Wilrijk steeds met veel ambitie aan elk seizoen begonnen is, is een feit. 
Maar dit speelseizoen in de hoogste provinciale afdeling na die terugwijzing was de 
ambitie héél groot, zeker bij de voorzitter. Velen kijken uit naar de start van de 
competitie in de hoogste provinciale afdeling en zeker de bestuurders. 
 
Van de groep van verleden jaar verlieten J. Cornet, Jens De Cat, Kr. De Spriet, Bart 
Verdijck, Sven Vercammen, N. Schäffer en G. Vets de club, maar haalde de club de 
nodige versterking binnen met Tom De Belder, Stefan De Smet, David Praet, 
Gunther Tas, Jonas Matthéés en Bart Verrept binnen, die met de blijvers: Jan 
Jacobs, Wim Van Wemmel, St. Dierckx, Kr. De Zutter, K. Stickens, St. Hassenberg, 
N. Van der Goten, Tom Mewis, T. Schipper, T. Van Aelst, Ph. Swolfs, Tom Van 
Cauteren, T. Adriaenssens, J. Verhulst, M. Bellandi, R. Zeroual en V. Messiaen, 
moeten zorgen voor een sterk elftal. 
Kapitein Jan Jacobs voorspelde een groot seizoen, met de geel/blauwen in de 
voorste gelederen van de rangschikking. 
 
De Wilrijkenaars moesten dan eerst voorbij Duffel, St. Lenaerts, V. Hemiksem, 
Vosselaar, OG Vorselaar, Lentezon, Belgica Edegem, Rupel Boom, Nieuwmoer, 
Lichtaart, S.K. Heist, Tielen, Katelijne Ternesse en Mol-Wezel geraken. Voor de 
kenners en volgens de persartikels in de voorbeschouwingen is Mol-Wezel voor de 
zoveelste maal de te kloppen ploeg. De shirtsponsor is nog steeds ‘Vleeswaren 
Schots, Wommelgem.’ 
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Maar het seizoenbegin begon niet zoals verwacht want de twee eerste wedstrijden 
werden verloren tegen Duffel en St Lenaerts, en dat was een serieuze domper. De 
3de wedstrijd thuis tegen Hemiksem werd er dapper gewonnen met 3-0 en dacht 
iedereen dat K.F.C.O meteen gelanceerd was. Anders was wel waar. Na de tien 
eerste wedstrijden stond K.F.C.O Wilrijk op plaats 12 met 8 punten (twee gewonnen 
en twee gelijke spelen). OG. Vorselaar was de periodewinnaar. 
 
In de periode na de winterstop (2003) was al iedereen het erover eens dat Mol-Wezel 
veel te sterk was en meteen de kampioen al gekend was. Voor de geel/blauwen 
moest het komen van een periodetitel en dan nog via de 3de. Van wie die gedurfde 
uitspraak kwam is niet geweten maar het stond in de voorbeschouwingen. Het zal 
later blijken dat het een profetische uitspraak was. Na twintig wedstrijden (S.K. Heist 
werd 2de periodekampioen) stonden de Wilrijkenaars in de algemene rangschikking 
op een 8ste plaats met 27 punten achter haar naam. Maar op het einde van het 
seizoen moesten nog alle groten van het moment nog bekampt worden zoals Rupel 
Boom, Heist, Ternesse en Mol-Wezel. 
  
K.F.C.O Wilrijk begon beter te spelen als een echt blok en dat loonde want na de tien 
laatste wedstrijden stonden K.F.C.O Wilrijk en Rupel Boom op plaats 1 (met ‘alles’ 
stonden beide ploegen gelijk.). Dus een testmatch tegen Rupel Boom. Deze werd 
gespeeld op 1 mei 2003 op Tubantia waar met het kleinste verschil werd gewonnen 
(0-1) met een doelpunt van Stefan De Smet na een spannend duel. In de eindronde 
(1/2 finale) moest K.F.C.O nog tweemaal tegen hetzelfde Rupel Boom. 
 
Kregen de trainers de spelers wel klaar? De eerste wedstrijd was op Rupel Boom op 
zondag 4 mei 2003 met aftrap te 15uur. In het bijzijn van een 1400-tal toeschouwers 
zag iedereen de schitterende wedstrijd van Nico Van der Goten, die ook tweemaal 
scoorde. Het werd 2-2, maar tweemaal scoren op verplaatsing gaf toch een 
uitgangspositie voor de terugmatch. 
 
Die match op K.F.C.O op zondag 11 mei 2003 lokte vele supporters (geschat op 
1200) begon op een denderende wijze met overwicht van Rupel Boom die aan de 
rust met 0-2 voorstonden. Niemand van de Wilrijk supporters (en het bestuur) gaven 
op dat moment geen rooie duit meer om de kansen van de geel/blauwen. Tot de 
prestatie van het speeljaar begon van de ingevallen Redouan Zeroual (46ste min.). 
De later uitgeroepen matchwinnaar scoorde viermaal, zijnde op de 60ste, de 67ste, de 
80ste en op de 92ste minuut en K.F.C.O naar de finale tegen Mol-Wezel. 
 
Maar op het einde van dit seizoen leek alles te willen lukken, maar er moet aan 
toegevoegd worden dat de Wilrijkenaars een sterk en talentvolle spelersgroep 
hadden o.l.v. van de talentvolle generaal Spaenhoven. 
 
Geregeld behoorden Jan Jacobs, Wim Van Wemmel, Hassenberg, Stickens, Nico 
Van der Goten, Tom Schipper, J. Matthéés en Tom Mewis tot de uitblinkers en 
werden al eens aangeduid als’ speler van de week’ (GvA). Stickens maakte 15 
doelpunten voor de geel/blauwen. 
 
Voor de geschiedenis nog het volgende rond de terugmatch in de ½ finale tegen 
Rupel Boom. Na de memorabele wedstrijd alwaar K.F.C.O in de terugwedstrijd thuis, 
de Bomenaars met verlies (4-2) in de ultieme minuten (seconden.) naar huis 
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stuurden en spijtig genoeg, voor het eerst in het bestaan de club geconfronteerd 
werd met rellen van de ontgoochelde Bomenaars rond en op het speelveld en zelfs 
nadien in de aanpalende straten. 
 
Erger was het op en rond het terrein, waar de scheidsrechter op het einde van de 
wedstrijd wel tien minuten lang de match moest stil leggen omdat Boomse supporters 
uit onvrede het veld opstormden. Een dringend gevraagde tussenkomst van de 
Antwerpse politie slaagden erin met een grootse ontplooiing om de amokmakers 
en/of heethoofden te bedaren en naar huis te sturen. Dat was nooit eerder gezien op 
K.F.C.O Wilrijk, trouwens bij geen enkele sportwedstrijd in ons dorp. André Mentens, 
medebeheerder en voorzitter K.F.C.O jeugd heeft door zijn gepast optreden zeker 
erger kunnen voorkomen, want van een veiligheidshandhaving rond een 
voetbalterrein kent hij alles. 
 
Dus K.F.C.O Wilrijk in de finaleronde tegen Mol-Wezel. De wedstrijden waren 
gepland op 17 en 25 mei 2003 en de Wilrijkenaars mochten de eerste match 
aanvangen op het terrein van Mol-Wezel.  
 
Op Wezel gingen de geel/blauwen tot eenieders verbazing winnen met 0-2. Dat had 
men bij het begin van de match helemaal niet kunnen bedenken. K.F.C.O Wilrijk had 
al dadelijk met pech af te rekenen want al na vijf minuten spel viel Stefan De Smet 
geblesseerd uit.  Stijn Dierckx kwam hem vervangen. 
 
De geel/blauwen moesten daar toch een twintigtal minuten van bekomen en 
herschikken maar ondanks alles kon de rust toch met een brilstand bereikt worden. 
De spanning bij beide ploegen tijdens de tweede helft was niet alleen voelbaar maar 
ook zichtbaar, de zenuwen kregen de bovenhand waardoor het spel heel wat minder 
‘mooi’ werd. K.F.C.O was duidelijk sterker en koelbloediger geworden. 
 
Er werd op en neer aangevallen en Tom Mewis wist zich in de 71ste minuut vrij te 
spelen en de bal lekker in doel te leggen. Nog geen tien minuten later waagde Tom 
Schipper van buiten de grote rechthoek een schot waartegen niets te beginnen was 
voor de Molse doelman, 0-2 dus. 
 
En dan de terugwedstrijd thuis op zondag 25 mei 2003.  Er viel een zeer groot aantal 
toeschouwers te noteren. Gezien de prachtige heen match kon zg. de geel/blauwen 
niets overkomen maar het draaide anders uit. Het werd zelfs achtervolgen want na 
25 minuten stond het 1-2 ook de ruststand. 
In de tweede was Mol-Wezel technisch de betere en ook iets krachtiger. Het venijn 
van deze wedstrijd zat in de staart want op de 87ste minuut en zelfs op de 89ste 
minuut scoorden de bezoekers en stond de 1-4 plots op het bord. Bij de hervatting 
kreeg Hassenberg de bal in de voet en stevende op het Molse doel af om een schot, 
vol van frustratie af te vuren, dat in doel verdween en de uiteindelijke uitslag op het 
scorebord plaatste: 2-4 dus en …verlengingen. In die verlengingen ging het spel 
zenuwachtig op en neer en de score veranderde niet. Penaltys zullen de wedstrijd 
moeten beslissen. 
 
Bij de zestiende trap van tegenstrever G. Boonen redde Matthéés en zorgde zo dus 
voor de overwinning (8-7) en de promotie naar de vierde klasse, de nationale 
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afdelingen. Dat zijn de grote momenten van die Wilrijkse voetbalploeg van destijds 
‘en daar doet men het voor’ zegde voorzitter Stevens kort en bondig. 
 
K.F.C.O Wilrijk kampioen in de hoogste provinciale afdeling Antwerpen en terug naar 
de nationale afdeling. Voorzitter André Stevens vond deze promotie, sinds zijn 
aantreden in 1986, de allermooiste. Hij prees de trainer en zijn staf en zeker de 
uitvoerders, hét collectief van K.F.C.O Wilrijk. 
 
De viering hield niet op want op dinsdag 27 mei 2003 mocht de Wilrijkspeler Nico 
Van der Goten in de burelen van de Gazet van Antwerpen de prijs van de meest 
verdienstelijke speler van het seizoen in de hoogste provinciale afdeling gaan 
afhalen. In die eindrangschikking stonden J. Matthéés op 6 en Wim Van Wemmel op 
22. Voor de geel/blauwe bestuurders en trainers een hele eer.  
 
In de vooravond van die dag werd K.F.C.O Wilrijk op het districtshuis Wilrijk 
ontvangen door het districtsbestuur o.l.v. Th. Vanderkindere, ondervoorzitter en 
bevoegd voor sport voor een zoveelste huldiging op het districtshuis. Tijdens die 
ontvangst bevestigde voorzitter André Stevens dat de verbintenis met trainer Urbain 
Spaenhoven was verlengd en er een verder akkoord was met medebestuurder Filip 
Schots wat betreft de shirtreclame. 
 
Het weekblad ‘Wilrijk Vooruit’ zette heel wat tekst met foto op de voorpagina over 
deze nog maar eens grootse prestatie van de geel/blauwe. 
 
Urbain Spaenhoven gewaagde het te zeggen dat deze promotie ‘een echt wonder’ 
was, maar hij voegde er eerlijkheidshalve aan toe: na de mislukking van vorig 
seizoen. Bij trainer Urbain Spaenhoven heeft dit maandenlang nagezinderd en was 
belust op wraak met zijn sterk team rond hem. De misstap was meteen rechtgezet. 
De beloften eindigen het voorbije seizoen op de 3de plaats en dat was wennen, want 
de laatste seizoenen waren zij telkens de kampioen in hun reeks. 
 
Het kon moeilijk anders want de meeste verdienstelijke speler over heel het seizoen 
Nico Van der Goten mocht de Gouden Schoen in ontvangst nemen. 
 
Het moet gezegd dat de voetbalprestaties van K.F.C.O Wilrijk sedert zijn oprichting 
en tot op de dag van vandaag zeer groots te noemen waren en ‘Wilrijk’ door het 
voetbalsucces steeds maar in de actualiteit bleef. Honderden knipsels uit die periode 
zijn bewaard gebleven niet alleen bij het bestuur, de bestuurders maar bij vele 
supporters van die tijd. 
K.F.C.O Wilrijk was hét uithangbord van sportief Wilrijk. 
 
 
Voetbalseizoen 2003/2004 
De voorbereiding van het nieuwe speelseizoen in de nationale afdeling, in de 
bevorderingsreeks B verloopt niet anders dan anders. Secretaris W. Claes, ondanks 
al acht jaar ondervinding in de nationale reeksen en zg. al alles heeft meegemaakt, 
voelt toch de extreme druk binnen het clubleven. Tevens is er veel bedrijvigheid bij 
voorzitter Stevens en sportief manager F. Schots die ver van alle drukte over en met 
spelers praatten. 
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De Wilrijkenaars worden ingedeeld in reeks B met volgende ploegen: Ukkel, Opstal, 
Willebroek, Meerhof, Kontich Hoboken, Waeslandia, Vilvoorde, St.-Lenaerts, 
Ternesse, Heist, Dilbeek, Londerzeel en Denderhoutem. 
 
Wat nieuw is voor iedereen en zeker voor de geel/blauwe supporters is, dat voortaan 
de thuiswedstrijden zullen plaats vinden op de zaterdagavond bij kunstverlichting. 
Hier en daar is er wat gemor onder de (oudere) getrouwen maar er zal op het einde 
een evaluatie gemaakt worden.  
 
De sportieve cel zorgde voor wat versterkingen met het aanwerven van L. 
Doumbouya, Dave Lucidarme, J. Johanson, St. Delalieux, R. Van Oppens, T. Van 
der Linden, T. Rottiers, J. Geerits, Peter Van Cleemput, Alavi (Moussa), Dos Santos. 
E. Simba. Maar er viel ook het vertrek te noteren van Wim Van Wemmel, R. Zeroual, 
B. Verrept, St. De Zutter, M. Bellandi, St. De Smet, D. Praet, K. Stickens, T. Van 
Cauteren, T. De Belder en D. Janssens. 
 
Buiten de voornoemde nieuwelingen zijn er nog de blijvers van de kern van verleden 
seizoen met: J. Matthéés, St. Dierckx*, T. Adriaenssens*, N. Van der Goten, St. 
Hassenberg, T. Mewis*, Swolfs, Van Aelst, T. Schipper, Gino Gijs, J. Verhulst*, N. 
Van der Westerlaken*, Jan Jacobs, Stijn Plessers. De met * aangeduide spelers zijn 
er uit eigen jeugd die overgeheveld zijn. De club wordt nog steeds ondersteund door 
de zaak van F. Schots met de shirtreclame ‘Vleeswaren Schots, Wommelgem’. 
Trainer Spaenhoven kreeg naast hem Jan De Bakker (hulptrainer) en de 
keeperstrainers Eddy Braem en Luc De Vos. 
 
De eerste tien wedstrijden van het seizoen vallen zeker na de prachtige prestaties 
van verleden speeljaar ietwat tegen bij de bestuurders, en zeker ook bij de Wilrijkse 
aanhang. Periodekampioen wordt Denderhoutem en de geel/blauwen nestelen zich 
op de 6de plaats met slechts 17 punten uit 5 x winst en 2 gelijke spelen. De winst op 
de 7de speeldag thuis tegen Hoboken (3-0), weliswaar na een matige wedstrijd, 
brengt enige ommekeer in het spel van de Wilrijkenaars.  
 
Begin van het nieuwe jaar 2004 verneemt men het overlijden (31.12.2003) van Louis 
Corvers (° 1909) een van de ouderen uit de vroege bestuursperiode van F.C. Wilrijk 
die nog jarenlang het voetbalgebeuren blijft volgen met zijn aanwezigheid. Kort 
nadien is er het bericht van het overlijden van Paul De Herdt (°1926), bestuurslid 
F.C. en medestichter F.C. Olympia Wilrijk. 
 
De tweede periode veranderde niet veel, soms goed spel, soms krampachtig. 
Denderhoutem won ook de tweede periode en K.F.C.O Wilrijk plaatste zich op de 
vijfde plaats met evenveel punten (17p) als de eerste periode. In de algemene 
rangschikking neemt het de 5de plaats in. 
 
De derde periode gaf eenzelfde beeld als de twee vorige periodes. K.F.C.O Wilrijk 
wisselde zeer goede wedstrijden af met mindere prestaties. Denderhoutem won ook 
deze periode en de Wilrijkenaars plaatsten zich op de derde plaats met 18 punten. In 
de algemene klassering haalden ze de 5de plaats en Denderhoutem werd de 
verdiende kampioen (72p.) Het Wilrijks elftal scoorde 60 doelpunten. L. Doumbouya 
en D. Lucidarme scoorden elk 15 doelpunten. 
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Tijdens het seizoen viel de regelmatige en secure prestatie van Jan Jacobs op bij 
vriend en tegenstander. Zo werd Jan half februari 2003 genoemd als ‘de speler van 
de week’ in GvA (19.02.2003) en werd door sportjournalist W. Vertongen met foto en 
tekst aan de lezers voorgesteld. Dit dagblad maakte elke week ook ‘het elftal van de 
week’ bekend, waarin vele malen diverse spelers van K.F.C.O voorkwamen.  
 
Jonas Matthéés kreeg de ‘Gouden Schoen’ als de meest verdienstelijke.  
 
Bij de jeugdafdeling vonden er heel wat wijzigingen plaats. Medebestuurder André 
Mentens en de jeugdafdeling waren en zijn altijd een begrip geweest. André Mentens 
draagt na iets méér dan 30 jaar, de verantwoordelijkheid als voorzitter van de 
jeugdafdeling over aan anderen. 
 
Aantree Stevens was vanaf de oprichting van F.C. Olympia Wilrijk en nadien bij de 
hereniging met K.F.C. Wilrijk, bij K.F.C.O Wilrijk dus, steeds de 
jeugdverantwoordelijke, de voorzitter van de jongsten waar alles mee begint in een 
club. Proficiat en dank voor de jarenlange inzet, wat niet mag worden vergeten. 
 
Zo komt de jeugdafdeling onder de verantwoordelijkheid van voorzitter Bruno 
Vercauteren, met zijn directe medewerkers Paul Huyck, Karel Lemmens, Willy Van 
Ael en Karel Pauwels, secretaris. Martine Aerts zorgt voor de verslaggeving en de 
coördinatie terwijl Michel Cassauwers en Benny Joos de financiële kant regelen. Een 
feestcomité met heel veel medewerkers staat o.l.v. Dirk Schuermans. De sportieve 
zaken vallen onder de bevoegdheid van Patrick Ilegems en Jan De Bakker. 
 
De jeugdafdeling richt naar jaarlijkse gewoonte - en dit is al sedert 1987 - het 
miniementormooi in dat steeds op veel belangstelling kon rekenen van clubs uit de 
grote omgeving en zelfs ver daarbuiten. Zo waren de winnaars van de periode 
1998/2004 Beveren, Capellen, K.F.C.O Wilrijk, Strombeek (2 x) Lyra en Diegem.  
 
Het mag ook vermeld, dat de club jaarlijks een mooie kleurenbrochure uitgeeft met 
allerlei informatie over het nakende seizoen met de wedstrijdkalender, de namen van 
de kernspelers van het eerste elftal, nieuws van de jeugdafdeling ed. waarvan de 
redactie in handen is van een heel stel medewerkers. Voor deze uitgave werd 
beroep gedaan op: Breughel International (layout), de Drukkerij Elprint (sponsors.) en 
op de foto’s van Luc Van den Broeck. Luc is ook de verzorger van de K.F.C.O 
website. 
 
 
Voetbalseizoen 2004/2005 
Op de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2004 wordt de nieuwe 
maatschappelijke zetel vastgelegd, zijnde Universiteitsplein 5 te 2610 Wilrijk en het 
correspondentieadres is voortaan op het adres van de secretaris, nl. Krijgslaan 265 
bus 1 te 2610 Wilrijk. 
 
Volgens de nieuwe onderrichtingen wordt de naam ‘raad van beheer’ vervangen door 
‘raad van bestuur’ en het woord ‘beheerders’ wordt ‘bestuurders’. Het ingediende 
ontslag van Jozef Verstappen wordt aanvaard en de samenstelling van de raad van 
bestuur ziet er als volgt uit: voorzitter André Stevens; ondervoorzitter en pers Paul De 
Hert; secretaris Walter Claes, penningmeester Antoine Claes; advocaat/raadsman 
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Marc Bartholomeeusen, verantw. veiligheid André Mentens; jeugd en verslaggever 
Karel Pauwels en Eddy De Backer en Filip Schots, raadsleden.  
In het dagelijks bestuur zetelen Guido Geuens (persverantw.) en Willy Malomgré 
naast voornoemden.  
 
Voor het nieuwe seizoen krijgt de verder aangestelde trainer Urbain Spaenhoven als 
rechtstreekse medewerkers Patrick Ilegems, Eddy Braem en Luc De Vos naast zich. 
Jan De Bakker wordt de trainer van de belofteploeg. 
Clubdokter is Dirk Jansen en de kinesist is Paul Van Asch 
Op Eddy De Backer en Mike Wheeler kan men verder rekenen als 
elftalafgevaardigde van respectievelijk het eerste elftal en de beloften. 
 
Het nieuwe seizoen in de bevorderingsreeks zal K.F.C.O Wilrijk moeten optornen 
tegen Zwarte Leeuw, Hoboken, Kontich, S.K..Lebbeke, Berchem, Jette, Londerzeel, 
Hoogstraten, Willebroek- Meerhof, RC Lebbeke, Dilbeek, Rode Verrewinkel, V. 
Meldert, R. Boom, en Opstal. 
De trainersstaf krijgt volgende spelers onder handen: J. Matthéés, D. De Maeyer, 
Sven Van der Heyden, 
T. Adriaenssens, R. Van Soom, St. Delalieux, J. Dos Santos, J. Geerits, G. Gijs, D. 
Heirman, Ph. Swolfs, Tom Schipper, D. Turelinckx, N. Van der Westerlaken, R. Van 
Oppens, Br. Plessers, T. Mexis, D. Lucidarme, T. Rottiers, J. De Nul, N. Van der 
Goten, L. Vechter, J. Huybrechts, Jan Jacobs, St. Roovers, R. Valckaert, Ph. Sadzo, 
Schots Yannick, Alavi, D. Van Ael, Br. Plessers, D. Heirman, St. Maes. 
 
Vanaf dit seizoen zal de sponsornaam ‘Vleeswaren Schots’ niet meer te zien zijn op 
de shirts. Er boden zich twee zaken aan om de club te sponsoren met shirtreclame. 
Voortaan zal op de voorzijde van de shirts een rood vierkant staan, met daarop in 
witte letters ACS omgeven van een rode witte cirkel. Onderaan het vierkant staat nog 
‘ACS Cleanning”. Het is het bedrijf van bestuurder Stefan Verbeeck. Op de rugzijde 
van de shirts, bovenaan, staat in zwarte tekst: “Hopland & De Lei, 
advocatenkantoor”, van K.F.C.O medebestuurder Marc Bartholomeeussen. 
 
Buiten het eerste elftal en de beloften worden er 24 jeugdploegen (van junioren tot 
duiveltjes) ingeschreven voor de competitie. Naast het erevoorzitterschap van André 
Mentens wordt de jeugdafdeling voortaan geleid door: Bruno Vercauteren, als 
voorzitter met zijn technische en administratieve staf bestaande uit Paul Huyck 
(coördinator), Karel Hermans, Karel Pauwels. (secr.), Willy Van Ael, Michel 
Cassauwers, Benny Joos, Willy Malomgré en met heel wat losse medewerkers, 
begeleiders e.a. 
 
De veteranenafdeling werkt o.l.v. voorzitter Willy De Kuysscher met Willy Vereycken 
en Eddy Van Dijck als naaste medewerkers.  
De goede voorbereiding ten spijt is niet altijd de juiste waardemeter wanneer het 
echte werk eraan komt. 
De tien eerste wedstrijden van de geel/blauwen zijn matig te noemen. De club wist 
maar drie winstmatchen achter zijn naam te zetten en zet zich hiermede op de 10de 
plaats.  Willebroek-Meerhof was de uitgesproken winnaar. De wedstrijden waren ver 
van boeiend, misten snedigheid en uitgespeelde kansen, kortom een groot verschil 
met op het einde van vorig seizoen, maar dat was uiterst ‘extreem’ te noemen. 
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Het was echter een bericht begin van de maand oktober in diverse dagbladen, dat 
voor enige opschudding zorgde. 
Marc Boeding, voorzitter van S.K. Hoboken, deed K.F.C.O Wilrijk voorzitter André 
Stevens onverwachts een voorstel om eens bij elkaar te zitten om over een mogelijke 
fusie te spreken. 
 
Intussen had er al een verkennend gesprek plaats met een delegatie (met sportief 
manager F. Schots) van de geel/blauwen. In een krant verklaarde A. Stevens 
helemaal geen vragende partij te zijn en somde meteen de niet te omzeilen 
moeilijkheden op, die in dit geval voor veel negatieve reacties zou kunnen zorgen. 
S.K. Wilrijk werd er eveneens bij betrokken en die club had helemaal geen interesse 
om in zulk avontuur te stappen.  
 
De Wilrijkenaars hadden trouwens nog maar eens niet-sportieve beslommeringen 
rond hun hoofd. De stad Antwerpen had destijds beloofd om de gronden van terrein 
A, eigendom van de erven Steyaert-Van Reeth, aan te kopen, maar weer werd de 
voorgestelde koopsom geweigerd. En dan is er nog een tweede aanslepende zaak 
rond de afrekening van de wederopbouw van de afgebrande jeugdkleedkamers. Er 
waren nochtans goede afspraken rond de tussenkomst van de verzekering en de 
subsidiëring vanuit de stad maar nu blijkt dat K.F.C.O Wilrijk zomaar eventjes zelf 2 
miljoen frank moet ophoesten! 
 
In de competitie heeft het Wilrijkse elftal het soms moeilijk maar dan zijn er weer 
momenten met heel goede uitslagen, trouwens het elftal weet 6 winstmatchen achter 
haar naam te schrijven. Willebroek-Meerhof wint met groot verschil deze tweede 
periode en in de algemene klassering staat K.F.C.O op de 5de plaats, met al zestien 
punten minder dan Willebroek-M.  
 
In Gazet van Antwerpen van 27 januari 2005 staat te lezen dat Urbain Spaenhoven 
na het seizoen K.F.C.O zal verlaten. Intussen start de club al gesprekken met Marc 
De Mulder (op dat moment nog actief bij Kontich). Dat lezen de spelers natuurlijk 
ook. De derde periode vangt eigenlijk goed aan met winst (0-2) op Berchem en het 
gelijkspel (1-1) thuis tegen onbetwistbare leider Willebroek-M. Maar iedereen voelde 
aan dat de Wilrijkenaars het moeilijk zouden krijgen. 
 
Na de 23ste speeldag thuis tegen Dilbeek (zaterdag 19.03.2005), met 0-1 verlies, 
ontstaat na de wedstrijd heel wat heibel wanneer bekend wordt dat trainer 
Spaenhoven ontslagen werd. Hieromtrent was grote commotie ontstaan tussen de 
spelers onderling als met sommige bestuursleden. Dat kwam bij de kern het 
sportieve sterk verstoren, en ieder had zo zijn gedacht over de houding van het 
bestuur. Daarnaast komt men te weten dat eerder op het seizoen voorzitter Stevens 
trainer Spaenhoven al heeft moeten overhalen om toch verder te doen. Na een 
dringende bestuursvergadering op maandag 21.03.2005 wordt het gegeven ontslag 
herroepen en Urbain Spaenhoven krijgt terug het vertrouwen en zal de spelersgroep 
leiden tot het einde van het seizoen. 
 
