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1- Inleiding 
 

Een geschiedenis met gaten 
 
 
Natuurlijk zijn er mensen die het niet begrijpen. “Hoe halen ze het in 
hun hoofd om met twintig volwassen mannen achter een lederen 
ding aan te hollen? En wanneer ze het dan binnen voetbereik hebben, 
waarom geven ze er dan zo’n mep op, zodat het ding wordt gekata-
pulteerd in de richting van een rechthoekige constructie waaraan een 
grof nettenwerk is bevestigd?”.  
Die overweging gooien ze op tafel, soms gevolgd door: “En wat be-

zielt al die mensen die zich rond dat half-hectare-grote grasveld an-
derhalf uur lang vergapen aan het heen en weer vliegende leder en 
zich daarbij behoorlijk laten opzwepen en wilde kreten uiten die wor-
den opgestuwd vanuit de krochten van hun Unter-Ich?”. Er lopen dus 
inderdaad onfortuinlijke mensen rond bij wie Moeder Natuur vergat 
dat stukje hersenkwab in te bouwen dat hen toelaat een stroom van 
welbehagen op te wekken bij het aanschouwen van een bal (hét 
enige meetkundig perfecte lichaam) die de achttien vierkante meter 
van het doelvlak doorboort.  
 
Enig begrip en mededogen om deze handicap is hier op zijn plaats. 

Wat moeten die mensen niet missen? Het uitkijken naar de zondag-
namiddag, naar dat moment waarop je met gelijk gestemde zielen 
opstapt in de richting van de arena. En waar die zich ook bevindt, 
binnen de hoge muren van een reusachtige, modernistische struc-
tuur, of op het met betonnen paaltjes afgezoomde perceel, altijd ligt 
daar het heilige gras dat kleurt en geurt en het groene tapijt open-
rolt, waarop over weinige ogenblikken de goden zullen nederdalen. 
Hoe strelend voor het oor is de muzikale ouverture die het voetbal-
feest voorafgaat? Toegegeven, de hartritme-evocerende beat die de-
zer dagen door de volumineuze klankkasten dreunt is minder sfeer-
vol dan het plechtige marsritme dat een halve eeuw geleden het 

wachten op het fluitsignaal voorafging, maar een mens moet mee 
met zijn tijd.  
En of je op de tribune staat van een over-gesubsidieerd en met zwart 
geld betaald sportpaleis, of op het grindpad aan de rand van het veld 
van een derde-provincialer, wanneer de in bonte kleuren gehulde 
helden het veld treden, is de magie gelijk!  
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Volleerde ballerina’s zijn het die hun pirouetten draaien rond een op-
springende bal, grote acteurs ook die na een pijnlijke en onverwachte 

‘grand écart’ met brede gebaren en expressievolle mimiek een klaag-
lied aanheffen bij de enige muzikant op het veld, de man in zwart 
katoen die, zij het dan op slechts één toon, het ritme van het schouw-
spel aangeeft.   
Gezegend zijn de steden, dorpen en gehuchten die hun bewoners dit 
volksverheffende schouwspel kunnen aanbieden. Geprezen ook het 
nederige dorp Pamel, waar de Denderzonen de kaap van driekwart 
eeuw voetbalgeschiedenis zijn voorbij gevaren. De ‘Denderzonen’, 
de legendarische radioreporter Gert Fonteyne, die in de jaren zestig 
op zondagavond, kwart voor zes, de nationale voetbaluitslagen door 
de ether stuurde, vond het de mooiste naam uit de Belgische voet-

balwereld. En gelijk had hij!    
 

 

De Dender in Pamel, ter hoogte van de Piezelstraat 

75 jaar Denderzonen Pamel… zowaar een eerbiedwaardige leeftijd 

voor een sportvereniging. Toen we in het voorjaar van 2014 een 

ontroerend gesprek hadden met Louis Asselman, beloofden wij hem 

om met de erfgoedvereniging Rausa werk te maken de geschiede-

nis van driekwart eeuw Denderzonen neer te schrijven. Beloften 

zijn er om na te komen.  
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We maakten een bescheiden nummer dat we digitaal naar 600 leden 
verstuurden. Hierin werd een summier verslag geschreven over de 

periode waarin enkele jonge sportievelingen in de buurt van de Den-
der een voetbalploeg in het leven riepen. Sindsdien is er veel water 
door deze Dender naar zee gestroomd. Glorierijke periodes wisselden 
af met moeilijke tijden, grote talenten kwamen tot bloei, veelbelo-
vende spelers vergooiden hun capaciteiten, vriendschappen bloeiden 
open en soms was er al eens onenigheid. Maar wie ooit betrokken is 
geweest bij het sturen van een (sport)vereniging, die weet dat het 
een hele prestatie is om de kaap van 75 te ronden. Het was dan ook 
met heel veel respect dat we begonnen te schrijven aan de clubge-
schiedenis.  
 

Laat ik vooraf al meteen bekennen beste vrienden, ik heb het schro-
melijk onderschat! Wanneer ik bij iemand op interview ging was het 
laatste woord steevast: “Weet ge bij wie ge ook zeker moet gaan, bij 
die en die en die…”. We zijn dus ook bij die en die en die langs ge-
weest, met telkens weer nieuwe adressen in ons notitieboek. Het 
waren meestal heel aandoenlijke babbels met heel fijne mensen. 
Veel mondelinge getuigenissen dus, maar jammer genoeg weinig 
echt archiefmateriaal. Gelukkig hebben sommige spelers en suppor-
ters grote plakboeken bijgehouden waarin krantenknipsels en foto’s 
al dan niet chronologisch werden in gekleefd. Maar statistieken, 
briefwisseling, kasverslagen zijn blijkbaar ofwel nooit gemaakt, ofwel 
verloren geraakt.  
 
Daarom is deze publicatie een kaas met gaten, waarvan we hopen 
dat hier en daar toch iemand nog wat aanvullingen kan aanbrengen.  
Het moet dus duidelijk zijn dat wij niet de ambitie hebben dé ultieme 
geschiedenis van de club te schrijven of hét complete archief van 
Denderzonen te kunnen aanbieden. Wij 
hopen wel dat de jubilerende club het 
naar waarde weet te schatten, dat we 
de vrienden van de Pamelse voetbal-

ploeg toch wel een behoorlijke brok 
clubgeschiedenis kunnen aanbieden. 
 