Aansluitend gaf het bestuur via Marc Bartholomeeussen (woordvoerder sportcomité) 
een communiqué vrij rond de herziening van de eerdere beslissing en waarin 
gevraagd wordt aan de trainer met zijn spelers, er alles aan te doen om het behoud 
van K.F.C.O Wilrijk te verzekeren. 
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Die strubbelingen tegen het einde van het seizoen had men beter vermeden en 
gezien het van in den beginne al veel minder vlot ging ten opzichte van verleden 
seizoen, waren de vooruitzichten nog veel slechter geworden. Trainer Spaenhoven 
deelde mee dat hij met de groep werkte zoals voorheen en de plotse neergang ook 
niet wilde. Het systeem van en met Urbain Spaenhoven leek uitgewerkt te Wilrijk, zo 
kon men vernemen in de wandelgangen en aan de toog. 
 
Ter verduidelijking: In de week voor de wedstrijd tegen Dilbeek werd door de 
bestuurders besloten om Spaenhoven van zijn taak te ontheffen als de wedstrijd 
tegen Dilbeek ofwel slecht, ofwel verloren werd. De woordvoerder van voorzitter 
Stevens (op dat moment in het buitenland) Marc Bartholomeeussen 
(ondervoorzitter), verklaarde dat hij maar uitvoerde wat in de bestuurskamer werd 
besloten (bron GvA dd. 22.03.2005, uit een artikel van W. Vertongen). 
 
Over deze houding van de bestuurders en de ontstane commotie was Urbain 
Spaenhoven uiteraard niet te spreken, temeer omdat de spelers nog achter hem 
stonden. K.F.C.O Wilrijk met zijn gecontesteerde trainer wist zich nog in het bovenste 
gedeelte van de rangschikking met een 5de plaats veilig te stellen met nog 
schitterende resultaten na een rumoerig speeljaar, zowel op en rond het terrein, in de 
kleedkamers als in de bestuurslokalen. Algemeen en verdiende kampioen was 
Willebroek-Meerhof. 
 
Moet men achteraf niet eerlijk en sportief zijn om toe te geven dat de lange periode 
van Urbain Spaenhoven als speler en vooral als trainer de Wilrijkenaars mee naar 
een zekere hoogte heeft gebracht en vele supporters en bestuurders mooie 
momenten heeft laten beleven. Maar aan alles komt helaas een einde. 
 
Begin van het jaar 2005 laat gewezen doelman en clubman bij uitstek Eddy De 
Backer weten dat hij stopt als elftalafgevaardigde. Iedereen moet eens slikken want 
de Wilrijkse elf zonder ‘den Eddy’ dat kon men zich niet indenken. Eddy was 
jarenlang de vaste waarde in het doel van F.C. en. wel tweeëntwintig jaar lang de 
Wilrijkse elftalafgevaardigde. Tel zelf maar over hoeveel wedstrijden dat gaat. 
Tijdelijk neemt Cois De Pauw het over. 
 
Men mag Urbain Spaenhoven achteraf niet zomaar beschuldigen van alles wat zg. 
misging. Urbain heeft zich altijd voor de volle 100 procent ingezet. Meer zelfs, hij 
heeft acht seizoenen gewerkt als trainer van de geel/blauwen, in twee periodes van 
vier jaar, met heel wat succes trouwens, en dat mag zeker niet vergeten worden. We 
moeten er ook nog aan toevoegen dat hij in de jaren tachtig van vorige eeuw een 
meer dan verdienstelijk speler was van het eerste elftal van K.F.C.O Wilrijk. Urbain 
Spaenhoven behoort tot een van de beste trainers die Wilrijk ooit heeft gehad. 
 
De jonge belofte Steven Roovers krijgt de ‘Zilveren Schoen’ voor zijn prachtseizoen. 
De Gouden Schoen is voor Sven Vanderheyden. 
 
Van beloften gesproken. Vanuit de jeugdreeksen is er een jong spelertje dat in alle 
categorieën opvalt en telkens meer en meer progressie maakt. Hij noemt Glenn Pals 
(°1989). Toch moet het nog maar eens gezegd ‘dat de appel niet ver van de boom 
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valt’. Zijn oom Leo Pals (zelf een jeugdproduct van F.C. Wilrijk) speelde tijdens de 
jaren 1970/1980 in de spits van F.C. en F.C. Olympia. 
Glenn staat te trappelen om bij de kern te komen.  
 
Na het volgen van een cursus met praktijkopleiding en het erop volgende examen 
heeft K.F.C.O Wilrijk lid en gewezen medebestuurder André Mentens met goed 
gevolg het brevet ‘veiligheidscoördinator’ ontvangen vanwege de Kon. Belgische 
Voetbalbond. André zette zich de laatste jaren steeds in, met enkele vrijwilligers, om 
ervoor te zorgen dat de wedstrijden van het eerste elftal veilig konden plaats grijpen 
en hield bij de andere wedstrijden thuis aan het Universiteitsplein ‘steeds een oogje 
in het zeil’. André Mentens is de geknipte man voor deze taak.  
 
Begin van het seizoen wordt er een ‘info - boekje’ uitgegeven waarvan de redactie in 
handen was van Martine Aerts en haar team. Het is een informatiegids, in veel 
kleurendruk, mooi verzorgd met op de cover het elftal met voorzitter, trainer en 
medewerkers en bevattende naast reclamedruksels ook allerlei inlichtingen over het 
nieuwe seizoen met een woordje van de voorzitter, de kalender van het eerste elftal, 
de samenstelling van de jeugdreeksen, bestuursinfo ed., kortom een waardig 
clubblad onder de naam ‘K.F.C.O Wilrijk’  
 
Jef Heremans stopt met zijn voetbalschool na een bijna twintig jaar lange en 
succesvolle onderneming. De jaarlijkse problemen tot het vinden van een geschikte 
locatie was hem teveel geworden.   
 
 
Voetbalseizoen 2005/2006 
En dan wordt, deze maal officieel, Marc De Mulder als trainer aangesteld bij de 
Wilrijkenaars. Deze man (ooit speler van Berchem Sport (1ste klasse) heeft de 
voorbije jaren Waaslandia en Tubantia naar een titel gebracht en laatst trainde hij 
nog Kontich in de 1ste prov. reeks Antw. Hij verklaarde dat het altijd zijn droom was 
geweest voor K.F.C.O Wilrijk te kunnen werken. 
 
De voorbereidingen van het nieuwe speelseizoen nemen vroeg een aanvang. Naast 
zich krijgt hij de hulp van Patrick Ilegems trainer Beloftenploeg; Eddy Braem, adjunct 
trainer; Luc De Vos, keeperstrainer; met het verzorgende duo Dokter Nick Jansen en 
Frank Ceuppens, kinesist. Als ploegafgevaardigden zullen voortaan beurtelings C. 
De Pauw en Geert Nauwelaers optreden. 
 
Het nieuwe speelseizoen in de 4de nationale afdeling of de bevorderingsreeks B 
staan volgende ploegen als tegenstander te wachten: Kontich, Schoten, Grimbergen, 
Temse, Opwijk, Ukkel, Opstal, Rode Verrewinkel, S.K. Lebbeke, Dilbeek, V. Meldert, 
Kampenhout, Berchem, Londerzeel, RC Lebbeke. 
 
De spelers van de kern van het eerste elftal zijn J. Matthéés, Patrick Vermeylen, 
Lawrence Vechter, Dimitri De Maeyer, Roel Heye, Tommy Rottiers, Seth De Witte, 
Tom Adriaenssens, Gerd Van Assche, Philippe Sadzo, Rob Van Soom, Anthony 
Lorenzo, Jurgen Delcour, T. Van der Bleeken, Nicky Verboven, Yannick Schots, 
Stefan Hassenberg, Nick Van der Westerlaken, Jeroen Jacobs, L. Vechter, B. Van 
Campfort, Nico Van der Goten, Glenn Pals, Stijn Plessers, K. Maes, K. Verhoogen, 
Vermeylen, 
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Veel wordt verwacht van het grote jonge 17-jarige voetbaltalent uit het naburige 
Aartselaar Seth De Witte, maar ook van Anthony Lorenzo (komende van Bornem). 
Het grootste verlies is het vertrek van speler Sven Van der Heyden (naar Willebroek-
Meerhof).  
 
Op de wedstrijden tegen Berchem, Schoten en Kontich zat men te wachten, als zg. 
derby’s. Anderzijds zag men ook uit naar de wedstrijd tegen Berchem Sport want 
Urbain Spaenhoven was daar als trainer aangesteld en kreeg dan het (niet bewezen) 
verwijt dat hij enkele Wilrijkse spelers zou meegenomen hebben. ‘Ondank is ‘s 
werelds loon’ zegt men al eens.  
 
Maar die eerste competitiewedstrijd op 3.09.2005 was het tegen en op het veld van 
Kontich, de gewezen ploeg van Marc De Mulder en dat viel al hard tegen. De 
geel/blauwen gingen de boot in met 3-1. Op de derde speeldag worden de 
Wilrijkenaars van het veld gespeeld te Temse (5-1). Na vijf wedstrijden staan ze op 
de 10de plaats met slechts 6 punten. Ook moet de club tot de zesde speeldag 
wachten voor een eerste punt op verplaatsing (1-1 bij Rode-Verrewinkel). 
 
Tijdens de eerste helft van het seizoen wordt de club in grote rouw gedompeld door 
de overlijdensberichten van Fernand Windmolders en Jos Blockx. Laatstgenoemde is 
een man met een zeer lange staat van dienst en behoudens het voorzitterschap 
heeft hij alle mogelijke functies bekleed binnen de clubleiding. Fernand mag als een 
overgansvoorzitter worden genoemd na de afsplitsing van enkele bestuurders in 
1971. Hij stelde terug wat orde op zaken bracht rust in de bestuursrangen. 
  
Na de tien wedstrijden van de eerste periode staat K.F.C.O Wilrijk op de 5de plaats 
met 17 punten op slechts drie punten van de winnaar Kontich. 
 
In de beginperiode van de tweede periode staat in een dagblad zelfs te lezen: 
“Thuisploeg speelt voetbal zonder visie”. Uiteraard weinig lovend. Dan volgen er 
betere wedstrijden tegen Schoten, Berchem en Kontich maar echt aanslaan doet de 
motor niet. Er is tekort aan scorend vermogen. Op het einde van de tweede periode 
staat het elftal op de 16de en laatste plaats (met 6 punten) waar ze een 2 op 12 
haalden). Opwijk wordt de periodekampioen. 
 
Erger is de 14de plaats in de algemene rangschikking met 21 punten. De trainer 
merkt wel op dat er een viertal basisspelers in de lappenmand liggen. K.F.C.O Wilrijk 
haalt versterking binnen met de Ivoriaan Tia Togbe van St.-Niklaas, die vroeger voor 
Beveren uitkwam. Eind februari 2006 ontstaat er een rel tussen Berchem Sport (met 
trainer Spaenhoven) en de Wilrijkenaars (met voorzitter A. Stevens) rond gesprekken 
die al aan de gang zijn tussen K.F.C.O en een achttal spelers van de zwart/gelen. 
 
Sinds het Bosman-arrest kan elke ploeg iedere speler benaderen om over een 
transfer te praten. Spaenhoven spreekt over mogelijks een wraakactie en/of rond een 
destabiliseringsactie van Berchem. In hetzelfde dagblad (GvA 28.02.2006, artikel van 
W. Vertongen) reageert voorzitter Stevens dat hij niet de minste wraakgevoelens 
koestert en niks verkeerd doet. Hij kan er niet aan doen dat spelers zichzelf komen 
aanbieden. Bij Berchem Sport zagen ze dat anders. Na enkele weken was het 
opgewaaide stof gaan liggen. Het begin van de derde periode na driemaal achtereen 
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volgens verlies voor de geel/blauwen, dient trainer Marc De Mulder op maandag 
13.03.2006 zijn ontslag aan bij het bestuur. 
 
De druk was hem te groot geworden en het begon op zijn gezondheid te werken. 
Voorzitter Stevens betreurde het ontslag en voegde eraan toe dat hij Marc De Mulder 
niets kan verwijten. 
 
De nieuwe trainer wordt Serge Crève was enkele jaren terug T2 van Marc De Mulder 
bij Tubantia Borgerhout en was al geruime tijd aangesteld als bijkomende hulp van 
de T1, als hulptrainer. De opdracht van de nieuwe trainer was niet makkelijk, bijna 
zelfs onmogelijk om K.F.C.O in de vierde nationale afdeling te houden, waarvoor een 
klein mirakel’ nodig was, zoals Walter Vertongen (GvA) dat schreef enkele dagen na 
zijn aanstelling. Trainer Crève mocht beginnen op speeldag 24 (19.3.2006) thuis 
tegen Rode Verrewinkel (die al zg. gedoemd waren te zakken) die met goed spel en 
winst (3-0) kon beginnen. 
 
Er was een beetje hoop ontstaan. Maar op de 27ste speeldag (8.04.2006) thuis tegen 
Berchem Sport krijgt K.F.C.O met het verlies van 1-3 als het ware de doodsteek en 
komt in de algemene rangschikking op de voorlaatste plaats terecht (15de) met al drie 
punten minder dan Kontich die voor hen staan. 
 
De laatste wedstrijd van het seizoen wordt op 7.06.2006 thuis nog gewonnen tegen 
het Schoten (2-1) dat zich in de middenmoot wist te plaatsen, maar dat veranderd 
niets aan het toeval want K.F.C.O Wilrijk zal degraderen - als voorlaatste met 32 
punten - naar de 1ste provinciale afdeling Antwerpen. Algemeen kampioen is 
Londerzeel. 
 
Intussen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28.02.2006 volgende wijzigingen 
i.v.m. de samenstelling raad van bestuur n.a.v. het aanvaardde ontslag van Eddy De 
Backer: voorzitter André Stevens; ere ondervoorzitter Paul De Hert; ondervoorzitter 
Marc Bartholomeeusen; secretaris Walter Claes; penningmeester Antoine Claes; 
verslaggever Karel Pauwels; verantw. veiligheid André Mentens; sportief beleid Leo 
De Cleen; verantwoordelijke infrastructuur Dirk Lauwers met Hugo Haazen en Filip 
Schots als raadsleden.  
 
Seth De Witte zal de Gouden Schoen winnen en trok ermee naar S.K. Lierse. 
 
Na het seizoen richt het Jeugdbestuur i.s.m. het feestcomité naar jaarlijkse gewoonte 
een ouderdag in, maar dit jaar wordt de nadruk gelegd op de betere integratie van de 
ouders van de allochtone jongeren. 
 
De club wil de ouders meer betrekken bij het clubleven om de problemen die de 
begeleiders ondervinden met het vervoer te verminderen of zelfs weg te werken, 
maar ook om de taalbarrière te doorbreken. Voorzitter Bruno Vercauteren en zijn 
naaste mee werker Dirk Schuermans waren meer dan tevreden van de gezellige 
namiddag, de grote opkomst en het succes ervan. 
 
Op het einde van het speelseizoen 2005/2006 is er bij jeugdafdeling toch prettig 
nieuws te rapen. De gewestelijke miniemen A als deze van de C ploeg worden 
reekskampioen maar ook de oudsten van de jeugd met name de gewestelijke 
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junioren o.l.v. trainer Jan Peyffers behalen de reekstitel met Tim Bormans, Mitch 
Daems, Bert De Cort, Wim De Cort, Nick De Jonghe, Jarich Dewoyer, Micha 
D’Haese, Iben Janssens, Cisse Senaeve, Kristof Stremersch, Ftederik Swenters, 
Kevin Van der Weijen, Roy Van der Westerlaken, Kasper Verleye, Roy Molomgré, 
Sasha Damjanovic en Stefan Verbist. 
 
De provinciale junioren winnen eveneens het kampioenschap in hun reeks o.l.v. 
trainer Toon Plessers met de spelers: Reggy Pycke, Yannick Suy, Jens Cammaert, 
Myrrdin Ghysels, Saladin Kacemani, Kenny Marchant, Kenny Ghysels, Imad 
Harchouni, Dauda Traore, Nick Schiltz, Glenn Pals, Habib Zeroual, Murati Seag, 
Murseli Meriton, David Houben en Olivier Gordijn. 
 
 
Voetbalseizoen 2006/2007 
Als gevolg van een door de Overheid doorgevoerde wijziging rond de structuur van 
een vzw wordt op het einde van het jaar een algemene vergadering belegd rond de 
aanpassingen van de statuten, de ontslagen van bestuurders en de verkiezing van 
de nieuwe raad van bestuur. Voortaan zal de structuur van de vzw. K.F.C.O. Wilrijk 
bestaan uit: een Algemene Raad (voorheen de vereniging genoemd); een Financiële 
Raad; de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Onder de voornoemde 
hoofdingen worden in de officiële tekst de voorwaarden opgesomd. Zo worden de 
titels 10, 11,13 en 16 desbetreffend aangepast en wordt titel 16bis toegevoegd. 
 
Tevens nemen de Bestuurders Paul De Hert, Hugo Haazen, André Mentens, Karel 
Pauwels en Filip Schots ontslag om de nieuwe structuur een kans te geven en ziet 
vervolgens de samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur er voortaan als volgt 
uit: voorzitter André Stevens; ondervoorzitter Marc Bartholomeeusen; secretaris 
Walter Claes; penningmeester Antoine Claes; verslaggever Jan Serrien; veiligheid 
André Mentens; sportief Leo De Cleen; infrastructuur Dirk Lauwers; jeugdafdeling 
Paul Huyck en Bruno Vercauteren en Eric Roef als raadslid. 
 
Trainer S. Creve kreeg nog respijt na het spijtige einde van verleden seizoen, 
waarvoor hem eigenlijk niets ten laste kan gelegd worden. De terugkeer naar de 
eerste provinciale reeks Antwerpen zorgt voor volgende tegenstanders: Wijnegem, St 
Lenaerts, Oud-Turnhout, Houtvenne, Lichtaart, Duffel, Kontich, Tielen, Vlimmeren, 
Wuustwezel, Tubantia, AC Olen, SC Merksem, Bel. Edegem, Branddonk. Dit 
speelseizoen zullen Eddy Braem en Geert Nauwelaers beurtelings de 
elftalafgevaardigden zijn voor de wedstrijden van het eerste elftal. 
 
En dan staat er een nieuw Wilrijks voetbalonderonsje op het zomerkermisprogramma 
2006 van het district Wilrijk, dat als onderdeel van de voorbereiding goed van pas 
komt. Op donderdag 3 augustus 2006, om 19 uur, zal de vriendschappelijke 
ontmoeting plaatsvinden tussen K.F.C.O Wilrijk en S.K. Wilrijk op het terrein aan het 
Universiteitsplein. Het werd een gezellige voetbalstrijd tussen enerzijds een 1ste en 
een 2de provincialer Het was voor beide clubs een echte opwarmer voor het 
naderende speelseizoen. Een gezapig potje voetbal dat eindigt op een gelijkspel. 
Een echte derby was het niet, maar dat zou er nog eens van kunnen komen. 
 
Serge Creve en zijn hulptrainer Jan De Bakker hebben de beschikking over: Tom 
Adriaenssens, Steven Blommaert, Dirk Buysse, Mohamed Chabaan, Niels Cox, 
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Fabio Da Silva, Bart Daems, Jens De Cat, Tom De Jonghe, Philippe Deckers, 
Anthony Dooms, Stefan Hassenberg, Jonathan Hellemans, Jeroen Jacobs, Dennis 
Janssens, Dirk Leyemberg, Sunny Nwachukwu, Glenn Pals, Robin Valkaert, Ben 
Van Campfort, Nico Van der Goten en Koen Verhoogen.  
Als hoofdsponsors worden twee grote bedrijven/zaken binnengehaald met name de 
firma Antwerp Cleaning Service of ‘ASC’ van zaakvoerder Stefan Verbeeck en 
‘Hopland § De Lei’, advocatenkantoor te Antwerpen, van Marc Bartholomeeusen 
(advocaat.) 
 
Voortaan zal de aanduiding ‘ASC’ op de shirts van het eerste elftal prijken. Marc 
Bartholomeeusen is al vele jaren één van de steunpilaren van de geel/blauwen, 
intussen deel uitmakend van de raad van bestuur, als ondervoorzitter. 
 
Het wordt voor de geel/blauwen geen gemakkelijk speeljaar. Het elftal bezit veel 
kwaliteit maar er staat geen collectief op het veld. Is de trainer wel de aangewezen 
man om zijn kennis over te dragen op deze groep en/of zich te laten gelden. Heeft 
men te veel aan kwaliteit. zien en laten vertrekken met Ph. Sadzot, Van der 
Westerlaeken, J. Matthees, Delcour e.a.  
 
Het begin van het seizoen laat al veel merken. De eerste periode wordt afgesloten op 
plaats 9 met slechts 3 gewonnen wedstrijden en 3 gelijke spelen. Periodekampioen 
wordt St Lenaerts.  
 
De tweede periode begint al evenmin goed, kortweg het zijn tegenvallende 
resultaten. In de bestuurderskamer wordt op 27 november besloten om trainer Serge 
Creve te ontslaan omdat de uitslagen niet waren wat verwacht werd, maar vooral 
omdat K.F.C.O zich in de onderste gevarenzone bevond. Hulptrainer Jan De Bakker 
werd gevraagd om over te nemen. Jan is helemaal geen onbekende, zelfs een echte 
clubman, die jarenlang een sterkhouder was in de verdediging van het eerste elftal 
en zelfs trainer was bij de allerjongsten van de geel/blauwen. Jan krijgt als hulptrainer 
Patrick Ilegems aan zijn zijde. 
 
Na 20 wedstrijden stond de club op de 11de plaats met 27 punten. Periodekampioen 
werd nog maar eens St Lenaerts. Trainer De Bakker bracht met zijn elftal in de derde 
periode heel goed voetbal op de mat, won 6 wedstrijden en speelde eenmaal gelijk. 
De inzet van Jan De Bakker heeft zeker geloond. Proficiat Jan. 
 
In de algemene rangschikking eindigden de geel/blauwen op een nog zeer 
verdienstelijke 7de plaats (46) De laatste periode was voor Tubantia en St Lenaerts 
werd de algemene kampioen(66p) Glen Pals, met 13 doelpunten was de topscorer 
van de Wilrijkenaars. 
 
Ondanks dit minder goede seizoen, met een slecht begin en een goed einde, van het 
eerste elftal mogen de behaalde resultaten van de jeugdafdeling niet in de 
vergeethoek gedrukt worden. Er werden vier jeugdploegen kampioen in hun reeks nl. 
de ploegen van de Liga U9 en Liga U10, de Gewestelijke knapen en de provinciale 
junioren.  
 
De Gouden Schoen wordt gewonnen door Stefan Hassenberg. 
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Na de laatste thuismatch van K.F.C.O van het speelseizoen 2006/2007 begint men 
dadelijk met werken aan het speelveld B, of het speelveld naast het hoofdterrein van 
K.F.C.O Wilrijk. Niet zomaar voor de jaarlijkse gekende aanpak van de sportvelden, 
ook genoemd als de regeneratie, nee. maar voor de aanleg van een kunstgrasveld.  
 
Er waren hierover al lang gesprekken aan de gang. Dat door de stad Antwerpen 
gekozen werd voor dat veld aan het Universiteitsplein had alles te maken met de 
nabije Topsportschool Antwerpen (op domein Fort 6) waar gewezen nationaal en 
internationaal scheidsrechter Frans Van den Wijngaert de plaats van directeur 
bekleedt. Het is zeker niet slecht om zo een sportieve buur te hebben. Met deze 
realisatie van de stad Antwerpen is K.F.C.O Wilrijk de eerste club op Antwerps 
grondgebied dat over een kunstgrasveld kan beschikken. 
 
Dit is een grote opsteker voor de Wilrijkenaars in hun verdere uitbouw van de 
voetbalvereniging. 
 
S.K. Wilrijk had een groots jaar gekend tijdens het seizoen 2006/2007 in de 2de 
provinciale afdeling en kon zich onverhoopt via de eindronde aanspraak maken op 
een plaatsje in de hoogste provinciale afdeling Antwerpen. Voor die club was dit het 
grootste succes binnen haar bestaan. Komt erbij dat zij in die reeks K.F.C.O Wilrijk 
partij zullen moeten geven. 
Een nieuwe ontmoeting onder beide clubs was een feit, met dien verstande dat er 
een heuse derby zat aan te komen.  
 
 
Voetbalseizoen 2007/2008 
Na afspraak met Jan De Bakker gaat het bestruur op zoek naar een geschikte 
nieuwe trainer voor haar eerste elftal. Het wordt Frank Coenen, die wordt voorgesteld 
door gewezen medebestuurder Jan Serrien. De trainer krijgt naast hem als zijn 
medewerkers: Patrick Ilegems, Luc De Vos en Dirk Vercauteren (trainer beloften). 
 
De medische staf bestaat uit Dokter Nick Jansen met Tom Van Meel als kinesist. De 
elftalafgevaardigden bij alle wedstrijden van het eerste elftal zijn voortaan Eddy 
Braem en Geert Nauwelaers van het eerste elftal en Mike Wheeler en Martine Aerts 
van respectievelijk de beloften en de provinciale junioren. Nieuw is de aanstelling van 
gewezen Wilrijkspeler Tom Schipper als persverantwoordelijke en sportief manager. 
 
Na een periode van 20 jaar stapt Raf Dierckens uit de vereniging. Als vroegere 
beheerder, bestuurslid en lid van de vereniging maar vooral door iedereen gekend 
als de man achter de sponsoring & reclame afdeling, club 87 met de maaltijden voor 
de thuiswedstrijden ed. wordt vervangen door Wendy Geens. 
 
Als onderdeel van de voorbereiding trok de club met haar kernspelers op zg. stage 
naar Nieuwpoort aan de Noordzeekust, een kwestie om een collectief en 
vriendenband te smeden. 
 
Voorzitter André Stevens blijft met zijn bestuurders niet bij de pakken zitten en hoopt 
dat het verblijf in de 1ste provinciale afdeling van zeer korte duur mag zijn. Hij kan 
gelukkig zijn met het aantrekken van een nieuwe en belangrijke hoofdsponsor, de 
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firma Thames Transport met als zaakvoerder Eric Roef, welke de club toelaat aan 
een nieuwe ploeg te bouwen. 
 
Het grote pakket van sponsors die de club jaar na jaar financieel ondersteund 
bestaat momenteel uit de grote sponsors met name: ’Thames Transport’ (Eric Roef), 
‘ACS Cleaning’ (Stefan Verbeeck), ‘nv. bouwonderneming Mourik’ (Paul Jansens), 
‘Woningtextiel J. Bisschop’ (Rik Bisschop), ‘DBP Plastics’ (Frans De Brucker), 
‘Stevens bvba’ (André Stevens) en ‘Advocatenkantoor Hopland & De Lei’ (Marc 
Bartholomeeusen). In het sponsorpakket zitten ook nog een 55-tal niet minder 
gewaardeerde sponsors die door allerlei publicaties en reclameteksten de 
clubwerking jaar na jaar ondersteunen.  
 
Trainer Coenen kan rekenen op: Philip Deckers, Dennis Gys, Ben Van Campfort, Raf 
Bormans, Werner Ooms, Dimitri Delcour, Sven De Doncker, Glenn Pals, Bart Thijs, 
Kim Breurs, Glenn Janssens, Maarten Ilegems, Tom De Jonghe, Davy Van Gestel, 
Jeroom Jacobs, Sven Pelckmans, Andy Malfliet, Jens Van Loon, Bram De Roover, 
Raf Lenaerts, Yannick Schots, Koen Verhoogen, Bart Verdyck.  
Men kijkt vooral uit naar de verrichtingen van de veelbelovende voetballer Bram De 
Roover, maar ook naar de teruggekeerden Yannick Schots en Bart Verdyck. Een 
verlies is zeker het vertrek van Stefan Hassenberg en Nico Van der Goten. 
 
K.F.C.O Wilrijk zal het in de hoogste afdeling van de provinciale afdeling moeten 
opnemen tegen: Vlimmeren, Belgica Edegem, Oud Turnhout, Houtvenne, Kontich, 
F.C. De Kempen, Katelijne, Retie Branddonk, S.K. Wilrijk, Nieuwmoer, Wuustwezel, 
Zwarte leeuw, Wijnegem Duffel en Verbr. Arendonk. 
 