 
Walter Evenepoel 
Mei 2017 
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2- Denderzonen,  

         gisteren, vandaag en morgen 

 
 

Stapstenen van de historiek 
 

We hebben het eerder al geschreven: dé geschiedenis van de Den-
derzonen bestaat niet omdat een echt archief tot vandaag niet 

werd gevonden. We vrezen zelfs dat het niet bestaat. Toch zullen 

mensen die dicht betrokken waren bij de club allicht heel wat ele-

menten kunnen aandragen. Dit is dus een warme oproep aan ie-

dereen die in een hoekje van haar/zijn geheugen of in een doos 
op zolder,  herinneringen aan rood/blauw, later groen/wit wil op-

delven. Geef ons een seintje of stuur het gewoon door naar 

rausa@skynet.be en wij verzamelen al die gegevens om tegen een 
volgend jubileum wél het ultieme verhaal te kunnen presenteren. 

Wanneer je een puzzel legt moet je altijd met enkele stukken be-

ginnen. Wat hierna volgt is dus de aanzet van het grote Denderzo-
nenmozaïek. Sommige elementen liggen ver uit elkaar, maar met 

wat we vonden kunnen we toch al enkele stapstenen leggen op 

het pad van de historie. 
 

 

 
  

André Asselman en Jef De Neef op het ‘terrein’ aan de 

Keerstraat  

mailto:rausa@skynet.be
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1940,  18 augustus  
 

Kamiel Asselman heeft Denderzonen Pamel gesticht op 18 augustus 

1940.  
Enkele spelers in Pamel die het op een weide in de buurt van Turfput op-

namen tegen zeven mannen van Ledeberg. Daar waren onder andere Tuur 

van ‘Sjei’ Van Geel’ en Frans Couck bij. Voor Ledeberg speelden Miel De 
Moortel, Cornel De Saeger en Amedé Braeckmans. Na een tijdje werd be-

sloten om samen een ploeg te vormen. De eerste officiële match werd 

betwist op het terrein van ‘den Blauwvoet’ op Impegem. De broers Bo-
gaert, ook al uit de Kaaistraat, stelden een eerste bestuur samen.  

 

De eerste trainer was Wannes van Nekes Mot (Kestens). De oefenstonden 

vonden plaats ten huize Asselman aan de oude Kaai. Vader Frans had een 

camion waarmee hij vee vervoerde, moeder had er winkel en café. Voor 
de training werden de stoelen in de gelagzaal opzij geschoven en Wannes 

deed zijn spelers allerlei gymnastiekoefeningen uitvoeren. Frans Asselman 

is lang een van de belangrijkste steunpilaren geweest van de club. Hij 
stelde niet alleen zijn café ter beschikking, maar zorgde ook voor transport 

en hij leverde met zijn vier zonen Kamiel, René, André en Louis ook vier 

formidabele voetballers af.  
De ouders van Frans Couck hadden een mooie, grote weide aan de Keer 

liggen en daar hebben de Denderzonen gedurende de oorlogsjaren hun 

matchen gespeeld voor de ‘Vlaamse Voetbalbond’. Vlak bij het plein stond 
de woning van Marie Lat. Daar mochten de jonge helden zich verkleden. 

Na de match werd er ook geschonken. Met schalkse Marie en haar char-

mante dochter Gusta achter de geïmproviseerde toog was er altijd plezier 
te beleven”. 
 

1941 
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1942  

 
Overlijden van Kamiel Asselman, stichter van de Denderzonen, na een 

ziekte, opgelopen tijdens gevangenschap in Frankrijk. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1943 
 

 
 

De reservenploeg op het terrein aan de Keerstraat 
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1944, 2 november  
 

 

Denderzonen Pamel sluit zich aan 

bij de Belgische voetbalbond 

(KBVB) en kreeg het stamnum-
mer 4184. De clubkleuren waren 

toen rood en blauw. 

DZP begint in de derde provinciale 
reeks. Zij spelen op een terrein 

van ‘Witte Miëit’ (Meert) in Strij-

tem, langs de steenweg op de 
grens van Pamel en Strijtem. 
 

 
 

 

1945-1946:  

 

Pamel speelt in 3de provinciale 
 

 

1946-1947:  

 

Denderzonen Pamel speelt kampioen in 3de provinciale en promoveert naar 

2de. 

 

 

 

1947-1948:  

 

2de prov. 
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1948-1949 
2de prov. 

 

1949-1950 
 

 
 
Reserven (?)  

(?), Jef De Neef, (?), Willy Van der Perre, Remi Van Havermaet, Frans Couck, 
Frans Asselman 

Zittend: …? 

 
 

 

1950-1951 

 

1951-1952 

 

1952-1953 

 

1953-1954 

 

1954-1955 

 

1955-1956 
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1956-1957 

 

 
 

 
 

 

Huldiging aan het ge-
meentehuis: in deur-

opening meester El-

pers, midden (aan 
paal) Dr. Roosens, 

staand uiterst links 

René Asselman 

Zittend: Louis Assel-

man, (?), Petrus Van-

derschueren, André 
Asselman, Remi Vie-

rendeels 
 

 

 

1957-1958 

 
Frans Vierendeels, (?), (?), René Asselman, André Asselman, Jef De Neef, Petrus 

Covens 
Zittend:  (?), Petrus Vanderschueren, (?), Louis Asselman, Cornel Stockmans 

(?) 
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René, Louis en André Asselman,  

3 broers, één ruggengraat. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1958-1959 
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16 
 

1959-1960  

 

Pamel speelt kampioen en gaat naar Bevordering (4de Nationale, reeks A). 

Meteen spelen zij er mee met ‘de groten’ en eindigen het seizoen op de 
vijfde plaats. 
 

 
 

1960-1961  

Pamel speelt in Bevordering D. ze eindigen dat seizoen op de dertiende 

plaats. Ze speelden o.a. tegen Ieper en Oostende. De kleuren verande-
ren: niet meer rood/blauw, maar groen/wit 
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1961-1962  

Bevordering A, eindstand: 10de plaats 

 
 

1962-1963  

Pamel speelt dan tegen o.a. Ieper en Oostende in Bevordering D.  

Ze kunnen op de dertiende plaats net de degradatie vermijden. 
 

 
 
 

1963-1964  
Dit is een seizoen met veel Waalse verplaatsingen. Pamel eindigt in Bevordering 
B op een fraaie 7de plaats. 
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1964-1965  
Dit seizoen zitten er in Bevordering B zware tegenstanders en Pamel 

strandt op de 14de plaats. Daardoor degradeert het naar 1ste provinciale. 
 
 

1965-1966  
De Denderzonen treden aan in 1ste provinciaal Brabant. Hun terugval naar 
de provinciale reeksen was van korte duur, want onze groen-witte helden 

haalden er in 1966 meteen de titel en promoveerden weer naar Vierde 

Klasse. 
 

1966-1967  

In Bevordering D krioelt het van de Waalse ploegen met lange trein- en 

busuitstappen naar Aarlen, Bastenaken en Virton. Toch eindigen ze nog 
veilig op de elfde plaats. 
 

 
 

1967-1968:  

Bevordering A blijkt in dit seizoen te zwaar. Pamel eindigt afgetekend op 

de allerlaatste plaats.  
 
 

1968-1969:  

De Denderzonen spelen in het woelige revolutiejaar in 1ste provinciaal Brabant.  

 

1969-1970:  

1ste provinciaal 
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1970-1971  
Na een sterk seizoen in 1ste provinciaal promoveert Pamel weer naar 

Vierde Klasse. Op de slotdag van de competitie verslaan zij  Zuun met 2-

0. De helden van die glorierijke dag: 
 

 
 

Vlnr, staand: Denis Asselman, Petrus Bert, Freddy Van Holsbeeck, Jos As-

selman, Wilfried Van den Eede, Jean Gochet, zittend: Gilbert De Smedt, 
Pierre Van der Elst, Jean-Paul Van den Eede, Roger Van Vaerenbergh en 

Bertus Van den Eede 
 

1971-1972   

In Bevordering A eindigt DZP het seizoen als derde, na Racing Jette en 

Boussu-Bois,  het hoogste eindresultaat in Bevordering ooit voor de club.  

Op 23 oktober verongelukt de veelbelovende DZ-speler Jean-Paul Van der 

Poorten.  
 

1972-1973  

Weer een goed seizoen in Bevordering D: vijfde, net na Liedekerke. 
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1973-1974   

Weer een historisch knap seizoen in Bevordering D. Pamel sluit het seizoen af 

op de derde plaats, terwijl Liedekerke degradeert.  Op de laatste speeldag was 
er een legendarische match tegen Zonhoven, waar het ging om promotie naar 

derde klasse; er moest gewonnen worden, maar het werd 0-O. Pamel heeft dus 
nooit de derde klasse gehaald. 

 

1974-1975  
De Denderzonen spelen hun allerlaatste seizoen in de hogere afdeling. Na een 
dramatisch seizoen eindigen ze op ruime afstand als laatste. Na vier jaar zakte 

de club opnieuw naar Eerste Provinciale. 
 

1975-1976  

1ste provinciaal. Onmiddellijk weer gedegradeerd. 
 

1976-1977 
2ste provinciaal, meteen weer kampioen! 
1977-1978 
1ste provinciaal 

 

1978-1979 
1ste provinciaal 

 

1979-1980 
1ste provinciaal 

 

1980-1981 
1ste provinciaal 

 

1981-1982 
 

 
 

Een buitengewoon succesjaar voor de jeugdploegen! 
 

1982-1983 
1ste provinciaal 
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1983-1984 
1ste provinciaal 

 

1984-1985 
1ste provinciaal 
 

1985-1986 

1ste provinciaal 
 

1986-1987  

achtste geëindigd 32 punten 1ste jaar hoofdbestuur 
 

 
 
 

 

1987-1988 
1ste provinciaal  

 

1988-1989 
Provinciaal 

 

1989-1990 
Provinciaal 

 

1990-1991 
Provinciaal 
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1991-1992 
provinciaal 
1992-1993 
Provinciaal 

 

1993-1994 
Provinciaal 

 

1994-1995 
provinciaal  
 

1995-1996 
Provinciaal 

 

1996-1997 
Provinciaal 

 

1997-1998 
Provinciaal 

 

1998-1999 
Provinciaal 

 

1999-2000 
Provinciaal 

 

2000-2001 
Provinciaal 
 

2001-2002  

Provinciaal  

 

2002-2003 
 Provinciaal  

 

2003-2004 
 Provinciaal  

 

2004-2005 
 Provinciaal  
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2005-2006 
 Provinciaal  

 

2006-2007 
 Provinciaal  

 

2007-2008 
 Provinciaal  

 

2008-2009 
Derde provinciaal 

 

2009-2010  
Derde provinciale 
 

2010-2011   
Derde prov.  

Pamel haalt titel binnen en keert eindelijk terug naar Tweede Provinciale. 

 

2011-2012   

tweede provinciale  
 

2012-2013  

tweede provinciale 
 

2013-2014  

tweede provinciale 

 

2014-2015  

tweede provinciale 
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2015-2016  
De Denderzonen spelen in tweede provinciale C.  
 

2016-2017  
De Denderzonen hebben een wat moeizamer seizoen, maar toch zijn er 
ook lichtpunten: onze U15-ploeg werd winterkampioen en het U17-team 

werd zomerkampioen met het maximum van de punten.  

De club viert op 27 mei 2017 haar 75-jarig bestaan met een groot feest 
en de uitgave van een boek en cd-rom. 
 
 

 

Voorzitters: 
 

Jef Bogaert (1940- …) 
Willy De Proost (….- 1964.) 

Jean De Schepper (1964 tot 1985) 

Freddy Stevens (1985 tot 1999) 
André Evenepoel (2000- 2007) 

Johnny Van Bondt ( 2008 tot 2010) 

Petrus Bert (2010 -2014) 
Ismail Karaca (2014-2016) 

Eric De Mesmaeker (2015- 2016) 

Patrick Van Eeckhoudt (2017- …) 
 

 
 

 
 

 
 

Trainers door de jaren heen 
 

In willekeurige volgorde, onder andere Joannes Kestens, Jean Vallet, Alex 

Mertens, Petrus Vanderschueren, Herman Muylaert, Denis Asselman, 

Hugo Van Eeckhoudt, Guido Blendeman, Robert De Bruck, Hans Canipel, 

Ludo Wouters, Wilfried Van Belle, Tom Leffebure,  Ronald De Bruyne, Ge-

orges Bellemans, Eddy Van Laethem, Pascal Raveyts…  
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vandaag en morgen: 

heden en toekomst van  
Denderzonen Pamel 

 
 

Denderzonen vandaag 
 

Organisatorisch: 
 

Voorzitter Patrick Van Eeckhoudt. 
Ondervoorzitter Petrus Bert 

Secretaris: Marc Straetmans 
Schatbewaarder en gerechtigd correspondent: Marc Straetmans 

Scouting en ontvangst scheidsrechters: Danny Van Droogenbroeck 
Medewerkers: Danny Van den Borre, Geert Barbé, Lucien Hellinckx… 

 

Technische staf seizoen 2015-2016: 
T1: Eddy Van Laethem 

T2: Sigi Van Laethem 
Keepers: Christophe De Bolle 

 
 

Jeugd: 
Sportief verantwoordelijke: Pascal Raveyts 

Leden: Pascal Raveydts, Steven Gordts en Staf Renders. 
 