Op 17 september 2007 wordt de algemene vergadering van de raad van bestuur 
gehouden met de gewone jaarlijks te voorziene dagordepunten zoals: 
aanwezigheidsnazicht, ontslagvermeldingen, financieel verslag, begrotingsopmaak, 
statuten en de samenstelling van de raad van bestuur ed. De samenstelling van de 
huidige raad van bestuur is omzeggens dezelfde als die van het voorgaande jaar met 
dien verstande dat Jan Serrien in de sportieve cel Leo De Cleen bijstaat en Raf 
Dierckens de verantwoordelijke wordt van de feesten/evenementen binnen de club. 
 
Om de volledigheid hierna de ledenlijst van de aangeslotenen bij de VZW van de 
club: M. Bartholomeeussen, T. Bogaert, M. Cassauwers, A. Claes, W. Claes, Fr. De 
Brucker, Leo De Cleen, P. De Hert, R. Dierckens, G. Geuens, J. Goesaert, P. Huyck, 
D. Lauwers, W. Malomgré, A. Mentens, K. Pauwels, E. Roef, R. Rottiers, F. Schots, 
J. Serrien, A. Stevens, W. Van Ael, B. Vercauteren, W.  Vereycken, M. Wheeler.  
 
Trainer Frank Coenen moest een nieuwe ploeg bouwen met de blijvers en de door 
het bestuur aangetrokken spelers. En dat Frank Coenen zijn groep naarstig had 
bekeken is een vaststelling want vanaf de start van het speelseizoen zette hij een 15-
tal spelers op het spelersblad van de scheidsrechter die haast een heel seizoen aan 
de aftrap kwamen. De trainer had zulkdanige luxe dat hij, volgens zijn verklaringen 
althans, haast een tweede evenwaardig elftal binnen de lijnen kon brengen. Hij deed 
ook verrassende vaststellingen doordat hij jongeren uit de eigen kweek (opleiding 
vanuit de eigen jeugd dus.) heeft zien doorgroeien en inzetbaar waren en zo waren 
dat Maarten Ilegems, Glenn Pals, Jens Van Loon, Jeroen Jacobs om van Sven De 
Doncker nog te zwijgen.  
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Na de eerste tien wedstrijden plaatst K.F.C.O Wilrijk zich op de 3de plaats met 18 
punten of 5 punten minder dan periodekampioen F.C. Duffel. Maar binnen die eerste 
periode was er de eerste confrontatie tegen dorpsgenoot S.K. Wilrijk. Op die 
zaterdagavond van 27 oktober 2007 (9de speeldag) stond de thuiswedstrijd gepland. 
Er waren heel wat toeschouwers komen opdagen waaronder ook vele 
nieuwsgierigen. Deze nieuwe derby bracht veel spanning teweeg, niet alleen bij S.K. 
Wilrijk maar vooral bij de spelersgroep en bestuurders van K.F.C.O Wilrijk. 
 
Ik herinner mij nog dat destijds binnen de K.F.C.O-clan al eens opmerkingen werden 
gemaakt aan het adres van ‘dat nieuwe ploegje’ spelende aan de Moerelei. Zelfs als 
medebestuurder van K.F.C.O had ik toen als diensthoofd sport, het moeilijk met 
zulke uitlatingen omdat ik instond voor alle Wilrijkse sportverenigingen. Dat was ten 
tijde van F.C. Olympia niet anders. 
 
Mag ik zeggen dat ik op die avond vanaf de tribune, getuige was van een 
voetbalwedstrijd die voor de thuisploeg onverwacht, maar wel verdiend verloren werd 
met 1-2. Het doelpunt voor K.F.C.O werd gemaakt door De Doncker Sven. De twee 
tegentreffers kwamen van Valckaert en Verheyen. De ruststand werd ook de 
eindstand, want ondanks veel thuisdruk kwam er geen barst in het verdedigende 
blok. van S.K.  
 
Van deze niet verwachte nederlaag waren voorzitter Stevens en zijn 
medebestuurders helemaal not amused. De sportdagbladen spraken van: “David velt 
Goliath” en “S.K. verrast grote broer K.F.C.O.” Trainer Eddy Schaessens was er met 
zijn spelers toch fijn in geslaagd om de tradietieclub die K.F.C.O Wilrijk mag 
genoemd worden, in eigen hol te komen verslagen op een denderende wijze. 
K.F.C.O Wilrijk speelde met het team: Deckers, De Doncker, Bruers, Ooms, Y. 
Schots, Bormans, De Jonghe, Van Gestel, Delcour, Thijs, Janssens, Pals, Malfliet, 
Pelckmans, De Roover en Lenaerts. 
 
Het elftal van S.K. Wilrijk speelde met Wuyts, Roovers, Schaëffer, Viroux, Valckaert, 
Bolukbasi, Van Schevensteen, Seyte, Orueta, Maes, Smets, Abdouni, Verheyen, Van 
Haute. De juichende bestuurders van toen waren: P. Blockx (voorzitter), J. Derden 
(secretaris), J. De Groof, (sportief manager), J. Janssens 
(manager/penningmeester), Jos Meeus, Em. Peeters. 
 
Na de tiende wedstrijd van de tweede periode zet K.F.C.O Wilrijk zich op de 
leidersplaats in het algemeen klassement (38p.) met Duffel op plaats 2 (37p). Het 
had heel goede wedstrijden gespeeld (6 x winst) met daartussen toch enkele 
afknappers zoals de thuismatch (16de speeldag) tegen Belgica Edegem, waar ze tot 
een scoorloos gelijkspel werden gedwongen. Branddonk wint deze 2de periode. 
K.F.C.O Wilrijk plaatst zich op plaats 2. 
 
Tijdens de derde periode wordt de terugwedstrijd tegen dorpsgenoot S.K. Wilrijk op 
24 februari 2008 op het terrein aan de Moerelei gespeeld. Dat deed een week 
voordien bij de beide clubs de spanning weer stijgen, en daar hadden de 
sportdagbladen zeker hun aandeel in. In Wilrijk kon bij de bakker, slager en in de 
supermarkt nog eens over Wilrijks voetbal gesproken worden. Spanning en emoties 
genoeg naast de wielerpiste maar van goed voetbal was er minder te zien. 
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K.F.C.O bleek in de aanhef van de wedstrijd te sterk maar ondanks de flitsende 
momenten kon er niet gescoord worden en dan op het halfuur scoorde S.K. Wilrijk 
plots via Roovers en het stond aan de rust 1-0. Een blitzstart van K.F.C.O na de 
pauze resulteerde ditmaal wel in doelpunten. Eerst Davy Van Gestel en kort nadien 
Glenn Pals zorgden voor de tegentreffers. 
 
K.F.C.O Wilrijk speelde vervolgens op zijn gekende manier - en niet altijd zonder enig 
risico - de wedstrijd uit, al was er helemaal op het einde, nog een heet standje voor 
het K.F.C.O doel, waarbij S.K. een penalty claimde. De laatste gelijke spelen thuis 
28ste en 27ste speeldag tegen F.C. De Kempen en Wijnegem zullen in de 
eindafrekening zwaar doorwegen. Branddonk wint de derde periode en in het 
algemeen klassement staat K.F.C.O Wilrijk op plaats 2 (met 57p.) na de kampioen 
VV Duffel (58p.) 
 
Ondanks enkele valse noten speelde K.F.C.O Wilrijk een reuzeseizoen maar kon de 
kampioenstitel niet pakken en daar was men binnen de groep samen met de 
trainersstaf en zeker bij de bestuurders zeer over ontgoocheld. Maar het zou dus 
voor de geel/blauwen via de eindronde moeten gebeuren. 
En dat geschiedde met eerst Branddonk te verslaan met een pluim voor doelman 
Dennis Gys, de vervanger van de in de vorige wedstrijd uitgevallen doelman Deckers  
 
De finaleronde was meteen bereikt en de geel/blauwen zullen het moeten opnemen 
tegen het sterk en gevreesde Zwarte Leeuw, eindigde in de algemene rangschikking 
op de 5de plaats met 45 punten of 12 punten minder dan K.F.C.O en met zo maar 
eventjes 5 winstmatchen minder. Moet er dan gevreesd worden voor een afgang. 
 
De heenwedstrijd te Rijkevorsel op 11 mei 2008 eindigde op een gelijkspel (1-1) na 
na een wat steriele eerste helft. Maar na de rust gingen beide ploegen voluit voor de 
winst en na de 1-0 rond de zestigste minuut gaf men de geel/blauwen nog weinig 
kans, maar dan kreeg in de eindfase K.F.C.O een strafschop die door Zwarte Leeuw 
doelman goed gepakt werd. Alle Wilrijkenaars, langs de zijlijn en op het veld vielen 
als het ware dood, als gevolg van deze misser. 
 
Maar dat was buiten een late reactie gerekend van de Wilrijkenaars want rond de 
85ste minuut kreeg Bart Thys de bal in de voet gespeeld en scoorde verdiend de 
gelijkmaker. De terugwedstrijd op zondag 18 mei 2008 aan het Universiteitsplein was 
gered en vooral was het een zeer gunstige uitgangspositie voor de geel/blauwen. 
 
De start van deze belangrijke wedstrijd voor beide ploegen begon op een zeer 
onverwachte manier. Er waren veel toeschouwers, heel veel, en de meesten stonden 
of zaten nog niet op hun plaats of de Wilrijkenaars stonden al achter. Op de 4de 
minuut scoorde Zwarte Leeuw na een dekkingsfout, en een minuut later scoorde Bart 
Thys, weer hij, door de bal fijntjes over de te ver uitgekomen doelman in doel te 
werken. Half de eerste helft scoorde Tom De Jonghe de 2-1 en die stand zou zo 
blijven tot de 72ste minuut wanneer Zwarter Leeuw op zijn beurt kon gelijkstellen. 
 
En weer binnen de drie minuten kreeg Wilrijkenaar Glenn Janssens de bal in de 
voeten en lost een bom van een schot richting doel en de bal streelt de onderkant 
van de lat en binnen. (3-2). Het werd het doelpunt van de overwinning, maar 
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belangrijker ook het doelpunt van de promotie naar de nationale afdeling, want de 
Wilrijkenaars hielden nog 15 minuten stand en lieten meteen eens zien dat zij ook ‘in 
blok’ kunnen verdedigen als het moet. De ontlading na het laatste fluitsignaal was 
groot, heel groot. 
 
Trainer Frank Coenen mag die pluim van de goede competitie mét de promotie op 
zijn hoed steken, want hij bracht een team op het veld dat nog geen twaalf maanden 
met elkander had gespeeld. In de sportbladzijden van diverse dagbladen werd hij 
genoemd en geroemd als “de architect van het Wilrijkse succes”. Maar wij mogen 
ook niet vergeten welke productiviteit speler Davy Van Gestel aan de dag legde want 
hij scoorde zo maar eventjes 20 doelpunten, waarvan soms héél belangrijke. 
In de topschutterslijst van de 1ste provinciale afdeling van het voorbije seizoen 
eindigde Davy Van Gestel (20 stuks) op een gedeelde tweede plaats na Goetelen G. 
(Duffel) met 21 doelpunten. 
 
Op een van de sportbladzijden van Gazet van Antwerpen van 23 april 2008 wordt hét 
elftal van het seizoen in de hoogste provinciale afdeling weergegeven, samengesteld 
aan de hand van de wekelijkse verrichtingen der spelers. Tot vreugde en fierheid van 
K.F.C.O’ers en haar sympathisanten werden twee spelers van de geel/blauwe 
formatie opgenomen in het elftal nl. Sven De Doncker en Davy Van Gestel. Sven 
verklaarde dit omdat hij behoorde tot de sterkste verdediging van alle elftallen en 
omdat hij in zekere zin een constante prestatie leverde over heel het seizoen. Davy 
zegde dat véél doelpunten maken nooit onopgemerkt voorbijgaat, maar dat hij dit 
maar kon door de aanpassing en het voorbereidende werk van zijn ploegmaats. Hij 
beseft ten volle dat hij soms veel kansen nodig had om tot scoren te komen. 
 
Opmerkelijk is het dat tijdens het voorbije speelseizoen 2007/2008 K.F.C.O Wilrijk 
mag promoveren en S.K. Wilrijk moet als laatste in de rangschikking degraderen.  
 
De Gouden Schoen ging naar Raf Borremans, die een seizoen lang een zeer 
regelmatig en onberispelijk speelseizoen afwerkte. 
 
 
Voetbalseizoen 2008/2009 
Tijdens de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen bereikte – binnen een week 
tijd - droevig nieuws die de club kwam verstoren in zijn activiteiten. 
Twee gewaardeerde K.F.C.- leden nl. Polleke Geuens en Hubert Verelst waren 
overleden. 
 
Polleke Geuens (°1913), Kempenaar, was met zijn gezin in 1947 naar Wilrijk 
afgezakt om dichter bij zijn werk (de Genie te Burcht) te wonen. Omdat een van zijn 
kinderen aansloot bij F.C. Wilrijk volgde hij diens spoor en was vanaf dat moment de 
eerste supporter van de geel/blauwen. 
 
Vanaf zijn pensioen in 1968 lijfde de club hem in. Als vrijwilliger was hij de 
gedroomde hulp binnen de club, als de man van alle werkzaamheden op en rond het 
speelveld zoals herstellen, onderhouden, toezicht ed. Toezicht op het gebruik van de 
accommodatie door de jeugd was ook zijn ding en ondanks zijn soms streng 
optreden was en bleef hij de vriend van de jongeren. Polleke was bekend en gekend 
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door vriend en tegenstander, was steeds aanspreekbaar en door iedereen geliefd. 
Polleke Geuens (95 jaar) overleed op 25 augustus.  
 
Gewezen speler en trainer Hubert Verelst (°1949) overleed op 30 augustus na 
verloop van een ongelijke strijd tegen de kwalijke ziekte van deze tijd. Hubert is een 
echt Wilrijks product die vanuit de jeugdreeksen zich opwerkte naar het eerste elftal. 
Na een korte omzwerving bij Kontich keerde hij terug, maar een zware kwetsuur 
belette hem nog verder te spelen. Hij haalde het trainersdiploma, was een tijd lang 
trainer van de Antwerp Uefa’s om dan de trainer van F.C.Wilrijk (periode 1985/1988) 
te worden. 
 
Op het einde van het seizoen 1986/1987 wonnen de geel/blauwen de ”Beker van 
Antwerpen” en nog belangrijker: Hubert slaagde erin met zijn team de promotie naar 
de 1ste provinciale afdeling te halen (1987/1988). Hubert zette meteen de 
geel/blauwen op weg naar een grootse periode. Hubert Verelst mag een ware 
clubman genoemd worden, waar er in de club (s) veel gebrek aan is. 
 
De Raad van Bestuur bestaat uit: André Stevens, voorzitter; Marc Bartholomeeusen, 
ondervoorzitter; Walter Claes, secretaris; Tony Claes, penningmeester Leo De 
Cleen, sportief manager; Jan Serien, sportief manager; Bruno Vercauteren, 
jeugdwerking/Vz.; Paul Huyck, jeugdwerking; Dirk Lauwers, infrastructuur en 
veteranen; Eric Roef, raadslid  
 
Trainer Frank Coenen maakte samen met zijn technische staf zijn spelers speelklaar 
voor een nieuw voetbalseizoen in de nationale afdeling, de genoemde 
bevorderingsreeks B (of de 4de nationale afdeling). De club trok volgende spelers 
aan: Geoffrey Peytier, Eric Asante, Davy Wagemans, Wim Walschaerts, Wouter 
Goris, Mitchell Van den Eynde, Frank Rits, Jamal Benouahi. De spelersgroep bestaat 
verder uit spelers van het voorbije (prachtige) seizoen, met name: Ph. Deckers, W. 
Goris, D. Gys, R. Bormans, Sven De Doncker, M. Ilegems, W. Ooms, R. Pycke, C. 
Senaeve, T. De Jonghe, D. Delcour, G. Janssens, R. Lenaerts, G. Pals, B. Thijs, D. 
Van Gestel, J. Van Loon, Jens Verelst, J. Maes, G. De Cock, R. Jacobs, J. Van 
Aken, R. Pycke, Doms, Jago Verheyen, O. Gardyn. 
 
De ploegen die in de 4de klasse B reeks hun opwachting maken zijn: Schoten, 
Temse, Tubantia, Berlare, Opstal, Opwijk, Londerzeel, Duffel, Ternat, V. Meldert, 
Zele, Berchem, Bornem, Dilbeek en Grimbergen. 
 
Op de shirts van de spelers van het eerste elftal prijkt voortaan “Gands”, de naam 
van een der afdelingen van hoofdsponsor Stefan Verbeeck, die ook met zijn bedrijf 
‘ASC-cleaning’ al enige tijd de shirts van de spelers opsmukt. Er was ook een 
medesponsor voor de shirtreclame nl. “One”. 
  
In het jeugdbestuur neemt men de beslissing om de jeugdopleidingen nog meer te 
verbeteren door de trainers meer op te volgen, bij te sturen en te ondersteunen zodat 
de jongeren een opleiding krijgen naar de hedendaagse vereisten van een voetballer 
of gericht naar de toekomst toe. 
De jeugdafdeling wordt geleid door Bruno Vercauteren als voorzitter, bijgestaan door 
Willy Van Ael (secr.), Paul Huyck (ondervoorzitter), en J. Hoes, D. Schuermans, 
Martine Aerts en Lenders Tina. 
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De sportieve cel van de jeugdafdeling bestaat uit J-M D’Haese, W. Vervecken en 
Ludo Plaetevoet die elk een afdeling voor zich nemen zijnde respectievelijk de afd. 
debutanten en préminiemen, de afd. miniemen en knapen en de afd. scholieren, 
junioren en doelmannen. Hiervoor heeft men een 30-tal geschoolde trainers in 
dienst. 
 
Met de voorbereiding van de spelersgroep geen probleem, met de trainersstaf o.l.v. 
Frank Coenen helemaal geen probleem want die drijven nog steeds op de wolk van 
verleden seizoen maar met de eerste uitslagen van de geel/blauwen is er wel een 
probleem, en volgens voorzitter André Stevens een heel groot probleem. De 
competitiestart van de Wilrijkenaars was nog nooit zo slecht geweest. 
 
Na de 7de speeldag (14 okt.) heeft K.F.C.O Wilrijk de schamele 5 punten achter zijn 
naam staan in de rangschikking. Ze nemen daarmee plaats 14 in. 
 
Na de eerste 10 wedstrijden staat Dilbeek op kop (als periodekampioen) en K.F.C.O 
Wilrijk staat nog op 14 met 8 punten. 
 
Het bestuur kijkt nog even de kat uit de boom, en verwacht misschien nog een 
opflakkering maar die komt er niet. Het besluit om de samenwerking met trainer 
Frank Coenen te stoppen. 
 
Na de 14de wedstrijd (25.11.2008) tegen Tubantia is er geen echte beterschap waar 
te nemen. Het is op tussen spelers en trainer Frank Coenen (of wat ook?) en het 
bestuur besluit om de samenwerking te stoppen. Het ene voetbalseizoen is het 
andere niet. 
 
Dan is er een kleine (winter)stop en al die tijd neemt Patrick Ilegems de taak over. De 
eerstvolgende wedstrijd op 13.12.2008 thuis tegen Schoten zit er een nieuwe trainer 
op de bank.  
 
Het is Bart Struyf, een Waeslandia man en via Leo De Cleen bij K.F.C.O 
terechtgekomen. 
Zijn eerste wedstrijd met K.F.C.O wordt gewonnen met 2-0. De drie volgende 
wedstrijden worden ook met winst afgesloten maar dan zijn er toch weer enkele 
afknappers die ervoor zorgen dat K.F.C.O in die onderste gevarenzone blijft hangen 
weliswaar op plaats 13 (met 20p) maar zeker nog niet gered. Winnaar van die 
tweede periode wordt Ternat terwijl de geel/blauwen op plaats 9 staan. 
 
Voor een definitieve redding zullen de wedstrijden van de tien laatste wedstrijden van 
groot belang zijn en worden. De drie eerstvolgende wedstrijden gaven echter niet die 
indruk want er werd stevig verloren en dan is er die plotse ommekeer. 
 
Voor de geschiedenis nog het verhaal van volgend voorval. Voor de 28ste wedstrijd 
moest K.F.C.O naar Grimbergen op 12.04.2009 – K.F.C.O Wilrijk was nog helemaal 
nog niet zeker van het behoud (11de met 32 punten)), tegenover Grimbergen dat zes 
punten boven de Wilrijkenaars stond. K.F.C.O speelde een goede match, Davy Van 
Gestel zorgde voor twee knappe doelpunten en iedereen dacht dat de buit binnen 
was. 
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De thuisploeg maakt in de 71ste min. de aansluitingstreffer, 1-2 dus. De Wilrijkenaars 
moesten al vanaf minuut 30 met tien man optornen tegen Grilmbergen dat het steeds 
maar met lange ballen probeerde. 
Het werd allemaal wat slordiger en de zenuwachtigheid greep ons niet slecht 
spelende geel/blauwen bij de keel, maar men verdedigde met alle middelen. 
 
In de blessuretijd liet de scheidsrechter maar verder spelen, niemand wist juist nog 
hoe lang en daar bovenop ontstond er grote consternatie bij een ultieme aanval van 
de thuisploeg. Bij een afgedwongen hoekschop van Grimbergen, komt de bal richting 
doel en de voor de doellijn staande Raf Bormans (staande minstens 1 meter in het 
speelveld) ontzet de bal met een ver schot naar het midden en het spel gaat 
vervolgens verder tot.de scheidsrechter opmerkt dat de lijnrechter met de vlag in de 
hoogte blijft staan. Na raadpleging wees de scheidsrechter naar de middenstip: 
doelpunt voor Grimbergen op de 90 + 6de minuut. De gelijkmaker en meteen was 
K.F.C.O Wilrijk nog helemaal niet zeker van behoud. (GvA/ “Lijnrechter ziet doelpunt 
dat er helemaal geen was” van W. Vertongen) 
 
De resterende twee wedstrijden tegen Tubantia en Schoten (beiden in puntennood.) 
werd weliswaar telkens gewonnen. 
Temse wordt de verdiende derde periodekampioen en in de algemene rangschikking 
pakt diezelfde ploeg de titel en eindigt K.F.C.O Wilrijk op de 11de plaats met 39 
punten en zijn gered.  
 
In een artikel liet voorzitter Stevens verstaan dat hij tijdens zijn 20 jaar lange periode 
als voorzitter nooit zo ‘een rotseizoen’ had meegemaakt en alles wat kon tegenzitten, 
zat ook tegen”. Hij kan het weten. 
 
Even is er wat onrust binnen het bestuur want Tom Schipper, als sportief manager, 
geeft op 3 febr.2009 zijn ontslag omdat hij aanvoelde dat de club hem weg wilde. 
Men was er te Wilrijk achter gekomen dat Tom contacten had met Berchem voor een 
mogelijke samenwerking en er zou zelfs over een overgang van Davy Van Gestel 
gesproken zijn. 
 
Davy Van Gestel kroonde zich met zijn 24 doelpunten topschutter van de reeks. 
Op het einde van het seizoen 2008/2009 mocht de jeugdafdeling en de club in het 
algemeen juichen voor de behaalde kampioentitels van drie elftallen nl. de 
gewestelijke knapen C en de gewestelijke miniemen A en C; 
 
Tijdens de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen wordt er bij de jeugdafdeling een 
kleine wijziging doorgevoerd en is de samenstelling ervan als volgt: Bruno 
Vercauteren, voorzitter; Paul Huyck, ondervoorzitter; Willy Van Ael, secretaris; Dirk 
Schuermans, verantw. feesten & evenementen; Willy Malomgré, 
penningmeester/verantw. inschrijvingen; Toine Van Regenmortel, disciplinaire cel; 
Armand Van Droogbroeck; materiaalmeester/ontvangst scheidsrechters en verder 
met de medewerkers Guillaume Flamant, Eddy De Herdt en Pierre Marneffe. 
 
De Gouden Schoen wordt na dit seizoen uitgereikt aan Raf Lenaerts. 
 
Het zou niet ernstig zijn om hier niet te vermelden dat de laatste twintig jaar de 
Wilrijkenaars veel steun hebben mogen ontvangen hetzij van het stadsbestuur en 
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zeker van het plaatselijk districtsbestuur. De financiële hulp kwam niet ‘zomaar’ en 
werd goed doordacht voor een toezegging werd gedaan. Dossiers moesten 
ingediend worden, een financieel plan werd gevraagd en/of een bouwplan diende 
ingediend. 
Maar die hulp heeft mee geleid tot een sterke en ernstig uitgebouwde vereniging met 
zeer gewaardeerde bestuurders aan de tafel. Het mooi gebouwde kleine stadion aan 
het Universiteitsplein was de weerspiegeling van dit beleid.  
 
 

15.Verjonging met wissel aan de top 
 
Voetbalseizoen 2009/2010 
Zoals het altijd bij de Wilrijkenaars is geweest komt alles steeds onverwachts en dat 
was in september 2009 niet anders, op bestuurlijk vlak dan nog. Naar jaarlijkse 
gewoonte komt de raad van Bestuur rond de periode van de aanvang van het 
speelseizoen bij elkaar en overeenkomstig de statuten was de vergadering gepland 
op maandag 18 september 2009. Maar wat hoorde iedereen enkele dagen vooraf? 
Voorzitter André Stevens legt zijn taak neer en verkoos niet meer verkiesbaar te zijn. 
Onder de bestuurders kwam men dan vlug tot het besluit om Eric Roef aan te porren 
de voorzitterstaak op te nemen, die aanvaardde, wat bevestigd werd tijdens de 
stemming. 
 
Zo wordt Eric Roef de 9de voorzitter van de Wilrijkse voetbalvereniging en de 2de 
voorzitter van de fusieclub K.F.C.O Wilrijk 
 
Eric Roef (°1967) woont in Kontich en is zaakvoerder van het bouwbedrijf bvba Roef-
Ceulemans te Rumst. Eric kwam bij K.F.C.O terecht door zijn zoon Heye die bij de 
jeugd van Beerschot speelde en de tip had gekregen eventueel over te stappen naar 
de Wilrijkenaars. 
 
Eric Roef is als gewezen Racing Kiel doelman uiteraard een Beerschot supporter. 
Als extern had hij veel interesse in de clubwerking en stapte al enkele jaren terug in 
de Vereniging om dan zelfs al vlug deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Hij werd 
vlug getipt als mogelijks de nieuwe sterke man en leider van de Wilrijkse 
voetbalvereniging en dat zegt veel of anders gezegd ‘de nieuweling werd aanvaard’ 
en dat is belangrijk. 
 
In de opvolging van André Stevens staat Eric Roef een serieuze taak te wachten. 
Van een opvolger voor een bepaalde positie wordt dat gewoonlijk gezegd en dat 
klinkt wat clichéachtig, maar in dit geval is de erfenis niet min. Eric Roef geeft naar 
buiten steeds de indruk kalm en bezadigd te zijn in zijn houding - en dat is hij ook - 
maar in het bijzonder steeds aanspreekbaar en luisterbereid Hij is een gedreven 
persoonlijkheid. Die gedrevenheid kan hij nu ten volle tonen en laten uitvoeren bij de 
uitvoering van zijn taak.  
 
Alles laat voorzien dat Eric Roef als voorzitter veel weg heeft van zijn voorganger met 
zelfs één groot voordeel: hij komt niet echt uit de familie van de Wilrijkse voetbalclub. 
Dat was eveneens het geval met zijn voorganger André Stevens, en deze man zijn 
lange periode heb ik helemaal kunnen meemaken en volgen. Vandaar. 
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Een voorzitterschap dat 23 jaar lang in stand kan gehouden worden, dat zegt heel 
veel. André Stevens bouwde gestaag aan een ploeg, was zeer ambitieus en altijd 
een winnaarstype. Met en door toedoen van André Stevens bouwde de Wilrijkse club 
in enkele jaren tijd een echt stadion uit en plaatste de nu 100-jarige voetbalclub met 
stamnummer 155 terug op de sportkaart. Door de successen van het eerste elftal is 
de jeugdwerking meegegroeid en hebben vele jongeren terug kunnen dromen van 
een voetballoopbaan. 
 
Met enkele maanden méér is André Stevens de langst zittende voorzitter van de 
Wilrijkse voetbalclub K.F.C. (O) Wilrijk (t.o.v. Stan Cassiers uit de beginjaren) en zal 
de geschiedenis ingaan als de voorzitter onder wiens beleid tot op de dag van 
vandaag, de meeste promoties werkelijkheid werden, maar…. daartegenover ook 
enkele malen een degradatie heeft moeten ondergaan en onder zijn beleid de 
geel/blauwen terug kennis maakten met het nationaal voetbal. 
 
André Stevens verstond de kunst om mensen rond zich te scharen die zijn 
doelstellingen mee ondersteunden en was er voor iedereen op de club, welke taak hij 
of zij ook uitvoerde, een dankbare en aanspreekbare man. Men mag niet vergeten 
dat André Stevens bij allerhande problemen binnen het bestuur en haar werking, 
steeds mee naar een oplossing zocht en financieel bijsprong door allerlei sponsering. 
André Stevens liet zich steeds gelden bij het zoeken naar geschikte spelers, trainers 
en begeleiders want als een gedreven winnaarstype wilde hij steeds het hoogste 
bereiken.  
 
Voorzitter Eric Roef en zijn medebestuurders hielden eraan om André Stevens het 
erevoorzitter schap aan te bieden. De samenstelling van de nieuwe raad van bestuur 
is voortaan: Eric Roef, voorzitter; André Stevens, erevoorzitter; Marc 
Bartholomeeusen, Ondervoorzitter; Paul De Hert, ere-ondervoorzitter; Walter Claes, 
secretaris; Tony Claes, penningmeester; Leo De Cleen, sportief verantw.; Bruno 
Vercauteren, voorzitter Jeugd; Rudy De Laet, verantw. infrastructuur en Luc Roef, 
raadslid. 
 
Bij de al eerder opgesomde hoofdsponsors kan de club nog interimbureau Ritmo, 
Global Car Services, Bouwbedrijf Roef en Parket De Laet Rudy toevoegen. Voor het 
nieuwe speelseizoen blijft de naam ‘Gands’ op de shirts van de spelers prijken. 
 
Dan is er het bericht dat Paul De Hert zijn functies neerlegt. Bij de ‘stap terug’ van 
deze steeds gewaardeerde man als Paul De Hert wel was, mag zeker zijn grote 
verdienste voor het Wilrijks voetbal niet onderschat worden. Paul heeft een 
voetbalverleden bij Berchem Sport en F.C. Brugge om dan het Wilrijks voetballeven 
mee leven te helpen inblazen. Was naast Jan Goesaert de medestichter van F.C. 
Olympia Wilrijk waar hij 18 jaar lang medebestuurder was en sinds 1987 zelfs 
voorzitter van de raad van beheer.  
 
In de beginjaren - als een echte voetbalkenner en gewezen speler - zelfs coach van 
het eerste elftal en men van zijn voetbalkennis veel heeft opgestoken. Bij de 
fusieclub K.F.C.O Wilrijk was hij al die tijd lang de eerste ondervoorzitter in de 
beheerraad. Paul is een gentleman en steeds vriendelijk in de omgang met vriend en 
tegenstander. 
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Verder worden de public relations en de sponsoring van K.F.C.O Wilrijk - in opvolging 
van Wendy Geens - voortaan behartigd door Nicolas Van Camp, zaakvoerder/dealer 
van Volvo, aan de Boomsesteenweg die alle geïnteresseerden de verschillende 
sponsormogelijkheden kan toelichten om sponsor van de geel/blauwen te worden.  
 
Als commercieel medewerker van de Wilrijkse voetbalclub wil hij een netwerk 
opzetten tussen de club en de sponsors, sponsors die hij méér wil betrekken bij de 
activiteiten van de vereniging en vooral wil inlichten. Nicolas is een persoonlijkheid, 
een zakenman, vriendelijk in de omgang en vooral een man die hem niets ontgaat 
rond het clubgebeuren. 
 
Trainer Bart Struyf heeft de Wilrijkse spelersgroep nog in handen gekregen en 
iedereen was vol hoop over de afwikkeling van het nieuwe speelseizoen. De 
voorbereiding was ook al vroeg begonnen met oefenwedstrijden tegen ‘s-
Gravenwezel, een match waaruit weinig te leren viel. 
 
Er wordt uitgezien naar de stagedagen aan zee maar eerst is er de wedstrijd tegen 
de beloften van Anderlecht die gespeeld wordt op 29 juli waarnaar de trainer met 
belangstelling uitkijkt, om dan met een bepaald gedacht aan de opstelling van het 
elftal te kunnen denken. 
 
Het grote verlies was ontegensprekelijk het vertrekken van Davy Van Gestel, maar 
ook van Sven De Doncker, Jef Van Aken, Tom De Jonghe en Dennis Gys, Het 
binnenhalen van G. Vanhandenhoven is af te wachten, maar men verwacht heel veel 
van de nieuweling K. Tolenaers in de verdediging.  
 
De groep van spelers voor het eerste elftal dit seizoen bestaat uit: W. Goris, Van 
Praet, K. Beyens, D. Delcour, R. Bomans, Geeraerts, Grozdanovic, M. Ilegems, R. 
Jacobs, R. Lenaerts, W. Ooms, M. Van den Eynde, G. Janssens, G. Peytier, G. Pals, 
B. Thys, J. Verheyen, Azouagh, R. Romand, G. Vanhandenhoven, K. Tolenaers, K. 
Thielemans, J. Verelst, A. Wamberto, J. Maes, G. De Cock, R. Pycke, S. 
Damjanovic, Y. Spaenhoven, J. Van Loon. 
 
De tegenstrevers zijn niet van de minste met Bornem, Grimbergen, Oosterzonen, 
Wijgmaal, V. Meldert, St.-Gillis Waas, Lyra, Dilbeek, Overijse, Duffel, Londerzeel, 
Berchem, Opwijk, Vilvoorde en Vrasene. 
 
De eerste wedstrijd speelt de club gelijk op St Gillis Waas (1-1) om dan.7 wedstrijden 
op rij te verliezen. Op die manier staan de geel/blauwen al vanaf het begin op de 
laatste plaats met slechts 1 schamel puntje. Onvoorstelbaar en ik kan me geen 
slechtere start ooit bedenken. 
 
Maar het bestuur grijpt in – zeer verrassend trouwens – door Raoul Peeters binnen te 
halen als technisch directeur, die men naast trainer Bart Struyf  zet  ‘om de trein 
terug op de rails te krijgen i.p.v. de trainer te ontslaan’ dixit voorzitter Roef. De 
ingreep is meteen nog geen succes tot op de 9de speeldag (25.10.2009) thuis tegen 
Berchem, waar voor het eerst kon gewonnen (2-0) worden. Duffel won de eerste 
periode en K.F.C.O zette zich op de 15de plaats met evenveel punten als Vrasene 
(4p). 
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Het bestuur grijpt toch in en vervangt dan toch Bart Struyf door Raoul Peeters, die als 
nieuwe trainer/coach begint met de uitwedstrijd op Wijgmaal, en ook verloren wordt. 
 
Intussen valt er zeer droevig nieuws te rapen. Sonja, de echtgenote van secretaris 
Walter Claes, overleed op 19 november 2009 na een zeer lange en ongelijke strijd 
tegen een kwalijke ziekte die haar al lange tijd had overvallen. Naast haar 
familieleven, heeft zij voor de club, jaren het beste van haar leven gegeven als vrouw 
naast haar man/secretaris Walter, voor alle werkjes achter de toog en in de keuken, 
waar velen nu alleen maar terug kunnen aan denken.  
 
Op het sportief vlak is het eigenlijk ook maar droevig gesteld. K.F.C.O Wilrijk blijft in 
die onderste regionen hangen en zal tot op het einde moeten knokken. De tweede 
periode wordt Grimbergen de kampioen terwijl K.F.C.O Wilrijk maar op die 
voorlaatste plaats blijft hangen. 
 
Er zal moeten gevochten worden tot de laatste wedstrijd en dan nog zal veel 
afhangen van de resultaten van de andere clubs doen. Het kan elke week wisselen. 
Tijdens de derde periode kunnen ze wat dichter sluipen bij de andere clubs in even 
grote nood, zoals Berchem, Opwijk, Vilvoorde e.a.  Op de 27ste, 28ste en 29ste 
speeldag halen ze nog 7 op 9. Maar op de laatste speeldag op V. Meldert krijgen ze 
een serieuze pandoering (5-1)   
 
Meteen is het lot van de Wilrijkenaars bezegeld. De eerste tien wedstrijden waarin 
nauwelijks punten werden gepakt is zeker de oorzaak van deze slechte afloop. 
Onder trainer Raoul Peeters haalde de ploeg 30punten, niet slecht dus, maar in de 
eindstand eindigden ze op de voorlaatste plaats (als 15de) met 31 punten. Bornem is 
de algemene kampioen. K.F.C.O Wilrijk moet een reeks lager gaan spelen, terug 
naar de hoogste provinciale reeks. Glenn Pals scoorde dit seizoen 13 maal.  
 
Wouter Goris kreeg voor zijn regelmatig seizoen de Gouden Schoen. 
 
Die start is voor de nieuwe voorzitter E. Roef uiteraard niet zo bemoedigend, maar hij 
is een doorzetter en iedereen kijkt met hem uit naar het volgende seizoen. Na het 
verloop van de competitie en K.F.C.O naar de eerste provinciale afdeling terugvalt, 
verschijnt er in de GvA van 4.05.2010 een artikel van Walter Vertongen met enkele 
nabeschouwingen van trainer R. Peeters. Hij zag al voor het seizoen dat het mis ging 
lopen, maar wel een club ontdekte waar de spelersgroep en het bestuur één grote 
familie vormden. 
 
De in dit artikel weergegeven uitspraak van laatstgenoemde met “om terug te keren 
naar de vierde afdeling moet Wilrijk geen financiële risico’s nemen. Dat deed Wilrijk 
nooit en zal het ook nu niet doen.” is de meest oprechte uitspraak van een voorzitter 
die het goed meent met zijn club. 
 
Al jarenlang geeft de club bij het begin van het seizoen een prachtige kleuren 
infobrochure uit die bedeeld wordt aan de supporters. Hierin staat naast het klassiek 
woordje van de voorzitter allerlei informatie over de eerste ploeg, de wedstrijden van 
het seizoen, gegevens over de jeugdafdeling, de namen der sponsors en al eens een 
artikel over actuele zaken naast vele kleurplaten. 
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In de brochure van het seizoen 2009/2010 staat onder de titel “Voetbal een feest” 
van de hand van André Mentens, de veiligheidscoördinator van K.F.C.O, waarin 
André ons laat kennismaken met het begrip hooliganisme. Hij laat ons verstaan dat 
‘Hooligan’ de naam is van een Ierse familie, die in het begin van de 20ste eeuw in 
Londen zeer vandalistisch was. Zo werd deze naam al vlug een begrip met een 
negatieve inhoud, en gebruikt ter aanduiding van geweldenaars. De regelgeving 
m.b.t. de organisatie van voetbalwedstrijden is opgenomen in het reglement van 
inwendige orde. 
 
 
Voetbalseizoen 2010/2011 
Het speelseizoen waar de club nu aan begint moet ook een feestjaar worden. In het 
jaar 2011 is het immers 90 jaar geleden dat de Wilrijkse geel/blauwen zich aansloten 
bij de Kon. Belgische Voetbal Bond. Spijtig moeten de feestelijkheden zich weer 
eens afspelen met de club in de provinciale reeks. Maar het bestuur durft stil hopen 
dat dit feestelijk voetbalseizoen kan uitmonden in een zoveelste promotie naar de 
nationale afdelingen. 
 
Trainer Raoul Peeters mag verder de spelersgroep leiden en sprak de hoop uit dat hij 
met een bijna volledig nieuwe groep nog eens een werkstuk wil neerzetten. De 
trainer wordt bijgestaan door Danny Van Leuven, Dirk Vercauteren en Luc De Vos.  
Tinneke Sannen is de verzorgster. 
 
En of voorzitter Roef ambitieus is en onmiddellijk terug naar de nationale afdeling wil 
laat hij blijken en aanvoelen aan de spelers die blijven en worden aangetrokken. 
Voor diegenen die niet achter de visie staan van de club is er geen plaats (meer), is 
de voorzitter zijn visie. 
 
Een pak spelers (een 25-tal) verlaten de club of stoppen ermee. Onder de 
nieuwelingen A. Bras, Y. De Corte, Tim Eysackers, O. Marquez, G. Michiels, S. 
Naets, J. Snyders, B. Smits, R. Suleiman, S. Van Reeth, B. Vergeylen. Voornoemden 
vormen de kern met de blijvers: K. Denissen, Wouter Goris, Raf Bormans, Maarten 
Ilegems, Gert Michiels, Bart Thys, Kjell Tolenaers, Jargo Verheyen, B. Smits, Glenn 
Janssens, Yannick Tritz, Said El Harchi, Hans Gassama, Glen Pals, S. Van Reeth, Z. 
Zeroual, Verlinden M., Crick, M. Paridaens. 
 
Er wordt veel verwacht van de binnen gehaalde Tim Eysackers, Bart Vergeylen en 
Jef Snyders. Het grootste verlies is Geoffrey Peytier, die zijn schoenen aan de haak 
hing. In Gazet van Antwerpen van 26 augustus staat te lezen: “De groep is echter 
dermate vernieuwd dat die mentaliteit er misschien uit is.” Men bedoelde hier ronduit 
mee dat K.F.C.O Wilrijk de laatste seizoenen niet met ‘druk’ kon omgaan. 
 
De tegenstanders in de hoogste provinciale afdeling zijn: Verbr. Arendonk, 
Merksplas, Gooreind VV., Rapid Leest, Houtvenne, Zandvliet, Schoten, Mariekerke, 
Vosselaar, Nieuwmoer, Wuustwezel, Vlimmeren, Merksem SC., ’s Gravenwezel, 
Wijnegem. In de dagbladen voorspelde men de Wilrijkenaars als de titelkandidaat 
naast R. Leest, Mariekerke, Houtvenne en Wuustwezel. 
‘Als dat dan maar weer geen onheil met zich meebrengt’ hebben waarschijnlijk vele 
Wilrijk supporters en bestuurders gedacht, want dan wil elke club de scalp van die zo 
genoemde kampioenen. 
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In een infobrochure (2010/2011) van de club maakt voorzitter Eric Roef in een artikel 
zijn ambities en/of doelstellingen bekend zoals: de communicaties dringend 
verbeteren onder alle medewerkers; een scoutingssysteem uit te werken i.s.m. de 
sportieve cel; de omvorming van de jeugdwerking doorvoeren en onze jeugd in de 
nationale competitie laten deelnemen en de accommodatie te verbeteren met nieuwe 
zitjes en de aanpassing van de inkom. 
 
Tevens kan de club rekenen op een schare aan hoofdsponsors met Gands, J. 
Bisschop, DBP Plastics, bvba Stevens, Hopland & De Lei, Ritmo, Global Car 
Services, Bouwbedrijf Roef, parket De Laet, Bowling Stones, Historic Wines, Vis à 
Vis en Groep Vista, Scale en Ca Va aangevuld met een groot pakket van niet minder 
belangrijke ondersteuners, alwaar de club jaarlijks kan op rekenen. Zonder 
ondersteuning is het de dag van vandaag niet meer mogelijk een amateurclub in 
leven te houden. 
 
Het jaarlijkse miniementornooi begint aan zijn 23ste inrichting, voortaan ingericht 
onder de naam ‘Geitencup’. 
 
Iedereen zal de eerste wedstrijd op 28.08.2010, de thuiswedstrijd tegen Arendonk 
Verbr. nog wel herinneren, die al verloren werd met 1-2. Daar was het bestuur 
helemaal niet mee opgezet nadat men in eigen middens had laten verstaan en overal 
te lezen was, dat K.F.C.O Wilrijk de vooropgezette kampioen is. Dat werkt averechts. 
Men dacht waarschijnlijk terug aan het scenario van het voorbije seizoen. 
 
En wat geschiedde? Op de erop volgende dinsdag van 31 augustus 2010 kreeg 
Raoul Peeters te horen dat hij ontslagen was. 
Raoul Peeters was aangeslagen en boos en verantwoordde zich door te zeggen dat 
hij om allerlei omstandigheden zijn beste elftal nog niet heeft kunnen opstellen. 
De hulptrainers Danny Van Leuven, Dirk Vercauteren en Luc De Vos mochten het 
tijdelijk overnemen.  
 
Vervolgens werd Peter Van Cleemput, Wilrijkenaar als hoofdtrainer aangesteld. Hij 
zat op de bank naast zijn spelers op de wedstrijd (5.09.2010) tegen en op Merksplas 
met eindresultaat 2-2. 
Na de tien matchen van de eerste periode (gewonnen door VV Vosselaar) staan de 
Wilrijkenaars op een 7de plaats met 15 punten (met slechts 4 gewonnen duels) en al 
met een achterstand van 8 punten op de eerste. 
 
En dan bereikt een droeve mee deling de bestuurders, de sympathisanten en gans 
sportief Wilrijk. 
Jan Goesaert (°1933) is overleden op 17 december 2010. de kinesist van Wilrijk 
voelde zich in de jaren zestig van de vorige eeuw aangetrokken tot het voetbal, sloot 
aan bij F.C. Wilrijk, werd medebestuurder om dan in 1972 het initiatief te nemen met 
zelf een voetbalvereniging te starten in de K.B.V.B. 
Twintig jaar lang is Jan de fiere voorzitter van zijn F.C. Olympia Wilrijk 72, kent met 
zijn club hoogten en laagten om dan in 1993 mee de fusieclub K.F.C. Olympia Wilrijk 
(kortweg K.F.C.O Wilrijk) op te richten. 
Een echt figuur van het dorp en van het Wilrijks voetbal. 
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Na 3 wedstrijden van de tweede periode mocht trainer Van Cleemput ook ervaren, 
dat het de club menens is om de verloren plaats in de nationale afdeling te heroveren 
of toch minstens in de kop van de rangschikking te spelen, met mogelijks een 
deelname aan de eindronde. De trainer werd al doorgestuurd. De Wilrijkenaars staan 
dan op de 10de plaats (met 19 punten). 
 
De 14de wedstrijd op 12 december 2010 tegen en op Arendonk zat ‘tussentijds’ 
trainer Eddy Braem als coach op de bank. Dan wordt Philip Van Dooren 
aangetrokken als T1, een man met een voetbalverleden bij Rochus Deurne die met 
enkele omzwervingen terecht komt bij SC. Merksem om dan vanaf 2002 voltijds 
trainer te worden. De Heyzelgediplomeerde heeft Berchem Sport en St.-Lenaerts 
onder zijn hoede gehad. 
 
Iedereen achter de nieuwe trainer die hopelijk in het elftal, met heel wat kwaliteit, het 
vuur weer kan ontsteken. Het zal ‘van moetens zijn’. Maar het moet gezegd dat drie 
trainers binnen eenzelfde speelseizoen bij F.C. nooit eerder heeft plaats gehad. Het 
bewijst enigszins dat voorzitter Eric Roef en zijn medebestuurders niet met zich laat 
sollen en het menens is om zich te herpakken na de spijtige degradatie van verleden 
voetbalseizoen. Vanaf de 15de wedstrijd - met trainer P. Van Dooren is er nog niet 
veel resultaat te zien. 
 
De tweede periode wordt gewonnen door Mariekerke en in de algemene stand staat 
K.F.C.O op de 9de plaats met 30 punten. In de derde periode helpen de clubs die 
vooraan staan K.F.C.O Wilrijk, omdat deze met een regelmaat punten verliezen. Dat 
schept bij de Wilrijkenaars nieuwe moed. 
 
Na de 25ste speeldag, na winst thuis tegen Vlimmeren (1-0), is K.F.C.O 
opgeklommen tot op plaats 3 met slechts 3 punten achterstand op Vosselaar VV, de 
leider (42 punten). 
 
Alles geschiedt in de vijf laatste wedstrijden van het seizoen, met nog een geweldige 
uitschuiver, door op SC Merksem met 5-1 te gaan verliezen en plots lijkt alles weer 
anders te gaan verlopen. 
De laatste wedstrijd blijft K.F.C.O thuis aan de winst tegen Wijnegem (3-2) en. Verbr. 
Arendonk en Mariekerke verliezen kostbare punten.  Algemeen kampioen is VV. 
Vosselaar 57p) en K.F.C.O Wilrijk wordt verdiend 2de met 52 p. en speelt de 
eindronde. 
 
Nog maar eens, voor de zoveelste maal. Het lijkt er meer en meer op dat de 
Wilrijkenaars hun promotie liefst op de meest moeilijke manier willen afdwingen. In 
die eindronde voor de promotie dient K.F.C.O zijn eerste twee wedstrijden af te 
werken tegen Wuustwezel terwijl in de andere match Mariekerke het moet opnemen 
tegen Verbr. Arendonk. 
 
De thuiswedstrijd tegen het Wuustwezel (van trainer Frank Coenen.) op 8.05.2011 
heeft onder een grote belangstelling plaats met een verdiende zege (3-1), maar het 
had er nog rianter kunnen uitzien want op 5 minuten voor het eindsignaal konden de 
bezoekers nog tegen scoren. 
De terugwedstrijd bij de grensploeg een week later werd verloren met het kleinste 
verschil (0-1) en de Wilrijkenaars dus naar de finalewedstrijd tegen Mariekerke. 



 239 

 
De heenmatch op zondag 15 mei te Mariekerke eindigde op een scoorloos gelijk spel 
nadat de Wilrijkenaars enkele malen zeer dicht bij een doelpunt kwamen of stuitten 
op een foutloos spelende doelman. Alles lag open voor de terugwedstrijd op zondag 
22 mei aan het Universiteitsplein. Het werd een bijzonder spannende strijd. Elke 
ploeg gaf geen duimbreed toe, het spel ging op en neer met heel wat spannende 
standjes aan elk doel, maar scoren dat zat er niet in, zelfs niet in de verlengingen. 
De promotie moest afgedwongen via de strafschoppen. 
 
De bezoekende doelman was de grote winnaar niet alleen omdat hij drie elfmeters 
stopte, maar voor zijn secuur optreden al gans de match door, waar hij de 
doelpogingen van onze voorspelers verijdelde. Het was voor de Wilrijkenaars een 
echte afknapper na het missen van een ultieme kans tot promotie, maar de ploeg 
o.l.v.. trainer P. Van Dooren heeft weerbaarheid getoond na de ondermaatse 
aanvang van het seizoen. Bij de Wilrijkenaars waren J. Sulieman (14 doelpunten) en 
Glenn Janssens (12 doelpunten) de topschutters van de geel/blauwen. 
 
Tussen de club en het stadsbestuur zijn er gesprekken opgestart (december 2011) 
rond een andere manier van het in huur nemen (met zijn voorwaarden ed..) van de 
speelvelden aan het Universiteitsplein, die na verloop van tijd uitmonden in 
onderhandelingen n.a.v. het voorleggen van een voorstel door de stad. 
K.F.C.O Wilrijk wordt als gevolg hiervan mee beheerder van het complex. 
 
Dit gaat uiteraard gepaard met voorwaarden zoals: de club is verantwoordelijk voor 
het onderhoud ervan met uitzondering van de kosten naar aanleiding van slijtage. 
K.F.C.O wordt ook gastheer van de atletiekclub AVI, de Topsportschool en F.C. 
Rood Wit.  
 
De stad zal nog zorgen voor een tweede bijkomend kunstgrasveld, de renovatie van 
de kleedkamer gebouwen als voor de herinrichting van de jeugdkantine, welk op 
termijn de enige kantine op het sportcomplex zal zijn.  
 
De viering van het 90-jarig bestaan van de club heeft plaats op zaterdag 7 mei 2011 
met een feest aan het Universiteitsplein met “een familiedag” met allerlei kraampjes 
en attracties, met jeugdwedstrijden en een vriendschappelijke voetbalwedstrijd 
tussen de oud-spelers van K.F.C.O Wilrijk en deze van Germinal Beerschot. 
 
Tijdens een gezellig samenzijn ’s avonds is er de uitreiking van de Gouden schoen 
die voor de prestatie van het voorbije seizoen toekomt aan Glenn Janssens.  
Het is een dag waar met iedereen, bestuurders, trainers, jeugdleiders e.a., gezellige 
babbels kunnen gevoerd worden, herinneringen opgehaald en vooral om de 
aanwezige familie van onze jonge spelertjes en nieuwe belangstellenden de werking 
van de Wilrijkse club te verduidelijken. 
 
 
Voetbalseizoen 2011/2012 
Trainer Filip Van Dooren blijft uiterst nuchter bij zijn overzicht en vooruitblik naar het 
volgende seizoen. 
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Het voorbije seizoen nog indachtig en de afknapper op de laatste wedstrijd voor de 
promotie, zit hem nog fris in het geheugen. Dirk Vercauteren en Luc De Vos zijn 
rechtstreekse medewerkers. 
 
Uit zijn kern van verleden seizoen zijn volgende spelers weggevallen met Tim 
Ysackers, Wouter Goris, O. Marquez, S. Naets, M. Paridaens, B. Smidts, Y. Tritz, S. 
Van Reeth. 
 
Maar er is ook kwaliteit binnen gehaald met: D. De Maeyer, Tom Eysackers, P. 
Fasseur, O. Madah, K. Peeters, Sander Yzewyn, N. Van der Zyp, W. Verbeec. 
Die nieuwelingen samen met de blijvers zullen de kern uitmaken van K.F.C.O Wilrijk 
in het bijzonder: Y. De Corte, J. Snyders, K. Denissen, M. Ilegems, D. Asanovski, 
Bart Thijs, K. Tolenaers, B. Vergeylen, J. Verheyen, G. Janssens, G. Michiels, Z. 
Zeroual, S. El Harchi, G. Pals, M. Verlinden, R. Sulieman. 
 
K.F.C.O verwacht veel van de nieuweling Sander Yzewijn (van St Gillis Waas) die de 
voorhoede nog komt versterken en gekend is voor zijn schutters kwaliteiten. 
De Wilrijkenaars zullen zich in de eerste provinciale afdeling moeten meten met: 
Vlimmeren, Verbr. Arendonk, Lille, SC Merksem, Nieuwmoer, Wuustwezel, ’s 
Gravenwezel, Antonia, R. Leest, Ternesse, Poppel, Kaart, Houtvenne, Gooreind en 
Bonheiden. 
 
De geel/blauwen missen ditmaal hun start niet en staan na vijf wedstrijden op plaats 
2 op slechts een luttel puntje van leider Lille. Op de 8ste speeldag bij Ternesse krijgen 
ze echter les in de afwerking en staan ze bij de rust op 4-0. 
Op het einde van de eerste periode staat K.F.C.O Wilrijk op plaats 10 met 15 punten 
als gevolg van enkele verliesmatchen. SC Merksem kroont zich als 
periodekampioen. 
 
Bij het begin van de tweede periode lijkt het te beteren. Met een beter op elkaar 
ingespeelde verdediging en de schutters aan het kanon klimt men naar de 5de plaats 
om dan op de 14de speeldag (26.11.2011) thuis tegen Antonia (in de favorietenrol 
geduwd) zwaar onderuit te gaan met 1-3 en komen ze op plaats 7 terecht in de 
algemene stand met 22 punten op 8 punten van leider Ternesse. 
 
Wat niemand zag aankomen en geschiedde, trainer F. Van Dooren moest het 
ontgelden, hij mocht vertrekken. Volgens voorzitter E. Roef is er meer dan voldoende 
kwaliteit aanwezig, maar véél te weinig rendement.  
Trainer Bart Struyf werd binnengehaald (komt van Lyra), de man die al eens voor de 
geel/blauwe kar werd gespannen met wisselend succes. De visie en aanpak van Bart 
Struyf sprak voorzitter Roef wel aan, vandaar. 
 