Trainers:  
 

U21 (= beneden de 21 jaar) Thomas Heyvaert 
U17: Joeri De Loecker en Johan Ruts 

U15A: Kris Van Laer 

U13 Matthias Schelfthout 
U10 Staf Renders 

U9 Stefan De Rijck 
U8A: Yves Van Overstraeten 

U7: Jorg Guldemondt 
U6: Goran Van Eeckhoudt 

 
Keepertrainer: Dries Quinteyn en Jos Panis 

 
Woordvoerder: Marc Straetmans 
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Marc Straetmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Staf Renders 

 

 

 

 

Yves Van Overstraeten 
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Petra Bellemans 
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Thomas Heyvaert 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Mattias Schelfhout 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Dries Quinteyn 
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Denderzonen morgen 

 
Al deden onze U15 en U17 het schitterend, toch is het jaar waarop de 

club haar driekwarteeuw viert, niet het meest succesvolle. De enorme 

financiële druk die het overeind houden van een club met zich brengt is 
een belangrijke, bezwarende factor. Maar soms kunnen enkele andere, 

minder gunstige factoren de adem wat afsnijden. Zo verschenen de 
voorbije maanden in de pers een aantal artikels die niet helemaal 

strookten met de realiteit. Het opblazen van feiten en poneren van insi-
nuaties is een kwalijke gewoonte die zogenaamde journalisten overne-

men van sportverslaggevers uit de hogere regionen. Dat dit zware ge-
volgen kan hebben voor het al dan niet toezeggen van veelbelovende 

spelers, en voor de faam van een sportvereniging, daar houden sensa-
tiezoekers blijkbaar geen rekening mee. 

 
Het bestuur betreurt uiteraard die gang van zaken, maar zij laten zich 

niet uit hun lood slaan. Zij zijn vastbesloten om het voortbestaan van 
de club veilig te stellen. Desnoods in een lagere categorie en liefst met 

de jonge sportievelingen uit Pamel en omstreken.  

Het is de bedoeling om rustig een degelijke structuur op poten te zetten 
en op basis van een situatieanalyse de ambities bij te stellen. Er is im-

mers nog genoeg potentieel aanwezig om de oudste sportvereniging uit 
de streek nog een mooie, zij het dan bescheiden toekomst te bieden.  

 
 

 
 

 
  



 

30 
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3 Figuren  
 

helden van weleer 

 
 

Louis Asselman 

Het geheugen van de Denderzonen 
 

Wie zich verdiept in de plaat-

selijke geschiedenis en zoals 

uw dienaar pogingen doet 

om zijn bevindingen in lees-

bare stukjes samen te vat-

ten, wordt bij wijlen overval-

len door een beklemmend 

gevoel van heimwee, spijt 

dat dingen onherroepelijk 

voorbijgaan. Het is niet ‘cool’ 

en je moet vooruit kijken in 

het leven, het is waar. Maar 

ik zou niet weten wat er mis 

is met het ophalen van 

warme herinneringen aan 

unieke gebeurtenissen of 

mensen. Zo kan ik het Pamelse kerkplein niet naderen zonder 

even binnen te gluren in ‘De Mooie Molen’. Het café staat er 

nog, maar Juliette en Lowieken staan niet meer achter de 

toog. En dat gemis gaat niet over. “Hoog tijd” dacht ik “om 

even de legendarische waard op te zoeken”. 
 

Een kleine eeuwigheid geleden pleegde ik voor een radioprogramma 
een stukje over het café van Lowieken. Het heeft er nog enkele jaren 
in een lijstje aan de muur gehangen. Toen al beseften wij dat het 
leven nooit meer hetzelfde zou zijn als Juliette en Lowieken hun zaak 
zouden overlaten. Onze vrees werd bewaarheid. Na enkele vermetele 
pogingen van mensen die dachten dat café houden een gemakkelijke 
job is, werd de tapkraan van de Mooie Molen voorgoed dichtgedraaid.  
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Juliette en Lowieken zouden in hun woning, tien meter verder gaan 
genieten van een welverdiende rust. Het lot was hen echter niet gun-

stig gezind. Zes jaar geleden is Juliette plots overleden. Sindsdien 
leeft Lowieken er tussen de herinneringen. Zich opsluiten doet hij 
niet en hij blijft de vriendelijke en opgewekte man van vroeger. Hij 
kan ook eindeloos vertellen over het Pamel van vroeger, over het 
café aan de oude Kaai waar hij opgroeide tussen de toog en de pin-
ten, over het werk op de bouwwerven van zijn schoonvader, over de 
busritten die hij deed in dienst van Fong Massaar. 
 

 

Maar de echte aanleiding om deze vriendelijke man aan het woord 
te laten was onze nieuwsgierigheid naar de ontstaansgeschiedenis 

van de belangrijkste sportvereniging die deze gemeente ooit gekend 
heeft: Denderzonen Pamel! 
 

De oprichters zochten geen aan-
stellerige Engelse of Franse be-
naming voor hun elftal. Neen! 
Het waren nederige, sportieve 
jongemannen die de oorlogs-
miserie wat wilden vergeten en 
die hun afkomst ook niet wilden 
verloochenen. 

De bakermat van de ploeg ligt 
immers op een goede honderd 
meter van de Denderpoort. Lo-
wieke neemt er een lijst bij met 
daarop een knappe jongeman. 
Met een mengeling van trots en 
onderdrukt verdriet vertelt hij 
over zijn ‘grote broer’. 
 
“Dat is onze Kamiel, mijn oudste 
broer. Hij heeft Denderzonen Pa-

mel gesticht. Ik ken zelfs nog de 
precieze datum: 18 augustus 1940. Er was voordien een ploegje van 
enkele spelers in Pamel die het op een weide in de buurt van Turfput 
opnam tegen zeven mannen van Ledeberg. Daar waren onder andere 
Tuur van ‘Sjei Van Gijl’ en Frans Couck bij. Voor Ledeberg speelden 
Miel De Moortel, Cornel De Saeger en Amedé Braeckmans.  
 