Uit een verslag van W. Vertongen in GvA van 29.11.2011 staat te lezen dat voorzitter 
E. Roef en zijn sportieve cel een driejarig sportief toekomstplan plan hebben 
uitgewerkt en voorgelegd aan zijn medebestuurders. E. Roef wil hiermede de jeugd 
beter laten begeleiden en opvolgen ter voorbereiding van de doorstroming naar het 
eerste elftal. Voorzitter Roef spreekt hier over twee blokken te weten deze van de 
jongsten tot de U17 en het andere blok van de U21 tot de Beloften. Hij vraagt 
daarvoor ook de uitbreiding van de sportieve cel. Voorzitter Roef zal beslist zijn 
voormeld project ook aangepraat hebben met de komst van de nieuwe trainer. 
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Vanaf de voorbereiding op de 15de wedstrijd tegen en op Verbr. Arendonk 
(4.12.2011) nam de nieuwe trainer Struyf over en het elftal wint drie wedstrijden op rij 
naast twee spijtige verliesmatchen om Intussen thuis het veel te zwakke Bonheiden 
af te maken met een 7-1 score. Dat bracht K.F.C.O op de 20ste speeldag op plaats 5 
(34 p) op slechts 3 punten van leider Antonia, die ook de tweede periode pakt. Dan 
wordt bekend gemaakt dat K.F.C.O Wilrijk nog twee spelers aantrekt, zijnde Davy De 
Smedt en Sven Van der Heyden van Rupel Boom. 
 
Tijdens de derde periode komt op de 25ste speeldag K.F.C.O Wilrijk op 1 punt van 
leider Ternesse te staan in de algemene stand en mee aan de leiding in de 
periodestand naast Gooreind. Maar twee gelijke spelen tegen rechtstreekse 
concurrenten voor de titel en het verlies op de allerlaatste wedstrijd thuis tegen 
degradatiekandidaat Arendonk (1-2) fnuiken meteen alle gunstige vooruitzichten.  
 
Uit een kort verslag in GvA van sportjournalist W. Vertongen staat te lezen:’ Wilrijk 
kon ook nu de maat niet nemen van degradatiekandidaat Arendonk. Het leek alsof 
het mogelijke eindrondeticket hen geen barst kon schelen’. Dat was een serieuze 
uitlating richting spelers. Werden tijdens de match de spelers op de hoogte gebracht 
van de standen op de andere velden?  
 
Het zet natuurlijk velen aan tot doemdenken. ‘Hoe kan dat nu’ hebben velen zich 
beslist afgevraagd. De club komt terecht op de 5de plaats zowel in de algemene 
rangschikking als in de stand van de 3de periode. Als topscorer (18 stuks) mag 
Sander Yzewyn op een goed seizoen terugblikken. Het is van de periode van Hans 
Van de Weerd geleden (jaren 1992/1994) dat F.C. nog zo een topscorer binnen haar 
rangen had. Glenn Pals scoorde 10 maal maar kreeg de Gouden Schoen voor zijn 
zeer sterk seizoen. 
 
Eind oktober 2011 meer bepaald op de 20ste ondertekenen de jeugdafdelingen van 
Beerschot en K.F.C.O Wilrijk een samenwerkingscontract. In de praktijk geschiedde 
dit al wel, zonder enig vast gelegde afspraken, maar ditmaal werd een driejaarlijks 
contract ondertekend onder het toeziend oog van enerzijds Chris Van Puyvelde; 
Steve Smet, jeugdcoördinator en J. Vanderveeren, algemeen secretaris van 
Beerschot en anderzijds Eric Roef, voorzitter; Bruno Vercauteren, jeugdvoorzitter en 
André Stevens, erevoorzitter van K.F.C.O Wilrijk. 
  
Op de laatste dag van het kalenderjaar 2011 bereikt op de club het bericht van het 
overlijden op 30 december 2011 van Michel Cassauwers (°1927). 
 
Deze clubman bij uitstek tekende een aansluitingskaart bij F.C. kort na het 
oorlogseinde. de interesse voor de administratie en het mee besturen van een 
voetbalclub waren groter dan zijn sportieve ingesteldheid en vanaf 1948 zat hij mee 
aan de bestuurderstafel. Het mag gezegd: Michel werkte zich op als één van de ware 
clubmannen die F.C. Wilrijk ooit binnen haar rangen heeft gekend.  
 
In die tijdspanne van wel méér dan zestig jaar heeft hij het beste van zichzelf 
gegeven voor zijn geel/blauwe voetbalvereniging, als ondervoorzitter; 
ploegafgevaardigde van de miniemen tot het eerste elftal; lid van het selectiecomité; 
organisator van het Paastornooi; ticketcontrole aan de ingang; verkoper tijdens de 
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thuiswedstrijden van de tombolalotjes; tijdens de periode 1945/2003 verslaggever in 
het dagelijks bestuur, de raad van beheer en in de ledenvergadering; sedert 1950 de 
inschrijver van de nieuwe clubleden en het op punt houden van de ledenlijsten; heeft 
zijn verdienste in de jeugdafdeling en is daar jarenlang penningmeester van. 
 
In 1998 wordt hij ‘Lid van verdienste van de K.B.V.B.’ n.a.v. zijn 50-jarig 
bestuursmandaat. Michel Cassauwers wordt gehuldigd in CC. De Kern op 2 maart 
2007 door de districtsraad Wilrijk, tijdens de uitreiking van de Trofee voor 
Sportverdienste 2006. 
 
 
Voetbalseizoen 2012/2013 
Het tussenseizoen heeft voor velen de tijd gebracht om het moeilijke einde van de 
Wilrijkenaars te doen vergeten, maar wees gerust dat de voorzitter en zijn sportieve 
cel en zeker trainer Bart Struyf nog geregeld aan die afwikkeling van het voorbije 
seizoen hebben teruggedacht. 
 
Trainer Bart Struyf roept zijn kern spelers vlug bij elkaar en na de gebruikelijke 
voorbereidende oefeningen werden er zoals steeds de trainingswedstrijden 
aangevat. Trainer Struyf laat zich omringen door Dirk Vercauterenen Luc De Vos. 
 De eerste vaststellingen waren, dat het allemaal nog helemaal niet vlot ging en het 
elftal dikwijls heel wat doelpunten moest slikken en weinig tot scoren kwam. 
Na een tijdje van veel uitproberen en wijzigen zag men dat er een team op het veld 
stond en weerbaarder werd. 
 
Trainer Struyf kon beschikken over: K. Denissen, J. Snyders, Mo Dahmany, D. De 
Maeyer, M. Ilegems, M. Roef, Sven Van der Heyden, N. Van der Zyp, B. Vergeylen, 
Fr. Janssens, Tom Eysackers, D. De Smedt, G. Michiels, R. Peeters, J. Verheyen, M. 
Van Hooren, Nilson Da Silva, Y. De Woyer, K. Fasseur, F. Fierens, G. Pals, S. 
Yzewyn, M. Verlinden, D. Matteusen. 
 
Voor het zoveelste speeljaar in de eerste provinciale reeks staan volgende elftallen 
te wachten op twee ontmoetingen met K.F.C.O Wilrijk: s’ Gravenwezel, F.C. De 
Kempen, Branddonk, Gooreind, Houtvenne, Lille, Mariekerke, Verbr. Arendonk, 
Rochus Deurne, Wuustwezel, St Job, Kaart, VC Herentals, Antonia en Zwarte 
Leeuw. 
  
In het begin van het speelseizoen heeft er op bestuurlijk vlak altijd de vergadering 
plaats van de Raad van Bestuur en worden de nieuwe ledenlijsten/samenstellingen 
opgemaakt van de andere afdelingen zoals het dagelijks bestuur, het jeugdbestuur 
en deze van de VZW-vereniging. 
 
De raad van bestuur is samengesteld uit: Eric Roef, voorzitter; Marc 
Bartholomeeusen, ondervoorzitter; Walter Claes, secretaris; Tony Claes, algemeen 
penningmeester; André Stevens, erevoorzitter; Leo De Cleen, sportieve cel; Rudi De 
Laet, infrastructuur; Bruno Vercauteren, jeugdvoorzitter; Luc Roef, raadslid. 
 
Rond de tafel van het dagelijks bestuur zitten naast voornoemden: Paul Huyck, 
jeugdafdeling; Benny Joos, penningmeester jeugd; Willy Malomgré, verslaggever; 
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André Mentens, veiligheid; Dirk Schuermans, feesten; Willy Van Ael, secretaris 
jeugd.  
 
Het jeugdbestuur is samengesteld uit: Bruno Vercauteren, voorzitter; Paul Huyck, 
ondervoorzitter; Willy Van Ael, secretaris; Benny Joos, penningmeester; Willy 
Malomgré, aansluitingen; Rudi De Laet, infrastructuur; Armand Van Droogbroeck, 
kledij/materiaal/scheidsrechters; Dirk Schuermans, feesten; 
 
Behoren ook tot de VZW-vereniging naast opgesomden van de raad van bestuur: 
Tom Bogaert, Paul De Hert, Guido Geuens, Willy Malomgré, André Mentens, Karel 
Pauwels, Roland Rottiers, Willy Van Ael, Mike Wheeler. 
 
Het begin van de competitie was hoopgevend. De trainer had een ploeg tussen de 
lijnen gebracht die goed voetbal op de mat legde en groeide met de tijd naar een 
collectief geheel, wist te scoren maar van achter nog iets te onzeker is. 
 
De 5de wedstrijd thuis op 29.09.2012 tegen St Job - als de - revelatie genoemd - zette 
meteen K.F.C.O Wilrijk zonder schroom dadelijk onder druk, waartegen de 
geel/blauwen niets konden inbrengen, door geregeld de Wilrijkenaars te laten komen 
om dan toe te slaan (0-2). 
 
Na tien wedstrijden van de eerste periode staat K.F.C.O op plaats 6 me al acht 
punten minder dan de leider Antonia (24p.). De thuismatch op 24.11.2012 tegen 
Branddonk werd dan weer een afknapper (1-2) en die nederlaag schreef men deels 
toe omdat drie basisspelers niet konden opgesteld worden. Maar die nederlaag bleef 
niet zonder gevolgen, de bestuurders en zeker de sportieve cel o.l.v. Leo De Cleen 
konden het verlies niet doorslikken en tot eenieders verrassing werd trainer Bart 
Struyf ontslagen. 
 
Het bestuur liet er geen gras over groeien en stelde binnen de kortste keer een 
nieuwe trainer aan nl. Chris Andries, voor velen een nobele onbekende maar wel met 
een trainers verleden bij Bornem en St.-Niklaas. Trainer Andries kreeg de 
Wilrijkenaars in de cadans en de tweede periode werd afgesloten op plaats 6 in de 
algemene klassering, maar al op 18 punten van het ongenaakbare Zwarte Leeuw. 
Zwarte Leeuw wint trouwens de tweede periode. 
 
Na de 25ste wedstrijd van het seizoen staat K.F.C.O Wilrijk op een gedeelde 4de 
plaats met slechts 4 punten minder dan de tweede Antonia (47 p.) Het zal weer in die 
laatste wedstrijden moeten gebeuren en zo geschiedde. Maar er werd niet veel meer 
geoogst maar de hulp kwam deze maal van de naaste rivalen die ook punten lieten 
liggen en zo eindigde K.F.C.O Wilrijk in de algemene rangschikking op de 4de plaats 
(51p.) op tien punten van de leider Zwarte Leeuw  
 
Frappant was het te moeten vaststellen dat de allerlaatste wedstrijd, uit op 
Houtvenne, op 1 mei 2012, een zekere Peter Nijs tweemaal onze netten bol zette, 
speler die al onder contract lag om volgende seizoen de kleuren van de 
geel/blauwen te komen versterken. K.F.C.O Wilrijk slikte daar een serieuze pil met 5-
1.  
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Echter mocht K.F.C.O Wilrijk nog maar eens deelnemen aan de eindronde, de 
zoveelste maal, doordat F.C. De Kempen een grote steek liet vallen tegen het toen 
laatst geklasseerde en al veroordeelde ‘s Gravenwezel. Het mocht voor voorzitter 
Eric Roef en zijn medebestuurders ook eens meezitten. Aan de eindronde mochten 
de elftallen van St Job, Antonia, Mariekerke en K.F.C.O Wilrijk deelnemen. 
 
De geel/blauwen mochten uitkomen (12.05.2013) tegen Mariekerke en de 
Wilrijkenaars mochten gevleid terug naar huis met een 1-1 stand. Bij de 
terugwedstrijd aan het Universiteitsplein (16.05.2013) zat op de bank een nieuwe 
(oude) trainer in de persoon van Frank Coenen en geassisteerd door Dirk 
Vercauteren. Zijn voorganger moest de tol betalen van het slecht presteren tijdens de 
heenwedstrijd. Die terugwedstrijd eindigde eveneens op een gelijkspel (1-1). 
Mariekerke slaagde in de allerlaatste minuut erin om op gelijke hoogte te komen en 
dus strafschoppen. K.F.C.O toonde zich hier de beste en wonnen met 4 tegen 2. 
 
De finalematch diende gespeeld tegen St.-Job. De eerste match was op St.-Job zelf 
(19.05.2013), een wedstrijd die door de Wilrijkenaars stevig werd aangevat maar dan 
op en neer ging met vele tevergeefse kansen aan beide zijden. Het werd een 
scoorloze wedstrijd, die alles openhield voor de Wilrijkenaars, maar ook geen 
garantie biedt omdat men op verplaatsing niet kon scoren. 
 
De zoveelste finalewedstrijd aan het Universiteitsplain (23.05.2013) was er een met 
veel inzet langs beide kanten, maar weinig uitgespeelde kansen. 
Na de normale duurtijd van 90 minuten was de stand nog gelijk (0-0) en dus 
verlengingen. In de 97ste minuut 101 werd er gescoord door St.-Job, 0-2 dus, en de 
late tegentreffer (min.110) van de geel/blauwen (R. Peeters) bracht geen verandering 
meer. 
 
Trainer Coenen en zijn stafmedewerkers Vercauteren en De Vos en de bestuurders 
met vooral voorzitter E. Roef, erevoorzitter André Stevens, de sportieve cel met Leo 
De Cleen en alle sympathisanten waren na afloop sterk aangeslagen. je zou voor 
minder. K.F.C.O Wilrijk zal volgend seizoen nog moeten aantreden in de hoogste 
provinciale afd. 
 
Maar de geschiedenis zal uitwijzen dat dit het allerlaatste optreden is van de Wilrijkse 
voetbalploeg, de ‘Kon. Football Club Olympia Wilrijk’ of “K.F.C.O” gespeeld onder 
stamnummer 155 bij de Kon. Belgische Voetbal Bond. Daarom hier de samenstelling 
van dit elftal: J. Snyders, Gl. Janssens, G. Michiels, S. Van der Heyden, B. 
Vergeylen, N. Da Silva, R. Peeters, Glenn Pals, M. Ilegems, Y. De Woyer, S. Yzewyn 
met op de bank: K. Denissen, Mo Dahmany, T. Eysackers en D. Matteusen. 
 
Glenn Pals wint, voor de tweede maal, de Gouden Schoen als beste speler van het 
voorbije seizoen. Davy De Smedt scoorde de meeste Wilrijkse doelpunten (10) en 
Glenn Pals haalde 8 stuks. 
  
S.K. Wilrijk was na enkele moeilijke seizoenen naar de 3de provinciale afdeling 
weggezakt, waar ze op het einde van het seizoen 2012/2013 na thuisverlies tegen B. 
Edegem, terug werden verwezen naar de 4de provinciale afdeling. 
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Op het einde van de winterperiode 2013 kwam nog maar eens een droef 
nieuwsbericht de club in rouw dompelen. medebestuurder Frans De Brucker (° 1933) 
was overleden op 3.03.2013. Frans was zakenman van zijn gekend bedrijf ‘DBP-
plastics’ in Wilrijk, maar ook een voetbalfanaat. Behoorde tot de grote vriendengroep 
van Jan Goesaert (°1933 +2010) en zijn F.C. Olympia Wilrijk. In 1987 werd Frans De 
Brucker als ondervoorzitter aangesteld in de raad van beheer. Frans werd in 1993 
namens F.C. Olympia aangesteld om aan de fusiegesprekken deel te nemen en 
deze mee af te ronden in 1994, bij de oprichting van fusieclub K.F.C.O Wilrijk, waar 
hij lange tijd zetelde in de raad van beheer. 
 
Intussen ging het bij onze buur van het Kiel ‘Beerschot’ ook niet helemaal naar wens. 
Vanuit de bestuurskamer kwamen er zaken naar buiten die al eerder voor onrust 
binnen de sportieve cel en de spelersgroep hadden gezorgd, en dat vond zijn 
weerslag in de uitslagen van de paars/witten. Beerschot bengelde onderaan het 
klassement en was veroordeeld tot het spelen van play-off 3. Tegen Cercle Brugge 
liep het volledig verkeerd en was de traditieclub als Beerschot wel mag genoemd 
worden, gedoemd tot de degradatie. 
 
Erger nog, was de faillietverklaring van de voetbalvereniging met stamnummer 13 die 
er op volgde in dato van 21 mei 2013 waardoor de Kon. Belgische Voetbalbond niet 
anders kon dan de club schrappen van haar ledenlijsten. Het was naar zeggen niet 
alleen de neergang op het sportieve vlak maar ook om reden van het onstandvastige 
financieel beleid. Enkelen gingen op zoek naar een oplossing voor de Kielse club en 
tijdens die ultieme dagen van de maand mei 2013 gonsde het in de Antwerpse 
sportdagbladen van allerlei geruchten rond mogelijke samenwerkingen met clubs uit 
het Belgisch voetballandschap. ‘Beerschot als voetbalclub’ dat mocht toch niet 
verdwijnen uit het Belgisch voetbal. 
 
 

16.Samenwerking met de failliete buren van het Kiel, of K.F.C.O. 
Wilrijk, de redder die uiteindelijk de rekening zal betalen 
 
Vanaf het moment dat Beerschot in vereffening ging werden er ook contacten gelegd 
en gevolgd van spoedvergaderingen en onderhandelingen met de bestuurders van 
K.F.C.O. Wilrijk. Eric Roef, voorzitter nam hier het voortouw met de goedkeuring van 
zijn medebestuurders. 
 
In de rand van het samenwerkingsverhaal tussen het grote Beerschot en de 
provincialer K.F.C.O Wilrijk wil ik in dit verband het meermaals gehoorde verhaal niet 
verzwijgen in deze geschiedschrijving en dat is “dat hopeloze en trouwe supporters 
van Beerschot, na de bekendmaking van het failliet, zijn komen aankloppen 
bij de eerste provincialer Wilrijk.” 
 
Op dat moment waren er ook de voorstellen, die al op de tafel waren gelegd na de 
onderhandelingen om samen te gaan met Sint-Niklaas (3de klasse) maar waarvoor 
het stadsbestuur van Antwerpen niet zo warm voor liep omdat de voorliggende 
plannen met K.F.C.O. Wilrijk veel duidelijker en transparanter waren of anders 
gezegd: ‘het dossier rond de samenwerking tussen Beerschot en de eerste 
provincialer K.F.C.O Wilrijk is het meest realistische dossier dat op tafel ligt.” 
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Burgemeester Bart De Wever maakte er een erezaak van om met zijn collegeleden 
de onderhandelaars te ontvangen en op zijn vraag of K.F.C.O Wilrijk mee in het 
verhaal stapte, het antwoord aanhoorde van voorzitter Eric Roef en zijn 
medebestuurders, die volmondig ‘ja’ te kennen gaven en de zaak was beklonken. 
 
Burgemeester De Wever was gelukkig dat de onderhandelingen met clubs uit de 
West-Vlaamse regio en met de Waalse club afsprongen. Hij verheugde zich omdat - 
zo dicht bij huis ‘het wonder zich voltrok’ met de eerste provincialer uit Wilrijk. De 
eerste burger van Antwerpen Bart De Wever was de eerste om toe te geven dat hij 
opteerde voor een samenwerking met de voetbalploeg uit zijn zuiders gelegen district 
Wilrijk. Enkele uren voor het verstrijken van de deadline op de historische 
vrijdagavond van 31 mei 2013 wordt een samenwerkingsakkoord getekend en zal de 
ziel van de failliete traditieclub Beerschot voortleven in de kleine Wilrijkse voetbalclub 
K.F.C.O Wilrijk. 
 
Royal Beerschot A.C. werd gesticht op 1 februari 1900 door Alfred Grisar, Max Elzen, 
Charly Hunter, Edouard Leysen en Paul Muller. De vereniging had tot doel allerlei 
sportafdelingen op te richten, te beoefenen en te verspreiden en daar was ‘voetbal’ 
een afdeling van. De eerste voorzitter is Max Elzen die al vlug, in 1901, wordt 
opgevolgd door Paul Havenith. 
 
Op 16 april 1900 wordt dan de voetbalafdeling opgericht. Bij de aansluiting bij de 
Belgische Voetbalbond werd hen het stamnummer 13 toegewezen. Een groot stuk 
grond op het Kiel aangekocht door Alfred Grisar, waar paardenkoersen werden 
gehouden, werd herschapen in een voetbalveld. Het gebouw van de jockeys werd 
aangepast voor het gebruik door de voetballers en de bestaande tribune werd 
gewijzigd in een restaurant en ontvangstruimte.  De kleuren werden op verzoek van 
Alfred Grisar paars en wit. De nieuwe voetbalinstallaties werden ingehuldigd op 6 mei 
1900. De allereerste spelerskern bestond rond een kern van sterke Antwerp-spelers 
die waren overgestapt naar Beerschot en er werd gestart in de 1ste Klasse van het 
seizoen 1900/1901. De behaalde tweede plaats was meteen het eerste groot succes. 
 
Na het seizoen 1905/1906 werd de club zeer onverwacht teruggewezen naar de 2de 
Klasse maar het erop volgende seizoen promoveerden ze terug naar de 1ste Klasse. 
Het seizoen erna 1907/1908 behaalden ze de 4de plaats. Vervolgens werd R. 
Beerschot A.C. voor de eerste maal landskampioen na het seizoen 1921/1922 en de 
club zal er nog zes landstitels aan toe voegen nl. deze van 1923/1924, 
1924/1925,1925/1926,1927/1928,1937/1938 en 1938/1939. 
 
Maar dan is het een tiental jaren stil om vervolgens over een ‘gouden lichting’ te 
beschikken tijdens de periode 1949/1961 met de spelers Geerts, Schroyens, 
Huysmans en vooral Rik Coppens, maar dit brengt helaas geen landstitel op. Buiten 
het grote succes in 1971 met de winst van de Beker van België gaat het bergaf met 
de club en verdwijnt de club, na een verblijf van 75 jaar uit de hoogste voetbalklasse 
van het Belgisch voetbal. De club verweert zich, speelt zich dadelijk tot de kampioen 
van de 2de klasse en vertrekt terug in 1ste klasse vanaf het seizoen 1983/1984. 
 
Een mindere periode gekoppeld aan allerlei bestuursmoeilijkheden en zg. onfrisse 
praktijken brengt de club ongewild in de 3de klasse met nog een heropstanding begin 
de jaren ‘90 van de 20ste eeuw, om dan vanaf het seizoen 1997/1998 de zwartste 
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bladzijden van haar geschiedenis te beleven welke leidt naar een eerste fusie (in 
1999) met Germinal Ekeren.  
 
En dan, een goede dertien (13) jaar later die andere fusie met de Wilrijkenaars. De 
naam van de nieuwe fusieclub wordt “K.F.C.O. Beerschot - Wilrijk” zal 
ingeschreven worden op de Bondslijsten onder het stamnummer 155, en met 
toelating van de Voetbalbond het seizoen 2013/2014 starten in de hoogste 
provinciale afdeling Antwerpen. 
 
Eric Roef wordt de eerste voorzitter van de nieuwe fusieploeg. 
 
In de schaduw van de nieuwe voorzitter op het Kiel zijn vele K.F.C.O medewerkers 
hetzij in het bestuur, in een der onderafdelingen of als losse medewerkers van de 
fusieclub meegestapt om er een taak op te nemen. Raadpleeg voetbalseizoen 
2013/2014 voor de volledigheid. Volgens afspraken zouden de gewezen K.F.C.O’ers 
¾ van het aantal leden rond de tafel zetten. 
 
Tevens zal ‘club 155’ ook verder zijn activiteiten trouw blijven met de etentjes voor 
elke thuiswedstrijd. Het K.F.C.O duo Stan Lauwers en Guy Geuens zorgen met de 
gekende Wilrijkse flair en dienstvaardigheid dat de aanwezigen in de business Seats 
en de bestuurders de spelerslijsten op uur en tijd aangereikt krijgen voor de aanvang 
van de thuiswedstrijden. Eddy Braem en Geert Nauwelaers zijn de ploegbegeleiders 
bij de wedstrijden en zo zijn er beslist nog velen die een taak vervullen. 
  
Van ingewijden weet ik dat het juridisch gezien ‘K.F.C.O Beerschot- Wilrijk ‘eigenlijk 
geen fusie is. Het bestuur bestaat uit twee VZW’s nl. “K.F.C.O Wilrijk “en “Mauve Wit 
Leeft”. De sportieve beslissingen vallen onder de bevoegdheid van Wilrijk. De 
Beerschottak houdt zich bezig met de wedstrijdorganisatie, boarding, sponsoring, 
met de horeca, de onderhandelingen met de overheden, het gebruik van het stadion, 
enz. In het Wilrijkse kringen is het woord ‘fusieclub’ wel gangbaar. 
 
Wanneer meer gegevens wordt gewenst rond deze samenwerking en al hetgeen 
hieraan voorafging, verwijs ik naar het boek ‘Beerschot, dat zijn Wij’ van de auteur 
Sigrid Gulix (° 1976), uitgegeven in 2013. De auteur, vertaler en tekstschrijver, 
bekleedde tijdens het seizoen 2012/2013 de functie van directiesecretaresse bij deze 
Kielse voetbalploeg en beschrijft zeer nauwkeurig en chronologisch in hoofdstuk XII 
hoe alles tot stand is gekomen en K.F.C.O Beerschot Wilrijk op korte tijd werd 
opgericht. 
 
Op de voorpagina van de weekenduitgave van Gazet van Antwerpen (1 en 2 juni 
2013) blokletterde men ‘Wilrijk redt Beerschot’ en dat mag gezegd worden, maar was 
het nog wel opportuun om op dat moment de Wilrijkse voetbalclub K.F.C.O Wilrijk 
verder in leven te houden, club die leeft tussen 1ste provinciale en de nationale 
reeksen, en dit ten koste van vele inspanningen?  
 
Moet de vraag niet gesteld worden of de traditionele manier van werken bij de Sint-
Bavojongens - weliswaar met een kleine schare aan supporters - met de 
voorbeeldige samenwerking onder bestuurders, de goed functionerende afdelingen 
met een groot pakket aan hoofdsponsors en sponsors allerhande, met een goede 
jeugdwerking, nog wel houdbaar en/of verantwoord is? Was deze samenwerking dan 
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ook niet het ideale moment dat uit de hemel kwam vallen om iets nieuws te 
beginnen, was de meest verontschuldigde opmerking die ik en vele anderen hoorden 
en lazen van de kant van de club die die het meest gebaat was met zo’n 
samenwerking. Niemand kon het op dat moment zeggen en/of zelfs niet voorspellen. 
 
Er was in het Geitendorp wat verbijstering vast te stellen binnen de nog trouwe 
aanhang van de geel/blauwen, meer nog men was ietwat ontgoocheld dat de 
Wilrijkse clubbestuurders zich zo hebben laten inpakken door hun Kielse 
sportgenoten. Anderen vroegen zich af waarom de clubleden, de leden van de 
vereniging, de supporters en de sympathisanten geen nadere uitleg werd verleend. 
Weer anderen vroegen zich af wat er met de vele jeugdspelers gaat gebeuren. 
Natuurlijk vernam iedereen achteraf dat men in tijdnood verkeerde en het allemaal 
snel, zeer snel moest gebeuren.  
 
Tevens kan men de vraag stellen waarom het districtsbestuur zich zo afzijdig hield? 
Het ging hem toch om de toekomst van een Wilrijkse sportvereniging. Het ging hem 
toch ook over het gebruik van de Wilrijkse sportinstellingen aan de rand van het Fort 
6. 
Wat men wel verwachtte, maar niet geschiedde, was een mededeling via een in der 
haast bijeengeroepen sportpers of op zijn minst een berichtgeving (een officiële 
mededeling dus) vanuit de zittende bestuurdersgroep met Eric Roef, als voorzitter, 
aan het hoofd, rond de genomen beslissing tot samenwerking met Beerschot. Zo een 
bericht had vele onnodige zorgen en gissingen kunnen wegnemen. 
 
Mocht de Wilrijkenaar en het Wilrijks sportlandschap er niet van in kennis gesteld 
worden dat de geel/blauwen een zeer gezond financieel beleid voerde? Dat de club 
werkte rond een opgezette en moderne structuur, waar velen een voorbeeld konden 
aan nemen en dit dankzij de bestuurders van dat moment en deze van uit vroegere 
perioden. Het bestuurs- en beleidssysteem van de Wilrijkenaars was niet ‘op sterven 
na dood’, integendeel. 
 
Het is flauw, zeer flauw zelfs en onwaar, dat de gemaakte uitspraken van derden, die 
het zg. zouden kunnen weten ‘dat alle onder controle zijnde uitgaven en 
inspanningen niet meer op wogen en zelfs niet meer te verantwoorden waren, 
tegenover de kleine inkomsten van die enkele honderden opgekomen toeschouwers 
bij een thuiswedstrijd. 
 
De opbrengst van de cafetaria en de gulle ondersteuningen van de vele sponsors 
konden de uitgaven nog behoorlijk onder controle houden en de spelers en trainers 
werden altijd betaald overeenkomstig de gestelde voorwaarden. Was men uit het oog 
verloren dat K.F.C.O Wilrijk een amateurclub is. Wat denkt men dan over de werking 
van al die ploegen die jaarlijks in de strijd gaan, in de afdelingen na de twee hoogste 
nationale afdelingen en dezen uit de provinciale afdelingen? 
 
Intussen had het stadsbestuur de zekerheid gegeven dat de wedstrijden in het 
Olympisch Stadion op het Kiel konden gespeeld worden omdat het complex aan het 
Universiteitsplein te Wilrijk de grote schare aan supporters bij wedstrijden niet kan 
bergen maar ook uit veiligheidsoverwegingen. Jaarlijks kan over de overeenkomst 
met de stad Antwerpen, als eigenaar van het Olympisch stadion, over de 
huurvoorwaarden gesproken worden. Er waren ook afspraken rond de naam 
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Beerschot, de logo’s als rond het gebruik van de kleuren paars en wit & geel en 
blauw. 
 
Interne afspraken waren er ook rond het dragen van de shirts tijdens de 
thuiswedstrijden en bij de uitwedstrijden als rond de afvaardiging van de 
supportersverenigingen in het bestuur van de nieuwe VZW. De trainingen van het 
eerste elftal zullen plaatsgrijpen op de terreinen aan het Universiteitsplein te Wilrijk. 
Het grootste gedeelte van de jeugdtrainingen en dito wedstrijden zullen daar ook 
plaatsvinden. 
 
 
Voetbalseizoen 2013/2014 
De Raad van Bestuur is samengesteld uit: Eric Roef, voorzitter; Marc 
Bartholomeeusen, ondervoorzitter; André Stevens, erevoorzitter; Tony Claes, 
financieel; Walter Claes, secretariaat, Leo De Cleen, sportief; Rudi De Laet, 
infrastructuur; André Mentens, veiligheid; Bruno Vercauteren, jeugdvoorzitter; Nicolas 
Van Camp, commercieel; Het dagelijks bestuur bestaat uit: Eric Roef, Marc 
Steenackers, Fréderic Lenders, Walter Damen, Mick Jansen, Marc Bleys, Guy Van 
Hecke, Hans Plessers, Wouter Nicolaes. 
 
De commerciële cel bestaat uit: Nicolas Van Camp, Tom Haemels, Wouter Nicolaes, 
Jeffrey Van Lancker. Er zijn nog afdelingen zoals: Marketing & PR., Pers, IT & 
Webmaster, Redactie en Ontvangst. 
 
Het jeugdbestuur is samengesteld uit: Bruno Vercauteren, voorzitter; Paul Huyck, 
ondervoorzitter; Frank Coenen, sportief verantwoordelijke; Jean Clarijs, hoofd 
opleidingen; Willy Van Ael, jeugdsecretaris, en diverse medewerkers. 
 
Dat het de nieuwe fusieclub K.F.C.O Beerschot- Wilrijk menens is, blijkt uit de 
aanstelling van de nieuwe trainer nl. Urbain Spaenhoven die geen onbekende is van 
beide clubs. Urbain werd in 1975 bij Beerschot ingelijfd speelde bij de Uefa’s en de 
invallers en was vele malen reserve, bankzitter zoals hij dat zelf zegt van het eerste 
elftal. Hij kent dus het ‘Beerschotgevoel’ ten voeten uit. 
 
Aan de andere zijde was hij vier seizoenen lang speler van het eerste elftal van 
K.F.C. Wilrijk om nadien acht jaar – in twee perioden – het Wilrijkse elftal te trainen 
met driemaal een promotie. Dat Wilrijkse gevoel met het voetbal op het randje van 
eerste provinciale en de nationale reeksen kent hij ook als zijn binnenzak. 
 
Tegen het einde van 2013 neemt André Stevens ontslag uit de Raad van Bestuur en 
de Vereniging VZW F.C.O Wilrijk, hij voelt zich niet meer thuis binnen de groep op 
het Kiel en kan zich niet verzoenen met de manier van werken.  
 
Trainer Spaenhoven zijn allereerste taak is de huidige spelerskern door te lichten en 
een grondige evaluatie te maken van het spelerspotentieel om de sportieve cel te 
overtuigen de nodige versterkingen binnen te halen. 
Urbain Spaenhoven, T1 wordt bijgestaan door Marc Noë, Dirk Vercauteren, Dave De 
Herdt, Luc De Vos, Seba Rodriquez, Jean-Philippe Veldeman, Nick Janssens, Frank 
Coenen, Eddy Braem en Geert Nauwelaers. 
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De kern van spelers bestaat uit: Jef Snyders, Mauro Vanden Wildenberg, Jelle 
Schrauwen, Jens Verboven, Kenny Laevaert, Janis Hellemans, Tim Nicot, Sven Van 
der Heyden, Mohamed Dadmany, Mathias Roef, Nico Van der Linden, Jago 
Verheyen, Frank Magerman, Kevin Baert, Pieter Fasseur, Christopher Meyers, Davy 
De Smedt, Dries Mattheussen, Djuric Ascension Matthias Van Hoorne, Ferre 
Fierens, Peter Nijs, Tristan Dermaut, Alexis KubilS.K.is, Jarich Dewoyer. Wilrijkenaar 
en product uit de Wilrijkse jeugd Glenn Pals haakt af tijdens de 
voorbereidingsperiode om persoonlijke redenen.  
 
Met enige fierheid wordt vastgesteld dat de volledige staf van de Wilrijkse 
jeugdleiding wordt overgenomen. Er werden nog oefenwedstrijden ingericht zoals 
tegen tweede provincialer Wuustwezel waarvoor in het Olympisch Stadion iets meer 
dan duizend supporters waren komen opdagen om een week later op St Lenaerts te 
spelen voor eenzelfde toeschouwersaantal. 
 
Maar de erop volgende dagen liep het storm om een abonnement aan te schaffen. 
In de dagbladen kan men vernemen dat vele ploegen van de reeks, waar Beerschot- 
Wilrijk wordt verwacht, al met hun handen in het haar zitten, alleen al omdat ze de 
vele begeleidende supporters niet kan plaatsen en voor de nodige veiligheid en 
ordehandhaving niet kunnen instaan. Er werd door vele tegenstanders vaak 
uitgeweken naar een groter stadion in de buurt, als Beerschot Wilrijk op bezoek 
kwam. 
 
De tegenstrevers in die 1ste provinciale reeks zijn: De Kempen, Verbr. Arendonk, 
Antonia, Berg en Dal, VC. Herentals, Lille, Heikant, Kaart, GR. Katelijne, Mariekerke, 
Branddonk, Ternesse, Houtvenne, F.C. Katelijne en Schriek. 
 
Op de shirts van de spelers staat de naam ‘Land Invest Group’ van Marc Schaling 
ceo, een bouwheer/investeringsmaatschappij die zich hoofdzakelijk toelegt op de 
ontwikkeling van residentiële en commerciële vastgoedproducten. Andere voorname 
sponsors zijn: Begetube, Aartselaar (vloerverwarming en ventilatie); Raido, 
Antwerpen, specialist in visualisatie; traiteur en slagerij Scheltjens, Kapellen; Vlaams 
en Neutraal Ziekenfonds, Antwerpen; stad Antwerpen; district Wilrijk; Joma, 
sportkleding. 
 
Naar aanleiding van de start van het speelseizoen 2013/2014 van K.F.C.O 
Beerschot-Wilrijk is door de club een standingvolle persmap uitgegeven in veel 
kleurendruk waarin kennis kan gemaakt worden met de nieuwe club met een woordje 
van voorzitter E. Roef, het nieuwe logo van de club, het club charter, de organisatie, 
de sponsors, de voorstelling van de technische staf & spelers en de speelkalender 
2013/2014. De realisatie hiervan was in handen van Laurent Heesterbeek en Jan 
Mees. 
 
En hoe voelen onze Wilrijk supporters zich, zult ge u afvragen. Het kan niet anders 
dat zij helemaal niet meer opvallen als zij in die mensenzee van toeschouwers staan 
en/of zitten rond het speelveld. Wel moet het gezegd worden dat de clubleiders een 
van de ruimten onder de hoofdtribune toegewezen heeft aan de Wilrijkenaars, die in 
hun ‘club 155’ een drankje kunnen nuttigen of zelfs deelnemen aan het etentje zoals 
dit aan het Universiteitsplein plaats greep tijdens de thuiswedstrijden. 
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De allereerste officiële wedstrijd van de nieuwe fusieploeg is een thuiswedstrijd tegen 
Ternesse op zondagnamiddag 1 september 2013. De aftrap werd gegeven door de 
Wilrijkse voetbalgrootheid Jef Heremans. Het Olympisch Stadion wordt goed gevuld 
met zo maar eventjes méér dan 8.000 supporters die een stevige pot voetbal zien 
met een steeds maar aanklampende en de niet versagende Ternesseploeg. Peter 
Nijs zorgde voor de rust voor de 1-0 stand en die score zal na 90 minuten ook op het 
bord staan. Er werd dus gewonnen met het kleinste verschil maar voor K.F.C.O 
Beerschot Wilrijk zal het wennen zijn en elke wedstrijd worden bekampt alsof deze 
Kielse paars/witten ‘den Anderlecht zijn van de hoogste provinciale afdeling’. De 
trainer en spelers zijn verwittigd. 
 
Op de 27ste speeldag op zaterdag 14 maart 2014 in het Olympisch Stadion tegen 
K.F.C. Katelijne zal het gebeuren en het gebeurt ook met een 5-0 overwinning en het 
kampioenschap er bovenop. Het tot de nok gevulde stadion beleefde de grote dagen 
van weleer. Iedereen uit de bol en een nooit geziene vreugde en geestdrift. In de 
eindrangschikking behaalde Beerschot-Wilrijk als eerste 70 punten, de tweede 
gerangschikte VC Herentals haalde 60 punten en de derde Branddonk slechts 53. 
De paars/witten wonnen 21 wedstrijden, speelden 7 maal gelijk en verloren slechts 2 
wedstrijden. 
 
Wat de Wilrijkenaars in het algemeen tof vonden is, dat de kampioenenviering plaats 
greep op de Bist te Wilrijk op zaterdag 19 april in de namiddag waar enkele 
duizenden dolgelukkige supporters bijeen gekomen waren voor een heus club- en 
familiefeest. 
 
De clubbestuurders, spelers en medewerkers werden op dezelfde dag op het 
districtshuis ontvangen door het plaatselijk districtsbestuur. Alle aanwezigen konden 
het gastenboek tekenen. Volgend seizoen in de Bevorderingsreeks van de nationale 
afdeling. 
 
De Gouden schoen werd uitgereikt aan Jef Snyders. 
 
 
Voetbalseizoen 2014/2015 
De voorbereiding verliep niet anders dan voorheen. De club wist goed genoeg dat 
versterkingen nodig waren en kon toch een tiental nieuwelingen, met een gekend 
voetbalverleden, aantrekken. Er waren ook vertrekkers en onder hen was de meest 
opvallende Peter Nijs, de topschutter die het vorige seizoen 28 maal scoorde. Hij trok 
terug naar zijn club Houtvenne. 
 
Trainer Spaenhoven met zijn technische staf (D. Vercauteren, Marc Noé, Dave De 
Herdt) verkregen verder het vertrouwen en konden rekenen op volgende spelers voor 
een nieuw avontuur, deze maal in een reeks hoger, de bevorderingsreeks C: J. 
Schaessens, M. Nijs, R. Smet, H. Meeus, W. Snoeys, D. Ventose, T. Pietermaat, A. 
Portier, A. Munoz, D. De Beule, J. Snyders, K. Laevaert, T. Nicot, S. Van der 
Heyden, D. De Smedt, D. Ascencion, Baert. 
 
De tegenstrevers zijn: Ex. Pelt, Hades, C. Pirates Merksem, Duffel, Zwarte Leeuw, 
Spouwen-Moppertingen, Wellen, St.-Lenaerts, Bilzen, Lyra, Bree, Leopoldsburg, 
Vosselaar, Witgoor Dessel, VC. Herentals. 
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Na verschillende en bevredigende oefenwedstrijden, zelfs in de wedstrijden voor de 
Beker van België (Cofidis Cup) stond iedereen te trappelen van ongeduld om aan de 
competitie te beginnen. 
 
Op het einde van het jaar 2014 wordt het overlijden gemeld van Carl Pauwels. Deze 
steeds aanspreekbare en kalme man komt uit de middens van F.C. Olympia, maakte 
aldaar deel uit van het jeugdbestuur en zal na de fusie bij de nieuwe club K.F.C.O 
het secretariaat van de jeugd te zijnen laste nemen. 
  
De twee eerste wedstrijden waren in feite wat tegenvallers omdat…er niet kon 
gewonnen worden maar op de derde speeldag, thuis tegen Witgoor Dessel op 
zaterdag 13 september 2014 kwam ‘de beer’ los en werd er ruim gewonnen met 3-0. 
Op die dag werd clubicoon Rik Coppens, de Koning van het Kiel en van het Belgisch 
voetbal, uitvoerig en op een gepaste manier gehuldigd. Na acht gespeelde 
wedstrijden hadden de paars/witten 5 gewonnen en 3 gelijke spelen achter hun 
naam staan en op Sint-Niklaasdag, sloten zij de heenronde af met Zwarte Leeuw te 
gaan verslagen met 1-2. De terugronde kon aangevat worden met een 34 op 45 
punten. 
 
Dan wordt de club in grote rouw gedompeld. Rik Coppens overleed op 5 februari 
2015. Op zaterdag 14 februari liep de kathedraal van Antwerpen vol voor de 
uitvaartdienst om dan daarna onder grote belangstelling in het Olympisch Stadion 
een afscheidsplechtigheid bij te wonen. Diezelfde avond nog moest Beerschot-Wilrijk 
op het veld van St.-Truiden, Wellen nog partij geven, wedstrijd die gewonnen werd 
met 1-3. 
 
Beerschot-Wilrijk had zich met de vele op elkaar volgende winstmatchen op de 
eerste plaats genesteld, maar dat wilde niet zeggen dat men zich bij de 
tegenstanders al neerlegde bij het overdonderend meesterschap van de Kielenaars. 
Soms werden alle middelen aangewend om de paars/witten voetje te lichten. 
 
Op zondag 29 maart 2015 met de thuiswedstrijd tegen Lyra was het zover. De titel 
kon gevierd worden bij winst en dat geschiedde ook met een vlotte zege van 4-0. 
Heel de wedstrijd was er sfeer en kon de hongerigheid van de supporters naar een 
nieuwe kampioenstitel aangevoeld worden en na het laatste fluitsignaal brak er als 
het ware een ongeziene uitbarsting van vreugde uit. Beerschot-Wilrijk naar de 3de 
nationale afdeling. In de eindstand eindigde de club met 11 punten voorsprong op de 
tweede gerangschikte Ex. Pelt. 
 
Dyron Daal kreeg voor zijn schitterend seizoen de Gouden Schoen. 
 
Op het einde van het seizoen wordt het overlijden bekend gemaakt van Louis 
Verdonck, gewezen speler van het eerste elftal, trainer en andere functies, die 
steeds zal herinnerd worden als trainer van het eerste elftal, die de club na de 
spijtige degradatie naar 3de provinciale afdeling dadelijk terug naar de 2de provinciale 
afdeling brengt op het einde van het seizoen 1958/1959. 
 
 
Voetbalseizoen 2015/2016 



 253 

Urbain Spaenhoven krijgt verder het vertrouwen van het bestuur om samen met zijn 
technische staf, zijn derde seizoen met Beerschot aan te vatten in de 3de klasse B 
De spelerskern bestaat uit: J. Snyders, M. Smet, Fr. Nkela, W. Snoeys, A. Portier, H. 
Meeus, B. Santermans, K. Thompson, T. Pietermaat, K. Geudens, D. De Beule, H. 
Losada, J. Schaessens, De Jonghe, D. Ventosa, B. Ruytinckx, J. Fockaert, R. Van 
Simpsen, Munez, D. Daal, V. Verhoeven, J. Schrauwen. Ploegafgevaardigden: Geert 
Nauwelaers, Eddy Braem. 
 
De tegenstrevers zijn: Oosterzonen, Rupel Boom, Woluwe-Zaventem, Capellen, 
Duffel, Zwarte Leeuw, Overijse, Grimbergen, Londerzeel, Wijgmaal, Hoogstraten, 
Bocholt.  
 
Het seizoen werd tamelijk goed begonnen op enkele wedstrijden na, waar de winst 
ook werd verwacht, maar dat neemt niet weg dat half februari 2016, Beerschot-Wilrijk 
op de twee plaats staat met (slechts) 1 (een) punt achterstand op Oosterzonen. 
 
En dan op vrijdag 26 februari staat er in de krant (GvA) plots te lezen “Verrassing op 
het Kiel: Van Wijk vervangt Spaenhoven”, een artikel opgefrist met een foto van de 
nieuwe trainer. 
 
In de zijlijn van het artikel van Hugo Fret staat er te lezen: dat voorzitter Eric Roef en 
zijn medebestuurders begonnen te twijfelen of de promotie wel zou gehaald worden 
om dan aan te geven dat Urbain Spaenhoven als coach een topper is en als persoon 
perfect paste bij de familiale club die K.F.C.O Beerschot-Wilrijk is. Dat Urbain 
Spaenhoven ontgoocheld is van de manier waarop, als van het ontslag zelf is te 
begrijpen. 
 
Doordat men er nog aan toevoegt dat de nieuwe trainer zijn opdracht kent en hij 
minstens bij de top twee moet eindigen, kan men tussen de regels lezen dat er iets 
anders mis zit, maar ik wil dit niet weten. Feit is dat Dennis Van Wijk niet de eerste 
de beste is en vooral heel wat ervaring heeft als trainer in eerste en tweede klasse. 
Trainer van Wijk krijgt een contract tot het einde van het seizoen. 
 
Het vervolg van de competitie verloopt naar wens en wordt op een zeer 
verdienstelijke manier afgesloten met het behalen van de kampioenstitel welke de 
club volgend speelseizoen in de 1ste amateurklasse brengt voor een nieuwe 
uitdaging. 
 
Bij de jeugdafdeling waren er heel wat kampioenen te vieren mn.: IPU14, IPU15, 
GU15, U17, U21 A, U21 B, en de Beloftenploeg die bestond uit: M. Algoet, G. 
Boumans, J. Daniels, B. De Herdt, N. Duracak, A. Al Maimouni, D. Ernst, D. Lakovlev 
S.K., R. Lumanza, M. Asel, J. Nolle, J. Peuters, C. Praats, N. Robertson, J. 
Schrauwen, R. Smets, C. Sterckx, Y. Tek, J. Truyzelaere, J. Van der Sande, J. Van 
de Venne, N. Van Kort, S. Vandekeybus, S. Verbert.  
Trainer was Frank Magerman met als elftal afgevaardigde J. Jacobs. 
 
Hernan Losada was voor iedereen de meest verdienstelijke speler en kreeg de 
Gouden Schoen overhandigd. 
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Voetbalseizoen 2016/2017 
Bij de Kon. Belgische Voetbalbond was er al lang sprake van een herziening van de 
reeksindelingen van het nationaal voetbal en dat werd een feit. Tijdens het 
tussenseizoen werd hier alle informatie over gegeven. Vanaf het seizoen 2016/2017 
wordt de wijziging toegepast. Naast een wijziging van de reeksindeling werd ook een 
wijziging aangebracht aan de naamvoering van de reeksen in die nationale afdeling. 
 
Het woord ‘amateur’ wordt in voege gebracht voor de reeksen van de huidige 
bevordering, de 3de klasse en de 2de klasse en er komt een bijkomende klasse, 
toegevoegd met de ploegen die geen professioneel statuut bezitten en/of geen 
licentie verkregen. Die reeks wordt ingelast tussen de hoogste voetbalklasse en de 
1ste amateurklasse. 
 
In de praktijk spreekt men nu van de hoogste klasse van het Belgische voetbal; een 
1ste klasse B; de 1ste amateursklasse (waar Beerschot-Wilrijk wordt in 
ondergebracht); de 2de amateursklasse met drie reeksen A, B en C; en de twee 
reeksen van de 3de amateursklasse A en B. Dit wil zeggen dat vanuit het oogpunt 
van Beerschot-Wilrijk er een tussenstap méér moet gemaakt worden om. in de 
hoogste afdeling van het Belgisch voetbal aan de slag te kunnen. 
 
Het is wel zaak om te weten dat het hoog eindigen in de eindstand van de 1ste 
amateurklasse van primordiaal belang is en zoveel mogelijk punten moeten worden 
verzameld, omdat…er dan nog een eindronde zit aan te komen met de eerste vier, 
waarvan de behaalde punten worden gehalveerd.  
   
Enkele weken na het beëindigen van het vorige seizoen in de maand mei dus, staat 
er in de dagbladen te lezen dat Marc Brijs, als trainer, vanaf het seizoen 2016/2017 
de spelers onder zijn leiding krijgt en volgens zijn zeggen ‘de eerste klasse zijn 
einddoel wordt met de club’. 
 
Marc Brijs is zowel voor Beerschot als voor Wilrijk geen onbekende en dat kan wel in 
zijn voordeel uitvallen. Hij laat dadelijk weten dat hij geen voorstander is van een te 
grote kern en wil vooral een competitief elftal tussen de lijnen brengen. ‘De witte’ 
zoals Marc Brijs in zijn grote periode bij K.F.C.O werd genoemd, wordt bijgestaan 
door Marc Noé, I. Charai en Bram Verbist. Hij kan rekenen op volgende spelers: 
Clepkens, Van den Bergh, Swinkels, Prychenko, Geudens, Maes, Rusu, Vermeiren, 
Pietermaat, Losada, G. Francois, Boulaouali, Thompson, De Jonghe, Schaessens, 
Pereira, Ragolle, Placca, Steenlant, De Mayer, De Beule, Ruytinckx. 
 
De tegenstanders zijn: Sprimont, Oosterzonen, Koksijde, P. Maasmechelen, WS. 
Brussel, Hamme, Seraing, Sp. Hasselt, ASV Geel, Heist, Oudenaarde, Dender, 
Virton, Dessel, Deinze. 
 
De club laat vanaf het begin van het seizoen blijken dat zij voor niemand uit de weg 
zal gaan en het behalen van de kampioenstitel het enige doel is. Na speeldag 13 
(eind november 2016) staat Beerschot-Wilrijk aan de leiding met 34 punten en met 7 
punten meer dan de tweede gerangschikte Dessel Sp. 
 
Het elftal behaalde op de dertien eerste wedstrijden: 11 overwinningen, 1 gelijkspel 
(t/ Hamme VV.) en een verliesmatch (t/ Dessel Sp.) en een doelpuntensaldo van 
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27/6. De twee laatste wedstrijden van de heenronde worden telkens gewonnen wat 
betekent dat Beerschot-Wilrijk zo maar eventjes 40 op 45p haalt. 
 
Vanaf het eerste moment van het ontstaan van de fusieclub was er al sprake van dat 
de structuur ietwat moest aangepast worden. De voorbereidende fase was voorbij en 
begin november 2016 werd rond de tafel gezeten om dit allemaal te concretiseren. 
Het gaat over een herschikking van de structuur met volgende wijzigingen: De raad 
van bestuur wordt teruggebracht van achttien tot twaalf leden en zal jaarlijks viermaal 
bij elkaar komen. 
 
Het dagelijks bestuur komt in handen van het directiecomité dat zal bestaan uit vijf 
leden van de raad van bestuur, die wekelijks rond de tafel zal zitten en die instaat 
voor de dagelijkse werking. In dat directiecomité mag maandelijks een afgevaardigde 
van de overkoepelende supportersorganisatie (TQB) de vergadering bijwonen. 
 
Het meest in het oog springende besluit was de aanstelling van Marc Steenackers, 
als algemeen directeur, die ook voorzitter is van het directiecomité.  Eric Roef blijft 
verder het voorzitterschap van de club waarnemen. In Gazet van Antwerpen van 
10/11 november 2016 wordt hierover meer uitleg verschaft in het artikel van Hugo 
Fret, waar vele Wilrijkenaars (lees bestuurders) zullen gevleid zijn met de uitspraak 
van de nieuwe algemeen directeur Steenackers: “Wilrijk had de structuur en de 
kennis van de werking van een voetbalclub” 
 
Wie is Marc Steenackers? Alles begon als supporter van de paars/witten om nadien 
als afgevaardigde van de supportersvereniging ‘Wij zijn Beerschot’ nauw betrokken 
te worden bij de fusie. Het was Marc Steenackers die contact zocht met voorzitter 
Eric Roef van K.F.C.O Wilrijk.  
 
Marc Steenackers is eigenlijk een ‘selfmade man’, een zakenman die doordacht te 
werk gaat en om ‘den brode’ zich in de horecawereld vlug heeft opgewerkt. Hij heeft 
enkele ‘zaken’ van cafés, tavernes tot restaurantjes, in Wilrijk en op het Kiel, terug 
leven ingeblazen waarvan hij nu de leiding heeft. Als bestuurslid op Beerschot-Wilrijk 
heeft hij mee de leiding van het dagelijks gebeuren en is de man die de horeca en de 
catering in het stadion ter harte neemt. 
 
Intussen blijft Beerschot Wilrijk de competitie naar zijn hand zetten. Half januari 2017 
heeft de club 11 punten voorsprong op de naaste achtervolger Deinze wat iedereen 
doet dromen van de nakende vierde titel op vier jaar tijd. Trainer Marc Brijs houdt die 
gedachte ver van zich af en wil elke wedstrijd bestuderen en bekampen met alle 
voorhanden zijnde spelers en systemen. 
 
De bestuurders verheugen zich op de administratieve afwikkeling met de stad 
Antwerpen over de besprekingen rond een nieuw (en langdurende) 
huurovereenkomst van het stadion. Tevens zit men al bij de gedachte bij de 
aanvraag voor het bekomen van een licentie wat er dus op wijst dat men verder gaat 
met de professionalisering van de club.  
 