 

Kamiel Asselman rond 1941 



 

33 
 

Na een tijdje werd besloten om samen een ploeg te vormen. De eer-
ste officiële match werd betwist op het terrein van ‘den Blauwvoet’ 

op Impe-gem, in die periode de beste ploeg uit de streek. De eerste 
trainer was Wannes van Nekes Mot (Kestens). De oefenstonden von-
den plaats ten huize Asselman aan de Oude Kaai. Vader Frans had 
een camion waarmee hij vee vervoerde, moeder had er winkel en 
café. Voor de training werden de stoelen in de gelagzaal opzij ge-
schoven en Wannes deed zijn spelers allerlei gymnastiekoefeningen 
uitvoeren.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

De ouders van Frans Couck hadden een mooie, grote weide aan de 

Keer liggen en daar hebben de Denderzonen gedurende de oorlogs-

jaren hun matchen gespeeld voor de ‘Vlaamse Voetbalbond’. Vlak bij 

het plein stond de woning van Marie Lat. Daar mochten de jonge 

helden zich verkleden. Na de match werd er ook geschonken. Met 

schalkse Marie en haar charmante dochter Gusta achter de geïmpro-

viseerde toog was er altijd plezier te beleven”.  

 

We zouden er haast bij vergeten dat het niet vanzelfsprekend was 

om in die troebele tijden aan sport te doen. Lowieke moet even slik-

ken wanneer hij zijn verhaal vervolgt. Broer Kamiel, zijn grote voor-

beeld, de sterke atleet en drijvende kracht achter de Denderzonen, 

werd op een dag opgepakt door Duitse soldaten. 

Hier vonden de eerste Dender-

zonen hun ‘thuis’, de woning 

van de familie Frans Asselman, 
café, winkel én oefenlokaal. 
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Hij werd opgesloten in 
een kamp waar hij zeer 

slecht werd behandeld. 
Kamiel is daar zwaar 
ziek geworden en toen 
men hem uiteindelijk 
liet gaan, was hij er zo 
erg aan toe dat hij in 
de winter van 1942 
overleed, amper 21 
jaar. Terwijl we naar 
de foto kijken blijft het 
een hele tijd stil.  

Dan herpakt Lowieke 
zich. 
 

 
 
 

“Na de oorlog stapten de Denderzonen over naar de Belgische voet-
balbond en verhuisde het plein naar de grote weide van Meert aan 
de steenweg in Strijtem. Daar hebben de Denderzonen in het seizoen 
’46-’47 kampioen gespeeld en promoveerden ze van derde naar 
tweede provinciale. Ik heb daar ook mijn eerste match gespeeld als 

15-jarige! Eigenlijk mocht dat niet, maar de trainer had mij onder 
een andere naam ingeschreven. Vanaf mijn zestiende heb ik altijd in 
de eerste ploeg gespeeld. Wij speelden in die tijd met blauw-rood, 
wanneer een bezoekende ploeg ook die kleuren voerde, trokken wij 
een witte ‘varees’ aan”. 
 

Onze gastheer komt nu echt op 

dreef. Er volgen heroïsche verhalen 

van de opgang van de ploeg tot 

vaste waarde in de nationale bevor-

dering. Anekdotes bij de vleet! Zo 

was er regelmatig een derby tussen 

Pamel en Liedekerke. In die jaren 

speelden de ‘Noorderburen’ nog op 

een terrein aan de Dender. 

Begrafenis van Kamiel Asselman, juli 1942 
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Opvallende figuur in hun ploeg 

was ‘den Hongaar’, een vurige 

kerel die tijdens de opstand van 

1956 zijn land was ontvlucht. 

Een knappe speler, maar licht 

ontvlambaar. Onze Louis had 

toen een dijk van een match 

gespeeld. De Hongaar kon hem 

maar niet van de bal houden en 

toen Lowieke zijn vierde goal 

maakte werkte dat zo op het 

systeem van de ‘Magyaar’ dat 

hij onze Asselman van pure on-

macht in de rug beet! 

 

 
 
 

 

Geen douches in die jaren, een kommetje lauw water aan de rand 
van het veld, geen premies of vetbetaalde contracten, hooguit een 
bonnetje om na de match in de kantine een pint te drinken. Maar 
veel plezier en kameraadschap! 
Tientallen foto’s worden uit dozen gehaald.  

Drie voetballende broers: René, Louis en 

André Asselman 
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“Daar, de twee Barbé’s, hier de drie broers: onze René, onze André 

en ik (had onze Kamiel nog geleefd, we zouden met vier broers in de 

eerste ploeg hebben gespeeld!). Hier zie, foto’s uit het seizoen ’60-

’61, toen we onze blauw-rode truitjes en broeken vervingen door 

groen-wit. En daar, dat is Jef Van Imp, en hier de jongere generatie 

met Petrus Vanderschueren, Hugo Van Eeckhoudt en Gilbert De 

Smedt. Kijk daar, onze sponsor, Willy De Proost, en hier meester 

Elpers, daar Pië Kloesj…” 

 
Een stoet van oude Pamelaars passeert de revue, in sportief plunje 
of met dikke overjas en sigaar in de mond als zelfbewust bestuurslid.  
Natuurlijk zijn er ook de sportieve herinneringen. Zoals die keer dat 
de Denderzonen de ‘Gouden Bal’ hebben gewonnen, voor Louis As-
selman misschien wel de match van zijn leven. Hij maakte toen als 
‘back’ de twee winnende goals! 
 

Louis (midden) in volle actie 

 

“Waar is de tijd… Ik ben een beetje bang dat de Denderzonen van 
vandaag niet veel meer weten over die gloriejaren. Ja, Petrus Bert, 
die heeft dat ook nog meegemaakt, daar moet je zeker ook eens mee 
gaan praten.” 
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Louis Asselman overschouwt 

het mozaïek van foto’s en is 
zichtbaar blij dat hij het nog 
eens even allemaal opnieuw 
heeft beleefd. Ik neem af-
scheid met de belofte dat ik 
zeker bij Petrus Bert langs ga 
en dat we de geschiedenis 
van de club verder gaan uit-
pluizen. Dit was het ogenblik 
waarop we besloten dit pro-
ject op touw te zetten. We zijn 

nu meer dan twee jaar later 
en… we hebben woord gehou-
den! Het is dus eigenlijk dankzij Louis Asselman dat deze publicatie 
tot stand is gekomen.  
 
Sta me toe dat ik als eresaluut dit hoofdstuk afsluit het een cursiefje 
dat ik eind jaren negentig maakte voor Radio 2.  
 
 

 
 

Lowieken 

 

 

 

Er is niets zo verve-
lend als een onver-
wachts vroeg geëin-
digde vergadering. 
Je kan het je vrouw 
niet aandoen, haar 
die lange rustige 

avond te ontnemen. 
Daarom durf ik mij 
in dergelijke omstandigheden nogal eens wagen aan het betuigen 
van mijn solidariteit met de plaatselijke horecasector. 
Zo gebeurde het onlangs dat ik nog eens aan de toog hing in het 
oudste stammineetje van Pamel. Iedereen zegt nog altijd ‘bij Lowie-
ken’.  
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Maar Lowieken is  al jaren op pensioen en de bescheiden tapkraan 
met porseleinen kop is vervangen door een reeks glimmend koperen 

bierspuwers. 
Alleen het ‘vjeuken’ ziet er nog uit als toen. Ik hou het op ooghoogte 
en ik zie weer de sloebers van toen zitten rond de gloeiende stoof. 
De ‘Copin’ met zijn Roger-De Vlaeminck-muts, Juliette die een hand-
vol haringen op het kacheldeksel legt en de snotneuzen van de Chiro 
die nog maar eens proberen de staven van het kikkerspel in een 
knoop te wringen. Pië Broem, die in een hoekje zijn beroemde mo-
nologen declameert, staat recht om bij ‘Zjul’ te gaan en verschroeit 
zijn jas aan de stoofbuis. Lowieken, nauwelijks boven de toog uitko-
mend, houdt  met de autoriteit van een admiraal, de tapkraan in de 
hand, het roer van zijn trotse bierschip.  

 
De deur zwaait open en Frans Tasselt en de Wettel duiken binnen, 
hun tuba en trombone in de hand. Zij komen van de repetitie en zijn 
nog lang niet uitgeblazen. Twee minuten later overstemmen de in-
strumenten het filosofisch geleuter aan de tapkast en stampt de 
ganse bende mee op het ritme van de parachutistenmars. De kope-
ren klanken botsen vrolijk tegen de muren en blijven hangen tussen 
de ‘beteugeling der dronkenschap’ en de ‘bakschieting naar panklare 
haantjes’. In dit oord van lafenis hoef je niet te zoeken naar opsmuk 
of decoratie, wie hier binnenkomt , maakt zelf deel uit van het meu-
bilair.  
 
Rijk of arm van geest en goederen, met de last van de jaren op de 
schouders of met de eerste puberhaartjes op de bovenlip, hier mogen 
zij hun groot gelijk verkondigen en na een urenlang betoog met de 
zegen van de heilige ‘Alcoholus’ gelouterd huiswaarts keren. 
Mijn ‘vjeuken’ is leeg. Ik zit weer in ‘‘t nieuw Lowieken’. Geen haar 
op mijn hoofd denkt eraan de huidige waard van enige tekortkoming 
te verdenken, maar toch..., mensen als Lowieken zouden nooit met 
pensioen mogen gaan. 
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Jef De Neef, Denderzoon van het eerste uur 
 
 
In mei 1922 passeerde de ooievaar in de 
Profetenstraat en liet er ten huize De Neef de 
kleine Jozef in het wiegje vallen. Dat ‘vallen’ 
zou de kleine ‘Jef’ in zijn kindertijd meer-
maals overkomen. Zo stuikte hij als peuter 
van de keldertrap en toen hij acht jaar was 
durfde hij, zoals andere kleine ravotters, wel 
eens aan een voorbijrijdende kar hangen. Op 
een keer was Jefke op de kar gesprongen 
van koster Vander Perre, die vlak bij hen een 
stuk land had liggen. Toen schrijnwerker Fil Plas (Theophiel Vander-
plas) op zijn motor langs kwam moet er iets fout gelopen zijn want 
het volgende ogenblik lag kleine De Neef onder de zware tweewieler. 
Hij zou er zijn leven lang nog hinder van ondervinden: “Mijn been 
bleef precies altijd wat haperen. Wanneer ik later voetbalde, zei men 
me dikwijls dat ik de bal voortduwde in plaats van te sjotten”. 
 
Zo komen we meteen aan de het hoofdstuk ‘voetbal’, de reden 
waarom we met Jef een praatje gingen slaan in zijn serviceflat naast 
het Pamelse rusthuis. Zijn verhaal begint op het Ledeberg van kort 

na het einde van Wereldoorlog 1. 
 
Terwijl de meisjes touwtje sprongen 
en ‘perkeninkten’ vonden de jongens 
hun plezier in ‘land afkappen’, ‘kal-
leke schieten’ en  ‘doppen’. Toen ze 
wat ouder werden mocht er wat com-
petitie  bijkomen. Er werden straat-
loopwedstrijden georganiseerd en af 
en toe ging men zich ook wel eens 
meten op de fiets.  

  

Jef in actie tijdens een loopwed-

strijd op de Hoogstraat 
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Veruit het populairst was het kaatsspel (hier soms ook ‘handbal’ ge-

noemd). Buiten een groot speelveld had je daarvoor niet al te veel 
materiaal nodig: met een klein balletje en een handschoen was je al 
ingespannen. Jef De Neef was een van de verwoede kaatsers. Hij 
moet heel diep graven in zijn geheugen om namen van medespelers 
te vinden. Wie zeker met hem kaatste was Adelson Van Belle en ook 
zijn makker Cornel ‘van Milleke Poetj’ (De Saeger). Een sportieve 
kerel waarmee hij in zijn lagere schooltijd ook ‘op den bos’ (de Ka-
pelleweide) al eens op een bal ging trappen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Na de catechismus van Volharding speelden wij voetbal onder el-
kaar. De hoge beuken waren onze doelpalen”. Toen we wat ouder 
waren gingen we liever kaatsen op de Dries. Daardoor raakte de 
voetbal wat op het achterplan, al waren we op Ledeberg regelmatig 
toch wel eens met een man of zeven aan het sjotten. We hoorden 
dan zeggen dat er ook aan ‘de beneenkant’ en in Poelk regelmatig 
een aantal jonge kerels een match speelden. 
Omdat wij ons niets aantrokken van politieke kwesties tussen ‘met-
tes’ of ‘doempers’,  namen we het al een keer tegen mekaar op en 
uiteindelijk kwamen we overeen om samen een ploeg te vormen.  
Het was wel een beetje speciaal om in de zomer van het jaar 1940 
met een voetbalploeg te beginnen, ons land was sinds de tiende mei 

immers terecht gekomen in de Tweede Wereldoorlog. Toch was het 
voor de jonge mannen belangrijk om aan sport te doen en een ploeg 
van kameraden te vormen.”   
Kamiel Asselman nam het voortouw.  
Het café van vader ‘Frans van Tasselt’ bevond zich op een kleine 
steenworp van de Dender.  