Op de jaarlijkse sportlaureatenviering van het district Wilrijk op woensdag 1 februari 
2017 heeft de uitreiking plaats van de Trofee voor Sportverdienste 2016 aan het 
Bestuur van K.F.C.O Beerschot-Wilrijk met als verantwoording “omdat het team nog 
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steeds bestaat uit de bestuurders van K.F.C.O Wilrijk, die na de fusie steeds haar 
idealen is trouw gebleven. Dat vertaalt zich niet alleen in het behoud van de Wilrijkse 
naam en de kleuren maar ook van de verdere profilering als familieclub die 
speelgelegenheid biedt aan elk spelertje en speler. 
 
Clubvoorzitter Eric Roef en jeugdvoorzitter Bruno Vercauteren kwamen de prijs zelf 
ophalen geflankeerd door de vele Beerschot-Wilrijk kampioenen uit de jeugdreeksen. 
Eric Roef verklaarde later nog in een artikel dat K.F.C.O Beerschot-Wilrijk niet twee, 
maar vier clubkleuren heeft: paars, wit en geel en blauw. Trouwens, voegde Bruno 
Vercauteren eraan toe, de verbondenheid met Wilrijk uit zich nog steeds in de outfits 
van de jeugdspelers, die altijd en overal aantreden in het geel en blauw.  
 
Dat de vreugde en het verdriet nooit ver van elkander zijn verwijderd, was helaas nog 
maar eens het bewijs. In de loop van de zondagvoormiddag 12 maart 2017 verspreid 
zich als een vuurtje het droevige bericht dat algemeen directeur Marc Steenackers 
(43 jaar) een zwaar ongeval met zijn auto was overkomen op die vroege 
zondagmorgen op het Neerland te Wilrijk, en op slag dood was. Niet alleen op 
familiaal en menselijk vlak maar ook voor de club Beerschot-Wilrijk is dit een 
onwaarschijnlijke ramp. 
 
Van Marc Steenackers werd op grootse en indrukmakende manier afscheid 
genomen op vrijdag 17 maart in het Olympisch Stadion die bijgewoond werd door 
een drieduizendtal supporters. De plechtigheid werd besloten met een groots 
paars/wit vuurwerk als eerbetoon aan Marc. 
 
Maar de Beerschot-Wilrijk leiders met hun spelers rechten hun rug en de competitie 
wordt verdergezet zoals zij al enkele maanden aan de gang was. Beerschot-Wilrijk 
bleef zich vastbijten op de eerste plaats van de rangschikking en gaf haar behaalde 
voorgift niet meer af. De nacompetitie bracht wat er verwacht werd en K.F.C.O 
Beerschot-Wilrijk werd de méér dan verdiende kampioen van de 1ste amateurklasse 
(seizoen 2016/2017). 
 
Arjan Swinkels verwierf zonder tegenstand de Gouden Schoen. 
 
 
Voetbalseizoen 2017/2018 
De club kent begin juni 2017 reeds zijn tegenstrevers en competitiedagen van de 1 B 
klasse ook de Proximus League genoemd. De tegenstrevers zijn Union, Tubeke, 
Roeselaere, OH Leuven, Lierse, Westerlo en Cercle Brugge. De eerste speeldag van 
Beerschot- Wilrijk op zaterdag 4 augustus 2017 is een thuiswedstrijd tegen Union. De 
clubs ontmoeten elkaar viermaal. De laatste speeldag (de 28ste) van de reguliere 
competitie valt op het weekeinde van 23/25 februari 2018. Er wordt voor twee 
periodetitels gespeeld, telkens na 14 wedstrijden. De twee winnaars spelen achteraf 
tegen elkaar voor de promotie. 
 
Trainer M. Brijs, die alle vertrouwen geniet van de bestuurders, krijgt hulp van Marc 
Noé, I. Charai, Bart Van Lancker en Bram Verbist. De kern bestaat uit Jan Van den 
Bergh, Joren Dom, Alex Maes, R. Romo, Diarra, Prychynenko, Swinkels, De Jonghe, 
Pietermaat, Schaessens, Messoudi, Octavio, Losada, Van Hyfte, Placca, Francois, 
Boulaouali, Essikal. 
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Na de stage in Nederland en de daaropvolgende voorbereidings wedstrijden tegen 
St.-Truiden, Oosterzonen, AA. Gent en Knokke is de kern nog niet volledig, althans 
niet naar de zin van de trainer die nog hoopt op versterking. De trainer krijgt zijn 
versterkingen met de Congolees Richard Mbombo, de Oostenrijker Erwin Hoffer en 
later nog aangevuld met de Kameroener Jacques Zoua. 
 
De jaarlijkse fandag, die plaats greep op het weekeinde van 22 en 23 juli verliep 
weer zeer succesvol met om en rond de 1500 geestdriftige fans. Op zaterdag werd 
voor het eerst voor de wisselbeker gespeeld of de Memorial Marc Steenackers 
betwist tegen A.A. Gent die eindigde in het voordeel (2-3) van de Gentenaars. 
 
Voor de jeugdafdeling met ongeveer 650 jeugdspelers is er veel belangstelling en dat 
bewijst het bestuur met de aanstelling van Alex Vervecken, die aangesteld wordt als 
het hoofd van de jeugdopleidingen. Alex kan een lange en bijzondere geloofsbrief 
voorleggen op het gebied van jeugdopleiding bij Beerschot, Tubantia, Antwerp en 
werkte ook voor Manchester United en PSV. 
 
Op het oefencomplex aan het Universiteitsplein wordt het tekort aan kleedkamers 
opgelost door de plaatsing van units langsheen de kant van de tribune van het 
hoofdterrein. 
 
De seizoenstart van Beerschot Wilrijk was overrompelend te noemen want na acht 
wedstrijden waren zij nog ongeslagen en men begon te kijken naar de 1ste 
periodetitel. Na wat puntenverlies, kwam O.H.L. opzetten maar erger, de rust werd 
verstoord omdat rond trainer Marc Brijs veel geschreven en gepraat werd omdat het 
niet mis te verstaan was dat KV. Mechelen, in trainersnood, de Kielse trainer wilde 
binnenhalen. 
 
Het trainersgeval heeft waarschijnlijk velen onrustige nachten bezorgd maar met een 
gepast antwoord van Marc Brijs was het pleit beslecht en zou zijn werk op het Kiel 
verder afmaken.  
 
De 14de wedstrijd van de eerste periode zou beslissend zijn. Beerschot Wilrijk won 
zijn wedstrijd op Union met 0-3 en OHL verloor op Lierse met 2-1. In de stand (na 14 
werdstrijden) hebben de Kielenaars 3 punten voorsprong op OHL en zes op Cercle 
Brugge met als resultaten: 8 winstmatchen en 5 gelijke spelen waar 29 maal werd 
gescoord.  
Maar belangrijker, Beerschot Wilrijk heeft zich via de 1ste periode al geplaatst voor de 
finalewedstrijd voor promotie naar de Eerste Klasse en dat was wel het eerste doel. 
 
Op gebied van de sponsering kwam er zeer goed nieuws van de Bouwonderneming 
DCA uit Beerse die als hoofdsponsor voor een stevige geldinbreng zorgde en 
vernomen werd dat de firma Begetube uit Aartselaar voor een flinke financiële 
injectie zorgde als een van de hoofdsponsors.  
Maar ook de Kielenaars ontsnapten niet aan de terugval ook al eens genoemd als de 
decompressie. 
 
De tweede periode werd als het ware een ramp voor de Kielenaars. 
De club eindigde op de 5de plaats met slechts 17 punten uit 14 wedstrijden 
waarvan…er maar 4 van gewonnen werden en men slechts 13 maal wist te scoren.  
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Cercle Brugge was de winnaar met ruime voorsprong op Lierse S.K. In de algemene 
stand ‘Proximus League (1B)’ na 28 wedstrijden eindigt de club op de 3de plaats met 
46 punten na Cercle Brugge (50) en OHL (47). 
  
En dan is er de dubbele confrontatie met Cercle Brugge op zondag 4 maart (thuis) en 
zaterdag 10 maart. De sportbladzijden in de plaatselijke dagbladen staan er al bol 
van. De eerste wedstrijd thuis voor een uitverkocht stadion, wordt gewonnen met het 
kleinste verschil 1-0. Het doelpunt viel na de rust en gemaakt door Placa. Het was 
geen grootse partij, het was een match met de klassieke elementen zoals schrik om 
te verliezen en vandaar ging er te weinig initiatief uit om het gewone spel te spelen. 
 
De terugmatch te Brugge werd een kraker met een zeer sterk aanvallend Cercle dat 
op voorsprong kwam en de winst (met promotie) al voor ogen zag tot het moment 
diep in de tweede helft dat de Kielenaars de aansluitingstreffer scoorden en zo plots 
voor enkele minuten de promotie kandidaat waren. 
 
Maar kort erna en op twee minuten voor het einde van de match wisten de 
groen/zwarten een derde maal te scoren met een twijfelachtige strafschop en alles 
was voorbij. Pijnlijk was dat voor alle supporters, voor de voetbalvrienden en de 
bestuurders. 
 
En dan zijn er nog de play-of wedstrijden 2B met de clubs Lokeren, Oostende, 
Eupen, St.-Truiden en Antwerp. Overbodig te noemen, maar Beerschot had hier niets 
te verliezen en alleen de derby’s tegen Antwerp moesten nog wat voor troost zorgen. 
De eerste wedstrijd op Antwerp werd verloren met 2-0. De terugwedstrijd eindigde 
onbeslist. Telkens werd gespeeld voor een vol huis. In de eindstand eindigde 
K.F.C.O Beerschot Wilrijk op de laatste plaats met 7 punten uit tien wedstrijden. 
 
Voor de allerlaatste wedstrijd thuis tegen Eupen bestond de opgeroepen kern spelers 
uit: Romo, Francois, Prychynenko, Swinkels, Van den Bergh, De Jonghe, Dom, 
Maers, Losada, Nmombo, Zoua, Okotie, Nolle, Schaessens, Steelant e.a. Het werd 
ook de allerlaatste wedstrijd van speler Hernan Losada maar ook van trainer Marc 
Brijs, die verkoos de club te verlaten voor St.-Truiden V.V. 
 
Arjan Swinkels was voor de tweede maal de verdiende winnaar van de Gouden 
Schoen en trok er mee naar de latere tegenstrever KV Mechelen. 
 
 
Voetbalseizoen 2018/2019 
Vanaf het moment dat het lopende seizoen wordt afgesloten begint de voorbereiding 
naar het nieuwe seizoen. Er viel dadelijk heel wat beweging te noteren 
op…bestuurlijk vlak. DCA-bestuurder L. Neefs wilde de naambekendheid van het 
Kempisch Bouwbedrijf uit Beerse ietwat vergroten en samen met de Saudische Prins 
met zijn investeringsvennootschap UTBLLC de club meer aanzien geven. Zo worden 
de hoofdaandeelhouder DCA met als afgevaardigd Francis Vrancken en de 
Saudische Prins Abdullah bin Mossaad gelijke aandeelhouders, of anders gezegd: 
beiden zijn de eigenaars. 
 
Ook brengt deze prins zijn grote kennis mee rond het besturen van een club in het 
voetbalwereldje. De voetbalvereniging K.F.C.O Beerschot Wilrijk wordt vanaf 1 juli 



 259 

een vereniging onder de voorwaarden van een N.V. Er wordt echter nog een VZW in 
stand gehouden voor de werking met de vele medewerkers. Er zal een dagelijks 
bestuur zijn met zes bestuurders, die via diverse onderafdelingen het sportieve, het 
financiële, het administratieve en het commerciële onder hun hoede nemen.  
 
Voorzitter blijft Eric Roef met naast hem Walter Damen, (ondervoorzitter), Gunther 
Dieltjens, Luc Neefs, François Vrancken e.a. Echter moest de club lijdzaam het 
ontslag aanvaarden van mr. Fred Lenders, de man die samen met de overleden 
Marc Steenackers de stap zette (voorjaar 2013) voor het samengaan met K.F.C.O 
Wilrijk. Een groot verlies voor het algemeen bestuur van de club. 
  
Tevens is er ook nog de aanstelling als sportief directeur van Jan Van Winckel 
(diploma Sportwetenschappen KUL) die voortaan de techn. commissie zal leiden 
i.p.v. Frank Staes. Jan Van Winckel heeft een grote staat van dienst in het voetbal, 
kent Beerschot en werkte in het verleden reeds samen met de Saudische prins. Maar 
dan komt het verlossende bericht van de nieuw aangestelde trainer in de persoon 
van de Limburger Stijn Vreven (°1973), als nieuwe T1 van de club (ex-trainer van 
NAC Breda).  
 
De trainer zal omringd worden met een grote schare van assistenten/ specialisten in 
de voetbalsport en het clubvoetbal in het algemeen met Frank Dauwen (T2), Patrick 
Nys, Will Still (T2), Marc Noë, Pieter Jacobs, Werner Martens, Karim Bachar, Hernan 
Losada (T2), Ralph Pasmans. 
 
De grote kern vanaf het begin van het seizoen zal bestaan uit M. Vanhamel, J. Dom, 
D. Prychnenko, P. Bourdin, G. Grisez, J. De Jonghe, A. Maes, J. Vancamp, T. Van 
Hyfte, F. Kasmi, L. Brogno, E. Dudouit T. Tissoudali, J. Zoua, E. Hoffer, M. Messoudi, 
T. Pietermaat, D. Vanzeir, R. Mbombo, D. Wilms, F. Placca, A. Lejoly, G. Kardes, J. 
Van den Bergh, Octavio Merlo, R. Okotie en J. Nolle. 
 
De beloften De Keersmaecker, Ndombasi en Vereeck worden al eens toegevoegd. 
Het seizoen was al aangevat als Gertjan De Mets en Marius Noubissi de gelederen 
nog komen vervoegen en worden Jacques Zoua en Octavio Merlo doorgezonden. 
 
In 1B zal viermaal partij moeten gegeven worden tegen OH Leuven, KV Mechelen, 
Lommel S.K., Union S.G., AF.C. Tubeke, SV. Roeselare, en KVC Westerlo. 
 
Op het oefencomplex aan het Universiteitsplein gaat de uitbreiding en de 
modernisering stelselmatig verder onder impuls van de eigenaar en sponsor DCA en 
in samenwerking met de stad Antwerpen. Na de aanpak van de grasvelden en de 
fitnessruimte wordt een nieuw sproeisysteem in gebruik genomen en de verlichting 
aangepast met ledverlichting. Deze verbeteringen zijn niet alleen belangrijk voor het 
eerste elftal maar ook voor de jeugdploegen die aldaar trainen en spelen. 
  
De trainingswedstrijden tegen Niel, Kontich, Waasland-Beveren en Thes worden 
pragmatisch afgewerkt om vervolgens op vrijdag 27 juli het meer ernstige werk aan 
te vatten tijdens de Memorial Marc Steenackers tegen de Griekse eersteklasser Aris 
Thessaloniki. Na de negentig minuten staat de beginstand nog altijd op het 
scorebord en de penalty’s zullen de winnaar van de tweede trofee moeten aanduiden 
en die wordt het Griekse elftal.  
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Intussen had de jaarlijkse fandag plaats op zaterdag 28 juli welke uitgroeide met zijn 
diverse activiteiten tot een groot succes, onder het toeziend oog van wel 
tweeduizend toeschouwers. 
 
Het seizoen begint met een uitwedstrijd op Tubeke op zondag 5 augustus 2018 van 
waar men met slechts een schamel punt naar het Kiel terug keert (3-3), waar de 
winst voor het grijpen lag. In het begin van de competitie wil het maar niet vlotten of 
een groot verschil met verleden seizoen. Na het eerste kwart van de speeldagen, na 
7 wedstrijden dus, heeft de club slechts 9 punten weten te verzamelen (2 x winst, 2 x 
verlies en 3 x gelijk) met slechts 9 gescoorde doelpunten en 10 tegentreffers. 
 
Het verhoopte resultaat was niet goed genoeg. De eerste periode wordt afgesloten 
met 24 punten (14 wedstrijden) na kampioen KV. Mechelen en Union S.G. Men was 
binnen de rangen van de club helemaal niet tevreden over de geleverde resultaten 
maar trainer Vreven kwam niet dadelijk in het oog van de storm te staan. 
 
Kort na de start van de competitie komt supporter Kr. Tyssen met een voorstel en 
een oproep naar alle supporters om het stamnummer 13 terug te verwerven. De 
supportersverenigingen en al wie mauve/wit ademt zetten zich in groten getale achter 
het voorstel. Dit stamnummer 13, verloren gegaan na de fusie met Germinal Ekeren 
in 1999, zou men eventueel terug kunnen krijgen (kopen) bij de Voetbalbond mits het 
neerleggen van een flinke som geld. Na enkele vergaderingen zet het clubbestuur 
zich achter dit project en doet de aanvraag bij de Bond. Begin december 2018 geeft 
de Voetbalbond groen licht en komt het stamnummer terug naar de Kielse club. 
Vanaf 1 juli 2019 kan terug onder stamnr.13 gespeeld worden. 
 
Tijdens de tweede periode - vanaf half november 2018 - mengt Beerschot-Wilrijk zich 
volop in de debatten voor de eerste plaats, al wordt al eens gelijkgespeeld en 
zodoende punten verloren. Het is al vlug een uitgemaakte zaak dat het zal gaan 
tussen de mauve/witten van het Kiel en de geel/roden van Mechelen. Spanning troef 
tot en met de laatste twee wedstrijden, waar beiden punten verliezen en Beerschot-
Wilrijk uit de strijd komt als de verdiende winnaar van de 2de periodetitel, zonder een 
verliesmatch.  
 
Beerschot-Wilrijk speelde op 14 wedstrijden 6 maal gelijk naast 8 winstmatchen, was 
de best scorende ploeg met 29 doelpunten en had de beste verdediging met slechts 
14 doelpunten tegen. Dat is een hele adelbrief maar nog niet voldoende om te 
stijgen. Om te promoveren moeten nog twee ‘cupwedstrijden (finalewedstrijden om 
de titel) afgewerkt worden tegen de Mechelaars. 
 
Intussen was er op bestuurlijk vlak een wijziging en wordt advocaat Luc Houben (met 
pensioen) vervangen door prins Mosaad. Inmiddels worden brieven verspreid van 
verontwaardigde en in het hart geraakte K.F.C.O’ers rond de gedachtegangen die in 
de bestuurskamers worden besproken, zoals de nakende wijziging (vervanging) van 
het stamnummer, als het mogelijks verwijderen van de naam ‘Wilrijk’. 
 
De finalewedstrijden tegen KV Mechelen eindigden ten slotte op een sisser. Net als 
verleden seizoen helde de balans naar de tegenstrever (0-0 thuis en op KV-verlies 
met 2-1) en een tweede ontgoocheling rijker? Als troostprijs kunnen ze deelnemen 
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aan de play-off 2 en werd de club ingedeeld in groep A met KV Oostende, Eupen, 
STVV, Charleroi en Westerlo. 
 
S.K. Wilrijk-Jas, de enige Wilrijkse club die in de K. Belgische Voetbal Bond uitkomt, 
spelende met het stamnummer 9307, speelde zich vlot kampioen in de 3de 
provinciale afd. B en promoveert naar de 2de provinciale afdeling. 
 
Intussen gaat er door de Belgische Voetbal Bond werk gemaakt worden (dixit de 
sportpers) rond de aan het licht gekomen feiten van matchfixing, op het einde van de 
competitie in de hoogste klasse tussen KV. Mechelen en Waasland Beveren. Zullen 
beide vernoemde clubs gestraft worden en hoe dan? Het blijft een open en voor de 
Kielenaars toch een belangrijke vraag, want daar hangt wel iets aan vast nietwaar? 
K.F.C.O Beerschot-Wilrijk verwierf Intussen de nodige licentie. 
 
In de nacompetitie speelt het elftal goede en minder goede wedstrijden, maar kan 
zich echter niet bewijzen. Deze wedstrijden zijn een aanvulling door de Bond in het 
leven geroepen om de competitie niet te vlug te moeten afsluiten. Enkel de eerste 
plaats geeft recht op een finalewedstrijd tegen de andere reeks. Vele deelnemende 
clubs zowel de spelers als de bestuurders hunkeren echter naar het einde. 
 
 

17.Seizoen 2018/2019 eindigt met zwart randje voor de Wilrijkenaars 
 
Intussen stellen Wilrijkse supporters van de Kiels/Wilrijkse fusieploeg vast, dat er al 
geen gevolg meer gegeven wordt aan de in de fusie gemaakte afspraken rond de 
outfit van de spelers op verplaatsing. Een teken aan de wand? Het seizoen 
2018/2019 ten einde en meteen voor de helpende club K.F.C.O Wilrijk ook het einde, 
zo blijkt. Want in de dagbladen van het weekeinde 18/19 mei 2019 wordt een 
beslissing van het clubbestuur meegedeeld dat de Kielse voetbalclub voortaan “K. 
Beerschot Antwerpen” zal genoemd worden en onder stamnr.13 aan de 
voetbalcompetitie van de K.B.V.B. verder zal deelnemen. Zo zal men voortaan 
langsheen het terrein de naam ‘Beerschot’ kort en krachtig kunnen uitroepen. Een 
nieuw clublogo en een nieuwe outfit zijn de gevolgen van de verandering. 
 
Het stamnummer 155 valt weg en dat hing al maanden in de lucht maar dat de naam 
‘Wilrijk’, de naam van de Wilrijkse voetbalclub, eveneens verdwijnt is wel kras. Het 
blijkt dat al wat naar de Wilrijkse voetbalclub verwijst moest verdwijnen. En zo 
bestaat met een enkele beslissing K.F.C.O Wilrijk niet meer. De club maakt men op 
deze manier dood en geeft men alzo geen kans meer om eventueel terug te starten. 
 
Maar hoe moet dat dan verder met het huidig gebruik van de Wilrijkse 
sportinfrastructuur aan het Fort 6 door de Kielenaars. Een nieuw begin voor de 
Wilrijkenaars op een veld aan het Fort 6 zou zelfs niet kunnen. 
 
In het district Wilrijk kijkt men er wel van op en zeker door de sportievelingen van het 
district. Enkelen hadden dit al lang zien aankomen, verwijzend naar het voorbeeld 
met Germinal Ekeren, terwijl velen het vasthouden aan dat stamnr.155 van K.F.C.O 
Wilrijk helemaal niet zo belangrijk vinden.” 
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De meesten vragen zich af waarom de gemeentenaam Wilrijk niet in de boeken en 
op officiële documenten kan behouden blijven, intussen verwijzende naar Waasland-
Beveren en andere voorbeelden van samengaan? Maar ik moet er toch aan 
toevoegen dat velen van het districtsbestuur toch opgeschrikt zijn over de houding 
van de Kielenaars, die er niet voor terugdeinzen om afspraken naast zich te leggen 
zonder met de Wilrijkse bestuurders eens gepraat te hebben. 
 
Maar er is meer. Sinds het samengaan met de Kielenaars zijn er vele K.F.C.O’ers, 
die binnen de nieuwe voetbalvereniging K.F.C.O Beerschot Wilrijk trouw hun werk 
uitvoerden, al eerder uit het clubgebeuren stapten omdat zij niet akkoord gingen met 
de werkwijze en omdat zij ‘met de nek aangekeken werden’ 
 
Er is het voorval met de locatie van ‘Club 155’; met de voorbehouden plaatsen op de 
tribunes die plots niet meer bestaan, e.a. vaststellingen die bijna kunnen aanzien 
worden als kleine pesterijen. Wij, K.F.C.O’ers worden nog juist geduld’ is meermaals 
de uitspraak van velen. 
 
Ondanks Eric Roef (de laatste K.F.C.O voorzitter) nog in de voorzittersstoel zit 
omringd met enkele gewezen K.F.C.O’ers die in zijn schaduw werken, wordt het voor 
vele van zijn medewerkers een onbehaaglijke toestand die met de maand 
ondraaglijker wordt. Ze geloofden niet meer in de destijds voorgehouden (en op te 
volgen) afspraken en verlaten moedeloos het clubgebeuren op het Kiel, waar niets 
meer herinnert aan K.F.C.O Wilrijk.  
 
In de dagbladen wordt hier natuurlijk veel aandacht aan besteedt. Zo schrijft Patrick 
Lefelon in Het Laatste Nieuws van zaterdag 18 mei 2019 onder de titel: “Het oude 
Beerschot is terug. De club wijzigt naam, logo en uitrusting”. Een artikel dat 
veelzeggend is en de lezer een duidelijk beeld geeft van de genomen beslissing en 
de nieuwe toestand op het Kiel. Verder verneemt de lezer dat “de investeerders, 
bouwbedrijf D.C.A. en prins Abdullah Bin Mossaad, aandrongen op een 
naamwijziging. “Het weglaten van de naam Wilrijk gebeurt met de beste intenties.” 
 
Hetzelfde met het artikel van Patrick Van de Perre in de weekendeditie van Gazet 
van Antwerpen van 18 en 19 mei 2019 onder de hoofding: “Nieuw Beerschot keert 
terug naar zijn roots” alwaar hij in een tussenhoofdstuk “Wilrijk niet vergeten” de 
uitspraak van Walter Damen weergeeft: “De kritiek zal uitsluitend van 
buitenstaanders komen en bovendien zullen we nooit vergeten wat de samenwerking 
met K.F.C.O Wilrijk heeft betekend”. In hetzelfde artikel lezen we nog: “In 2021 zou 
K.F.C.O Wilrijk honderd jaar bestaan. Dat is een moment waarop we willen stilstaan 
bij de samenwerking en de successen die we als K.F.C.O Beerschot Wilrijk hebben 
behaald”, aldus Walter Damen. Afwachten dus. Intussen voelen velen in het Wilrijkse 
dat zij ‘na gebruik opzij worden gezet’. 
 
Als vorser en schrijver van dit overzicht van de geschiedenis van deze eens zo 
geprezen amateur voetbalclub van ons dorp (werk aangevat in 2013) heb ik nooit 
kunnen denken dat het ‘met de eeuweling in wording’ zo zou aflopen. Het voelt aan 
alsof ik op de dag van vandaag het leven heb beschreven (een homilie dus) van een 
afgestorvene, en dat was helemaal niet de bedoeling. 
 



 263 

En dan is er het bericht dat me op dinsdagavond 30 juli 2019 bereikt: voorzitter Eric 
Roef wordt bedankt en vervangen door dhr. Fr. Vrancken. Op deze manier laten de 
Kielenaars nog maar eens blijken dat elke gewezen K.F.C.O’er niet meer in het 
huidig plaatje past van de clubleiding van ‘de nieuwe club’ om de competitie 
2019/2020 aan te vatten. 
 
In het sportkatern van GVA van woensdag 31 juli 2019 (blz.3) staat onder de titel: 
“Eric Roef, de laatste der Wilrijkenaars, is voorzitter af”. In een artikel met foto van de 
hand van de schrijver ‘pego’, citeert deze laatste: “afscheid van de laatste bekende 
Wilrijkenaar in functie bij de Kielenaars”. Verder staat te lezen: “Zes jaar nadat 
K.F.C.O Wilrijk in 2013 het failliete Beerschot AC een reddende hand toestak, kiest 
het herboren Beerschot voor een eigen, professionele koers, onder stamnummer 13”. 
Dat wil zeggen dat de Beerschotclan alles in eigen hand wil houden en uitvoeren 
zonder inmenging van de K.F.C.O’ers, je weet wel, de sportlui die die club van een 
ondergang redde.  
 
Mijn gedachten gaan vandaag in het bijzonder naar die vele bestuurders en 
sympathisanten sinds 1921, die ik tijdens mijn werk in het verhaal tegenkwam, 
waarvan ik de voorbije periode van 60 jaar er vele honderden persoonlijk van heb 
gekend, die alles veil hadden voor hun ‘dorpsploeg’ en dit ten koste van vele 
inspanningen van welke aard ook. 
  