Jef (midden) op het kaatsplein 

vóór de ‘kleinen doktoor’, Dries Le-

deberg. 
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Kamiel moest dus niet lang zoeken naar een naam voor zijn nieuwe 
ploeg: ‘Denderzonen Pamel’. Frans haalde eens per week de stoelen 

en tafels uit zijn café, zodat de jonge mannen ruimte hadden om te 
trainen (‘gymnastiek doen’ heette dat toen) onder leiding van Wan-
jten Kestens. Zo werd de herberg aan de Kaaistraat een pleister-
plaats voor de sportieve jeugd. Jef De Neef was goed bevriend met 
René Asselman, één van de vier voetballende broers. René en Jef 
namen elke dag de tram naar Brussel om in de ‘Arts et Metiers’ het 
kleermakersvak te leren. Veel moeite had René dus 
niet om zijn kameraad te overtuigen mee te spelen 
bij de Denderzonen. Overigens stond zijn zus Jean-
neke regelmatig achter de toog en tussen haar en 
de flinke Ledebergnaar klikte het bijzonder goed. 

 
 
 
 
“Jef Bogaert, die zijn commercie had aan de Kaai en sympathie had 
voor onze voetbalploeg, zorgde ervoor dat er een bestuur kwam en 
dat de nodige formaliteiten werden vervuld. De onderwijzers Pol El-
pers en Cyriel De Doncker, Albert Bogaert en natuurlijk Frans Assel-
man deden mee.  Zoals het ook met een aantal ploegen in de buurt 
het geval was, sloten de Denderzonen zich aan bij de Vlaamse Voet-
balbond. Één van de jonge spelers was Frans Couck. Zijn ouders had-
den een grote, vlakke weide liggen aan de Keer, een uitermate ge-
schikt terrein waar alras twee doelen werden opgericht. Tegenover 
de weide stond het stamhuis van de familie Lat.  
 

De Denderzonen op het terrein aan de Keer. Jef De Neef staat uiterst rechts. 

 

Jeanneke Asselman 
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Petj’n Van Drooghenbroeck zag het aanvankelijk niet echt zitten dat 
zijn huis om de twee weken werd ingenomen door een bende uitbun-
dige jonge sjarels. Maar zijn schalkse echtgenote, Marie Lat, was in 
haar nopjes met de plezante bende. Wij konden ons daar verkleden 
en wassen en na de match werd er ook geschonken. Dat Gusta, de 
charmante twintigjarige dochter des huizes de pintjes inschonk, was 
voor enkele spelers een bijkomende motivatie om hun best te doen. 
Ik speelde in die jaren bij de reserven. Het liep allemaal goed, tot de 
Duitsers vanaf 1942 jacht begonnen te maken op de jonge mannen. 
Wij moesten ons verstoppen om te ontsnappen aan gedwongen werk 

in Duitsland”. 
 
Jef vertelt prangende verhalen over die wrange periode, over de 
angst die men had wanneer er een auto de straat kwam ingereden, 
over de paniek die zich meester maakte van de mensen bij wie de 
Gestapomannen brutaal binnenvielen, over de jongens die opge-
jaagd werden en uiteindelijk naar Duitsland werden gestuurd, ande-
ren werden gevangen genomen en een tijdlang vastgehouden. Zo 
gebeurde het ook met de schoonbroer van Jef, Kamiel Asselman, de 
oprichter van de Denderzonen. Het droevige verhaal van deze bezie-
lende en veelbelovende jongeman werd eerder in deze publicatie al 
uitvoerig verteld door zijn jongere broer Louis Asselman. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Na de oorlog kwa-
men de Denderzo-

nen uit in de com-
petitie van de Belgi-
sche Voetbalbond. 

Hier staat Jef De 
Neef (uiterst 

rechts) naast zijn 
goede vriend en 
schoonbroer René 

Asselman. Uiterst 
rechts (met pet) 

Vader Frans Assel-
man. 
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 “Na de oorlog moesten we dan overstappen naar de Belgische Voet-
balbond, de Vlaamse bond, waar we ons in 1940 hadden bij aange-

sloten was precies wat verdacht, alsof wij met ‘den Duits’ zouden 
meegedaan hebben. Wij hadden ons nooit met politiek ingelaten, 
maar om geen problemen te krijgen hebben we ons toen aangesloten 
toen bij de KBVB. 
Er kwamen nieuwe spelers bij en we speelden voortaan op een ter-
rein van de familie Meert aan de Ninoofsesteenweg. Ik ben blijven 
voetballen tot mijn vierendertigste, toen was ik voor de voetbalsport 
versleten. Hoe het verder allemaal is verlopen zullen anderen je wel 
vertellen. Ik heb met het voetbal veel schone momenten beleefd en 
heel veel vriendschap mogen ervaren. Denderzonen Pamel, dat blijft 
een belangrijk stuk van mijn jong leven!” 

 
 

 
Huwelijksfoto van Jeanneke Asselman en Jef De Neef 

 
Jef verhaalde honderduit over zijn voetbalmakkers, maar ook over 
zijn andere passie, het duivenmelken. Zeer aangrijpend waren ook 
zijn belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.     

Het was fascinerend hoe flink deze 95-jarige nog is en hoe helder 
van geest. Elke dag ging Jef ‘zijn Jeanneke’ gezelschap houden in het 
rusthuis. ’s Avonds stak hij de straat over om in zijn flat nog wat na 
te denken over alles wat hij in zijn lange leven mocht ervaren. 
Op 1 april 2017 is Jeanne overleden. 
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Met dank aan Frans en François De Neef voor de foto’s. 
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Jean Vallet, 

Rode duivel aan de Dender 
 

 

Ik heb Jean Vallet ooit een keer in levende lijve ontmoet. Het 
minste dat je van hem kon zeggen was dat hij flamboyant 
was. Later bleek hij de schoonvader te zijn van een vriend-
muzikant, Oswald Tahon (van volksmuziekgroep ’t Kliekske) 
en hij kwam uitdrukkelijk ter sprake tijdens het interview met 
Hugo Van Eeckhoudt. Wie op zoek gaat naar gegevens over 
Jean Vallet, leert hem kennen als een getalenteerde achter-
speler bij Anderlecht én Rode Duivel. Hoe hij bij de Denderzo-
nen terecht kwam gingen we vragen aan zijn dochter Christi-
ane Vallet en schoonzoon Oswald Tahon die wonen in … Onze-
Lieve-Vrouw-Lombeek. 
 