Met het jubileumjaar in aantocht zette ik me met veel gedrevenheid aan het werk om 
deze mooie clubgeschiedenis bij elkaar te zetten en er een boeiend geheel van te 
maken. Maar na vastgesteld te hebben dat K.F.C.O Wilrijk met stamnr.155 maar 
goed was als reddingsboei en nu afgedankt achtergelaten wordt, sterkt het me meer 
dan voorheen, dat dit verhaal zeker niet verloren en vergeten mag worden voor het 
nageslacht. 
 
 

18.Veerkracht van gewezen K.F.C.O’ers en het S.K. Wilrijk project in 
zeer moeilijke omstandigheden 
 
De K.F.C.O’ers met zijn gewezen bestuurders, oud-spelers, supporters en 
sympathisanten stonden ontnuchterd op de straatkeien. En dan zeer onverwachts 
komt men met de gedachte aan de oppervlakte of het niet mogelijk zou zijn om met 
de nog enige Wilrijkse club in de Belgische competitie nl. S.K. Wilrijk, juist 
gepromoveerd naar de 2de provinciale afdeling, mee te gaan werken en te 
ondersteunen. Johan Peeters regelt de eerste contacten. Al vlug ging men het “het 
S.K.-project” noemen en ging dit nieuws in het Wilrijkse rond als een vuurtje. 
 
Aftastende gesprekken werden gehouden met als resultaat ‘natuurlijk zijn de 
gewezen K.F.C.O’ers welkom’. De bestuurders van S.K. Wilrijk, zijnde Peter Blockx, 
Julien Janssens en John Derden nodigden afgevaardigden van de vroegere K.F.C.O 
club uit op hun sportdomein aan de Moerelei op 27 juni 2019. Zo kwamen A. 
Stevens, Nicolas Van Camp, Eddy De Backer, Guy Geuens, uw dienaar en Johan 
Peeters aan een grote tafel in het avondzonnetje aanschuiven.  
 
Na de kennismaking werd er gesproken over de bestuurlijke, de sportieve en zelfs de 
financiële werking van S.K. De mededeling van de K.F.C.O ondersteuning was een 
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welgekomen boodschap. A. Stevens verklaarde dat alle inspanningen zullen gedaan 
worden om in de toekomst te kunnen spelen aan het Universiteitsplein en ook onder 
het oude stamnummer 155. Verder zal ervoor gezorgd worden dat zoveel als 
mogelijk K.F.C.O getrouwen en gewezen supporters de thuiswedstrijden zullen 
bijwonen. Zelf tracht men vele K.F.C.O’ers en sympathisanten aan de tafel te zetten 
voor het middagmaal, opgediend enkele uren voor de aftrap van de thuiswedstrijden. 
Een kwestie om kennis te maken en de familiegeest van de club hierdoor aan te 
zwengelen. Deze eerste tekenen van betrokkenheid werden eigenlijk al meteen een 
succes. 
 
Intussen was er gestart met vergaderingen waar diverse thema’s aan de orde 
kwamen. De S.K.-bestuurders konden al vlug vaststellen dat het menens was rond 
de ondersteuning en samenwerking om de club uit te bouwen tot een goede 1ste 
provincialer. Bij de behandeling van sommige thema’s tijdens die vele vergaderingen 
waren er al eens zeer uiteenlopende gedachten en kwam men maar gedeeltelijk of 
zelfs niet tot een vergelijk. Maar het positieve van de hele zaak was dat men een 
week nadien terug aan de tafel ging zitten. Zo kwamen met de tijd alle bestuurszaken 
op de dagorde en vond men elkaar stilaan voor een toekomstgericht sportbeleid. 
 
Het begin van het speelseizoen 2019/2020 had al vlug uitgewezen dat het S.K.-elftal 
in de 2de provinciale afdeling meer dan zijn mannetje kon staan, meer zelfs, het klom 
op naar de vijf eerste plaatsen in het klassement. Het was prettig om veel oude 
bekenden van K.F.C.O langsheen het terrein te ontmoeten en het aantal inschrijvers 
voor het middagmaal kon men bevredigend noemen. 
 
Uit de diverse vergaderingen kon men vernemen dat de S.K.-bestuurders helemaal 
geen probleem zagen om vanaf volgende seizoen de spelers in het blauw/geel te 
laten spelen en er kon gedacht worden aan een nieuwe clubnaam. Intussen had het 
districtscollege o.l.v. districtsburgemeester K. Bossuyt het kabinet van de stedelijke 
sportschepen aangezocht om de vraag rond het gebruik van het speelveld aan de 
Universiteitsplein eens ernstig te onderzoeken. 
 
Al eerder werd - met inbreng van een raadsman - contact opgenomen met de KBVB 
met de vraag om het stamnummer 155 terug ter beschikking te stellen van S.K. 
Wilrijk. De eerste berichten hierrond waren beslist niet zeer hoopgevend. 
 
En dan komt de Coronaperiode met de Covid 19 (vanaf 12 maart 2020) plots alles 
veranderen. De competitie wordt stilgelegd met S.K. op dat moment op een knappe 
6de plaats. De aan gang zijnde samenwerkingsbesprekingen gaan verder maar via 
videocalls wordt het heel wat moeilijker. 
 
Gelukkig zijn de S.K. en K.F.C.O onderhandelaars enigszins vastberaden om hun 
doelstelling toch te halen ondanks de moeilijke manier van vergaderen op afstand. 
De meest uiteenlopende bestuurszaken worden, een voor een, aangepakt om soms 
na veel meningsverschillen, uiteindelijk elkander toch te vinden in het nieuwe beleid 
naar het volgende seizoen 2020/2021. Dat alles niet zomaar in ‘een, twee, drie’ 
opgelost is, zal u niet vreemd klinken. De maand mei 2020 zal echter een 
beslissende maand worden. 
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De nieuwe clubnaam wordt Koninklijke Voetbal Club Wilrijk (of KVC Wilrijk) en de 
clubkleuren in de tinten geel/blauw, zoals beschreven in de geschiedenis van Wilrijk.  
Er wordt een uitgebreide jeugdwerking opgezet en er zal een 2de elftal met een 
belofte opleiding in competitie worden gebracht. Deze eerste stap in de 
samenwerking moet nog administratief verder afgewerkt worden met de verdere 
besprekingen van de aanpassingen van de statuten van S.K. 
 
Stadsschepen en verantwoordelijke voor de sport Wauters en zijn medewerkers 
komen op werkbezoek voor een gesprek met de afgevaardigden J. Janssens, John 
Derden, André Stevens en Nicolas Van Camp. Over het mogelijks gebruik van het 
speelveld aan het Universiteitsplein is men formeel met de melding dat hier geen 
gebruik meer kan van gemaakt worden. Deze droom van velen, ook van de S.K.-
afgevaardigden, spat meteen uiteen.  
 
Wel is het positief te vernemen dat het openluchtsportcomplex aan de Moerelei (Ter 
Beke) met een meerjarenplan zal aangepakt worden, te beginnen na verloop van het 
volgende seizoen (?) met de aanleg van een kunstgrasmat op het hoofdterrein. De 
schepen sprak ook van een herinrichting van de andere speelvelden als van het 
bouwen van een kleine tribune naast het hoofdveld. 
 
KVC Wilrijk zal zodoende met zijn sportwerking voor altijd verbonden blijven met het 
stedelijk sportcomplex Ter Beke aan de Moerelei, waar ooit S.K. Wilrijk zijn eerste 
stappen zette in de Belgische voetbalcompetitie. De nodige afspraken worden 
gemaakt voor de bekendmaking en de voorstelling van de nieuwe club KVC Wilrijk, 
zoals het starten van de website en de opmaak van een persmap ed. 
 
De voorstelling van de nieuwe Wilrijkse voetbalclub heeft plaats op de ‘155ste dag 
van het jaar, op woensdag 3 juni 2020, in openlucht op een der binnenplaatsen 
tussen het districtshuis en het nieuwe administratief centrum.  
 
Voor deze persmededeling, uiteraard beperkt wat het aantal aanwezigen als gevolg 
van de coronamaatregelen, zijn naast districtsburgemeester Kristof Bossuyt en 
sportschepen Robert Moens volgende aanwezigen (getuigen): Peter Blockx, Julien 
Janssens, John Derden, Sara Noë, Nico Van Camp, André Stevens, Eddy De 
Backer, Thierry Vanderkindere, Luc Luyten, uw dienaar en trainer Sven Vercammen. 
Zeer opvallende gast was stadsschepen Peter Wauters (sportbevoegdheid). Verder 
een grote opkomst van pers en fotografen. 
 
Districtsburgemeester Bossuyt en districtsschepen Moens nemen de opening van 
deze plechtigheid voor hun rekening en beloven de nieuwe club KVC Wilrijk op te 
volgen en desgevallend te ondersteunen. 
 
De eerste die het woord neemt is Nicolas Van Camp die terugblikt over de twaalf 
maanden van samenzitten, vergaderen, onderhandelen en afspreken. Vervolgens 
krijgt John Derden de micro onder de neus, die even over het sportieve spreekt, 
gevolgd van Sara. Noë, over de jeugd en haar opleiding om te eindigen met T1 Sven 
Vercammen, die even over zijn Wilrijkse sportieve kant spreekt (3 seizoenen K.F.C.O 
speler (1999/2002) en over zijn ambities met zijn versterkt elftal vanaf volgend 
seizoen. 
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Het officiële clubembleem wordt voorgesteld net als dat van de jeugdafdeling. Zeer 
geslaagde en hedendaagse afbeeldingen van het wapenschild van Wilrijk. De 
nieuwgenoemde voetbalclub wordt voorlopig geleid door het laatste S.K.-bestuur 
bestaande uit P. Blockx (voorzitter), J. Janssens en J. Derden Intussen aangevuld in 
het dagelijks bestuur met gewezen K.F.C.O’ers. 
 
Ook worden de nieuwe truitjes geschouwd waarop heel wat nieuwe sponsors prijken. 
Het sponsorpakket omvat: VNZ (Vlaams & Neutraal Ziekenfonds); wijnbar SWAF; 
Volvo - SCANCAR; TRILUX (toekomstgerichte verlichting op maat); Slagerij KEVIN & 
CHANTAL; ASEQ (beveiliging op maat); SCHAESSENS Sport 
(sportbenodigdheden); Centrale Apotheek-Antwerpen aangevuld met tal van andere 
even gewaardeerde steunverleners. Het geheel aan elkaar gepraat door Marc 
Fransen. 
 
Op het einde van deze zeer geslaagde voorstelling van de nieuwe Wilrijkse 
voetbalclub werd iedereen in het bezit gesteld van een persmap waarin alle eerste 
gegevens terug te vinden zijn. 
 
Weet je het nog: mei 2019, grote kuis in de bestuursrangen op het Kiel. Alle 
K.F.C.O’ers bedankt als ze zelf al niet opgestapt waren. Om de juistheid van het 
verhaal te brengen moet het gezegd dat Walter Claes, secretaris van F.C. (sinds 
1985), vervolgens van K.F.C.O, K.F.C.O Beerschot-Wilrijk en nu Beerschot, nog altijd 
de dienst uitmaakt als gewezen Wilrijkenaar bij de Kielse club. Ook gewezen K.F.C.O 
speler Geert Nauwelaers is nog altijd in dienst als elftalafgevaardigde, evenals André 
Mentens die op het Kiel instaat voor de veiligheid e.d.  
 
Voor nog een opdracht, en niet de minste, zullen alle zeilen nog moeten bijgezet 
worden: het terug naar Wilrijk brengen van het oorspronkelijke stamnummr 155. Dat 
belet niet dat de club zijn wedstrijden zal spelen in de 2de provinciale afdeling 
Antwerpen, en dat voorlopig onder het stamnummer 9307 van het vroegere S.K. 
Wilrijk. Bij vele Wilrijkenaars voel je als het ware de drang om eraan te beginnen. 
 
 

19.Corona periode: veel vergaderen en weinig voetbal 
  
Voetbalseizoen 2020/2021   
De club kon zich al versterken met enkele nieuwkomers zoals met de beloftevolle 
K.F.C.O.-speler van destijds Glenn Pals en zijn sportmaat bij Rochus Deurne, Kristof 
Van Damme. 
 
De technische staf bestaande uit : T1 Sven Vercammen, T2 Kris Van Honsté, T3 Jan 
Geys en Beldé Kelly, verzorgster zal met volgende spelerskern het elftal door de 
competitie leiden: Jens Langhendries, Cliff Mardulier, Laurens Plees, Glynn 
Hertoghs, Kristof Van Damme, Ben Van Der Meynsbrugge, Alonso Keanu Clemente, 
Jan Daniëls, Jeff Guns, Ghislain Stoop, Gil Van Look, Tim Van Regenmortel, Foeke 
Wauters, Jarna Wauters, Yannick Anthone, Timo Huygens, Glenn Pals, Cedric 
Praats, Sebastien Van den Broeck, Yarrith Wouters en op het laatst nog aangevuld 
met Christof Van Bouwel.  
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Het z.g. B-elftal komt uit in de 4de provinciale afdeling C, een spelersgroep waarvan 
veel verwacht wordt. Met het bekendmaken van de provinciale reeksindelingen voor 
het aanstaande seizoen komt KVC Wilrijk terecht in de 2de provinciale afdeling A een 
reeks met veel sterke ploegen te weten: Brasschaat, Zandhoven, TOR Deurne 
Pirates, GR Katelijne, St Job, Bonheiden, Broechem, Mariekerke, ’s Gravenwezel, 
Schilde, VV Duffel, Walem, F.C. Ekeren, Mortsel OG, V. Zwijndrecht, en RVC 
Hoboken. Maar besef goed dat we nog steeds in Coronatijd zitten en er maatregel na 
maatregel volgt om zoveel als mogelijk het virus te ontlopen door samenscholingen 
van personen te mijden. 
 
Maar gaat de competitie wel kunnen aanvatten? De tijd en de vermindering van de 
besmettingen geven groen licht maar onder strenge voorwaarden zoals geen 
douches, een gesloten café ed. Op bestuursvlak groeien zeer geleidelijk alle 
gedachten naar elkaar toe en kan elkeen zich verzoenen met nieuwe aanpassingen 
en toevoegingen. Zo wordt in de bijzondere vergadering van 24.08.2020 de nieuwe 
tekst van de statuten goedgekeurd met: de wijziging van de naam S.K. Wilrijk in 
(K)VC Wilrijk; diverse artikels aangepast en/of toegevoegd, zoals in artikel 31. Hier 
wordt de nieuwe samenstelling van de bestuurders van de vereniging vermeld met 
hun functie, zijnde Peter Blockx, voorzitter; Gerard (John) Derden, secretaris; Julien 
Janssens, penningmeester en André Stevens; Nicolas Van Camp; Inge Bogaerts; 
Sara Noé; Sebastiaan Vanrooy, allen bestuurders. (Belgisch Staatsblad van 
10.02.2021)  
 
Het wordt een moeilijk voetbalseizoen met vooral aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden. De allereerste competitiewedstrijd van de nieuwe Wilrijkse 
voetbalclub is een uitwedstrijd op het terrein van Verbroedering Zwijndrecht op 
zondag 13 september 2020. De Wilrijkenaars worden huiswaarts gestuurd met een 
4-0 nederlaag en kunnen meteen al nadenken over de verdere aanpak. Maar het 
elftal herpakt zich en slaagt erin om S.K. Hoboken op eigen veld met 1-3 te gaan 
verslaan. Een grote opluchting maar van korte duur, want het amateurvoetbal wordt 
stilgelegd vanaf 14 oktober 2020 daar waar de U6 tot de U17 hun competitie verder 
mogen afwerken. 
 
Na de 5de wedstrijd staat KVC Wilrijk op de 7de plaats met 9 punten en het is wachten 
tot de Covid 19 ietwat onder controle kan gehouden worden. Het B-elftal staat in haar 
reeks mee bovenaan gerangschikt. Eind oktober worden ook de jeugdwedstrijden 
allemaal stilgelegd. 
 
In een communiqué van Voetbal Vlaanderen van begin november 2020 laat men 
verstaan dat als alle besmettingscijfers e.a. gunstig genoeg zijn afgenomen, de 
opstart van het speelseizoen 9 januari 2021 zal zijn, maar dan steeds onder de 
gestelde veilige omstandigheden van dat moment. Deze uitspraken zijn zeker onder 
voorbehoud te nemen. Ook is al geweten dat er geen periodekampioenen en dus 
geen eindronde zal gespeeld worden en dat op het einde van het speelseizoen, bij 
gelijkheid van punten, boven- en onderaan het klassement, rekening zal gehouden 
worden met een coëfficiënt (op basis van zeges, doelpunten en gespeelde 
wedstrijden). 
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Zo kan KVC Wilrijk zich naar deze dag richten met de trainingen, vriendenwedstrijden 
enz. Veel hoop bleek het maar het viel anders uit. De amateurclubs moesten nog 
steeds op hun honger blijven stil zitten. 
 
Sportief Wilrijk e.a. werden opgeschrikt door het overlijden op 11 december van 
Wilrijkenaar Hugo Fret, sportjournalist en Beerschotfan in hart en nieren. 
 
Ook is onze enige K.F.C.O’er in de bestuurskamer van de Kielenaars, met name 
Walter Claes aan zijn aangekondigde laatste weken bezig als clubsecretaris. Hij krijgt 
een sober afscheid op het Kiel ter gelegenheid van een thuiswedstrijd half januari 
2021. Walter ingeschreven op de ledenlijsten van F.C. Wilrijk in 1984, werd in 1986 
opgenomen als bestuurslid en dra kwam hij in de beheerraad terecht en werd vanaf 
dat moment secretaris van de Wilrijkse geel/blauwen. 
 
Deze man heeft alles meegemaakt in zijn lange loopbaan als clubsecretaris met de 
nieuwe aanpak binnen de club van F.C. een fusie met F.C. Olympia, een samengaan 
met de Kelenaars, de verwijzing van de naam Wilrijk naar de prullenmand en het 
goed voelbare verschil rond het besturen en de beleving van een amateurploeg uit 
de hoogste provinciale reeks en een profclub uit de hoogste landelijke competitie. 
Vierendertig jaar onafgebroken in dienst van de sport en het voetbal in het algemeen. 
De Kielenaars maar ook de pers vonden het zelfs niet nodig hieromtrent eens een 
artikel aan te wijden. Droevige toestanden op de dag van heden. 
 
Op die manier blijven er nog twee K.F.C.O’ers in dienst van de mauve/witten, nl. 
André Mentens met zijn technische taak in de veiligheidscel en Geert Nauwelaers als 
elftal afgevaardigde, naast enkele volhouders in de nog steeds in standgehouden 
VZW. 
 
Ondanks deze droevige toestanden tijdens de laatste jaren van een periode van 100 
jaar sinds de stichting in 1921 van Football Club Wilryck mogen we deze gebeurtenis 
van een eeuw voetbal niet zomaar onopgemerkt laten voorbijgaan. 
 
Maar hoe moet het nu verder met de sport en het voetbal in het algemeen in de 
Covid 19 periode? De profclubs mogen hun wedstrijden spelen zonder publiek en de 
echte amateurclubs, die meestal al weinig publiek rond hun speelvelden krijgen, 
mogen niet voetballen. Raar toch. Geen sportmens die vandaag na bijna een jaar 
van strenge maatregelen nog enige voorspelling durft te wagen. Tijdens de 
oorlogsjaren WO 2 werd de competitie zelfs tweemaal stilgelegd. 
 
En dan plots op maandag 25 januari 2021 valt binnen de bestuurdersraad van 
Voetbal Vlaanderen na overleg met de crisiscel van de KBVB het verdict: alle 
amateurreeksen in het voetbal van eerste nationale tot en met vierde provinciale 
worden definitief stopgezet. voorlopige standen worden als blanco beschouwd, dus 
geen stijgers en dalers. De jeugdreeksen tot U13 kunnen wel hervatten.”. Iedereen 
kijkt uit naar het begin (?) van de competitie 2021/2022. KVC Wilrijk zal klaar zijn, 
wees maar gerust. 
 
Ondanks alles zullen de bijna 100 voorbije voetbalseizoenen een mooie herinnering 
zijn en blijven voor allen die begaan waren met de Wilrijkse voetbalclub. De stichting 
nu 100 jaar geleden van F.C. Wilryck zal niet onopgemerkt voorbijgaan. 
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Een feestcomité bestaande uit N. Van Camp, A. Stevens, W. Claes, E. De Backer, S. 
Vanrooy, uw dienaar en de vroegere S.K. Wilrijk leden werkte een groots 
jubileumprogramma met ontvangst op het districtshuis en academische zitting uit. 
Dan volgt op 23 oktober 2021 een tentoonstelling in het administratief centrum aan 
de Bist.  
 
Einde seizoen 2021/22 wordt er op sportief vlak verder gevierd. De Wilrijkse 
gemeenschap, KVC Wilrijk en sportief Wilrijk zullen meevieren. Proficiat met dit 
initiatief en veel succes. 
 
 

20 Nawoord 
Dit kort overzicht van de clubgeschiedenis met zijn bijna 100 voetbalseizoenen met 
wisselend succes, met vreugde en voldoening, ontgoochelingen en mistevredenheid, 
met bestuurlijke meningsverschillen en ontslagen en vooral met supporters uitingen 
van geluk en/of zware commentaar naar de bestuurders en spelers toe. 
Allemaal ingrediënten binnen de beleving van een sportclub, de plaatselijke 
voetbalclub of de club van het dorp, de gemeente, het district Wilrijk gedurende bijna 
een eeuw lang. 
 
Deze eeuw voetbalgeschiedenis van de club met het ‘stamnummer 155’ 
neerschrijven op een honderdtal pagina’s was niet zo eenvoudig? Het zal u 
opgevallen zijn dat deze Wilrijkse voetbalclub een grote geschiedenis heeft 
achtergelaten, misschien wel de kleine geschiedenis in vergelijking met de grote 
historische geschiedenis van ons Wilrijks dorp, maar belangrijk genoeg om dit niet 
verloren te laten gaan. 
 
Volledig kan dit werk niet genoemd worden omdat het gaat over een periode van wel 
geteld 98 jaar waarvan de grootste periode valt ver voor mijn tijd, maar ook omdat 
het gaat over een onnoemelijk groot aantal bestuurders, spelers, medewerkers en 
resultaten, maar vooral omdat er binnen die tijdspanne van een eeuw, heel wat te 
beleven was. Ik acht me gelukkig nog velen te hebben kunnen interviewen en vooral 
dat ik heb kunnen steunen op toch nog heel wat archief. 
 
Je zal ook opgemerkt hebben dat deze amateurclub zich in vele moeilijke 
omstandigheden heeft kunnen handhaven, met vooral de juiste beleidsmensen aan 
het roer, maar dat in deze wereld van heden de werking van een amateurclub niet 
voldoende meer naar waarde wordt geschat en slechts een tweederangs rol wordt 
toebedeeld is een feit. Echter zijn het juist ook deze genoemde amateurclubs die 
eveneens zorgen voor een sportieve ontspanning van velen, zowel op als naast het 
terrein en dit ten koste van vele eigen inspanningen. 
 
Gelukkig waren er de gemeentebesturen (later de districtsbesturen) die sportclubs 
binnen hun eigen regio hebben ondersteund en dat was in ons dorp, gemeente en 
zelfs nog in ons district niet anders. Dat verdient waardering en een dankwoordje 
naar de bestuursmensen van weleer. K.F.C.(O) Wilrijk mocht zich gelukkig achten. 
 
Die besturen zien ook graag hun gemeentenaam vermeld in een of ander dagblad, 
maar dat is niet de prioriteit. Hun enige bedoeling is hun sportclubs en haar leden 
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iets aan te bieden, een ontspanning na de dagtaak en ik denk dat ik mag zeggen met 
véél overtuiging dat, op de dag van vandaag dit meer dan noodzakelijk is geworden. 
 
Ik hoop dat het doornemen van dit overzicht u een betere kijk hebt gekregen op de 
voorbije clubwerking van wel honderd jaar lang. Hopelijk hebt u gevonden wat u 
dacht te vinden en er plezier aan beleefd. De minder goede afloop van het verhaal 
van deze clubgeschiedenis over F.C. Wilrijk moeten we er helaas bijnemen en 
daarom zal de oprichting van de nieuwe club KVC Wilrijk, in de schoot van het 
vroegere S.K. Wilrijk toch nog voor een bevredigend einde zorgen. 
 
Succes KVC Wilrijk in al uw sportieve en andere ondernemingen. 
 
 

____________________ 
 
 
 
 

© Niets uit dit typoscript (afprint van het origineel getypte weergave op de pc. van 

het manuscript) mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, elektronische drager of op welke wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver en auteur Jozef Verstappen. 
 
Geraadpleegde bronnen: 
het eigen sportarchief; 
het admin. archief van K.F.C.(O); 
het art. ‘Football Club Wilryck’ uit ‘Zondagsvriend’ nov. 1938; 
het jubileumboek “15 jaar Olympia Wilrijk“ van Luk Luyten, 1987;  
het archief (wedstrijdverslagen 1982/2013) van gewezen voorzitter André Stevens; 
het foto archiefboek van Leon Schuddinck; 
het fotoarchief van gewezen speler Staf Gijs; 
‘Geschiedenis van Wilrijk’ van prof. Dr. R. Van Passen, 1982; 
‘100 jaar Beerschot’ van Danny Geerts & medewerkers, 2000; 
‘Beerschot, dat zijn Wij’ van Sigrid Gulix, 2013; 
persmap van K.F.C.O Beerschot-Wilrijk (seizoen 2013/2014). 
 
Voor aanvullende inlichtingen kon ik terecht bij: 
René Bisschop, Miel Caremans, Ria Ceulemans, Willy Ceulemans, Walter Claes, Fr. 
Clement, Etienne Coppens, Eddy De Backer, Jef De Bock, Theo Denys, Jaak 
Derden, John Derden, R. Dierckens, W. De Kuysscher, Jef De Pooter, Hugo Fret, 
Carlo Geuens, Guido Geuens, Staf Gijs, Jef Heremans, Stan Lauwers, Luk Luyten, 
Guido Mariën, Marcel Nijs, Leo Pals, Louis Possemiers, Marcel Robbroeckx, Eric 
Roef, Mevr. L. Schuddinck, André Stevens, Rony Van den Bogaert, Eddy Van Dijck, 
M. Van den Hout, Jos Van Laeken, Gilbert Van Nuffel en de vele niet genoemden die 
mij nuttige info bezorgden tijdens een toevallige ontmoeting. 
 
Auteur.Jozef Verstappen (° 1939) 
Stamt uit een familie voetballende F.C.’ers (glorieperiode 1930 met eerste ploeg 
spelers Fl. Berte en Aug. Ceulemans). 
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Sinds zijn aanstelling bij de gemeentelijke administratie Wilrijk (1961) is de auteur 
belast met sport en sportclubs in het algemeen, bovenop zijn taak bij de bouwdienst. 
De opening van een sporthal in 1965 is ook de start van de Wilrijkse sportdienst.  
 
Binnen de periode van twintig jaar wordt de Wilrijkse sportinfrastructuur uitgebreid 
met een zwembad, voetbalterreinen, wipschutterstoren en openbare sportveldjes. 
Privé-initiatieven vullen de sportinfrastructuur nog verder aan. Op die manier legt de 
auteur een eigen sportarchief aan, en stelt hij zijn 25 jaar lange beleving (1963/1987) 
van het Wilrijkse sportgebeuren te boek in 2013 onder de titel: ‘Een eeuw 
sportgeschiedenis in Wilrijk’. 
 
De geschiedenis van F.C. Wilrijk, gesticht in 1921, kent hij als geen ander. Hij wordt 
officieel lid van de vereniging vanaf 1985, medebestuurder periode 1987/2003 en 
fusie onderhandelaar voor F.C. met resultaat K.F.C.O. Het boek ‘100 jaar F.C. 
Wilryck’ (stamnummer 155) is het resultaat van zijn uitgebreid archief maar ook 
steunend op zijn eigen beleving gedurende de laatste 60 jaar van K.F.C.(O). 
 
Sinds 1982 lid van de Kring voor heemkunde Wilrica. 