 

We moeten terugkeren naar de 
moeilijke periode van Wereld-
oorlog II. De nationale voetbal-
competitie lag stil. Groot pro-
bleem dus voor de spelers van 
de hogere klassen want ze ver-
loren een flink stuk van hun in-

komen. In de lagere categorieën 
durfde men wel nog tegen een 
bal schoppen. Zo hadden een 
aantal jonge mannen uit de 
streek van Borchtlombeek en 
Ternat onder elkaar een compe-
titie opgezet met enkele ama-
teurploegjes. Een van de drij-
vende krachten was oud-veld-
wachter Gust Eylenbosch, een 
energieke figuur die in onze 

plaatselijke geschiedenis sporen 
heeft nagelaten op vele terrei-
nen.  

 
Hoewel de competitie niet altijd door iedereen au serieux werd ge-
nomen, was het voor onze atleten wèl bittere ernst. Als zij de moge-
lijkheid zagen om ergens een goede speler aan  te trekken, zouden 
ze het zich niet laten.  
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Gust Eylenbosch werkte op dat ogenblik in Brussel en was via via in 
contact gekomen met enkele Brusselse voetballers, waaronder op-

komende vedetten zoals Jean Vallet. In normale omstandigheden zou 
een sportman van dat kaliber er nooit aan denken om met een ob-
scuur Pajots ploegje te komen spelen, maar in die tijd was er echt 
wel een tekort aan voedingsmiddelen in Brussel. Jean Vallet liet de 
kans niet liggen om naar Borchtlombeek af te zakken en na een 
match eens uitgebreid en lekker te eten.  
Men kan zich voorstellen dat zo’n speler in de ploeg een echte at-
tractie was. Jean was een echte ‘kèt’, een Brusseleir pur sang. Hij 
had geen problemen om zich in zijn sappig Brussels verstaanbaar te 
maken. Hij bleef hier na de match ook graag eens hangen. En zoals 
het vaker gebeurt, lag ook hier Cupido op de loer. Vallet had zijn oog 

laten vallen op een knap onderwijzeresje, Henriette Van den Nest.  
 
Henriette kon tijdens de oorlog haar pedagogisch diploma niet ge-
bruiken, maar werkte op het bureau voor de rantsoeneringsbon-
netjes op het Borchtlombeekse gemeentehuis. Toen het koppel korte 
tijd later trouwde, had het dorp dus een inwoonster minder, want 
Henriette verhuisde naar Brussel.  
 

1959, het eerste seizoen dat Jean Vallet Pamel trainde, het laatste jaar in blauw-rode uitrusting. 

Vlnr: Jean Vallet, …., …, Louis Asselman, … André Asselman. 

Zittend: …, Petrus Vanderschueren, …, …, … 
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Na de oorlog beleefde Jean Vallet zijn gloriejaren bij Anderlecht. Hij 
speelde er de pannen van het dak tussen 1946 en 1953. Toen de 

trainer hem op een bepaald ogenblik op de bank liet zitten, pakte 
Jean zijn biezen. Hij bood zijn handig voetwerk aan bij lager geklas-
seerde ploegen. Zijn dochter Christiane herinnert zich Haine-Saint-
Pierre, een dorp in de buurt van La Louvière. Maar hij was zijn mak-
kers uit de oorlogsjaren niet vergeten en toen een van hen hem 
vroeg om de Denderzonen weer op het goede spoor te brengen, 
stemde hij in. De jonge Hugo Van Eeckhoudt die als zeventienjarige 
debuteerde in de eerste ploeg van Pamel, prijst Jean als een echte 
balkunstenaar en een tactische meester. Wat we in bijgevoegd arti-
kel lezen en wat we van andere oud-spelers horen, bewijst dat zijn 
twee jaar in Pamel bijzonder goed geëvalueerd worden. Vallet die in 

1959-1960-1961 de oefenmeester-speler was, wordt dus terecht de 
‘steunpilaar van Denderzonen Pamel’ genoemd. 
 
Hierna een uitgebreid artikel uit het archief van de familie Vallet. We 
kunnen jammer genoeg de naam van de krant of de journalist, noch 
de datum achterhalen. 
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Een voetbalploeg die het 75 seizoenen volhoudt, heeft een massa spe-

lers over haar gras zien lopen. Sommigen klommen pijlsnel naar de top 
maar waren kort nadien uitgeblust, anderen raakten ondanks onmeet-

bare inzet toch nooit boven de middelmaat. Maar elke club heeft in haar 
analen een reeks van onvergetelijke figuren die omwille van hun kwali-

teit, hun doorzettingsvermogen, hun techniek of hun sportiviteit, gene-
ratieslang onthouden worden. Ook op de erelijst van de Denderzonen 

mogen een aantal namen in sierlijke kalligrafische letters genoteerd 
worden. Al zouden we ze graag allemaal bladzijdenbreed beschrijven en 

hun uitzonderlijke kwaliteiten prijzen, toch moeten wij ons noodge-
dwongen beperken tot een selectie die op geen enkele manier afbreuk 

wil doen aan de sporthelden die om louter praktische redenen (voorlo-
pig) niet in onze laudatio zijn opgenomen. Wij hopen uit de grond van 

ons hart dat anderen deze taak zullen vervullen. 
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Bertus Van den Eede 
 

 
Iemand die niet op het lijstje niet mocht ont-
breken is Bertus Van den Eede. Hij was 
niet de flamboyante extroverte vedette. Be-
dachtzaamheid en vriendelijkheid buiten het 
veld, ongebreidelde inzet en efficiëntie op de 
grasmat, zo kunnen we zijn kwaliteiten mis-
schien nog het best samenvatten. Over zijn 
voetbalverleden (en nog veel meer) hadden 

we het tijdens een lange en bijzonder gezel-
lige babbel met Bertus en zijn sympathieke 
echtgenote. Francine was (en is!) overigens 
altijd zijn beste supporter geweest. 
 
“Als jong ventje speelde ik met de vrienden 
uit de buurt op een geïmproviseerd voetbal-
veld op ‘den Breek’ op het einde van de Pro-
fetenstraat. Met veertig tot vijftig jongens 
waren we daar aan het sjotten naar doelen 
die bestonden uit twee simpele stokken met 

een lintje aan.  
 
Toen ik een jaar of vijftien was ging ik meespelen met Kattem, een 
ploegje dat in vierde provinciale speelde. Ik voetbalde met een paar 
oude schoenen van mijn nonkel Theo, maat 43 of zo, vier maten te 
groot en met krantenpapier in de tippen. Ik had mijn vader al eens 
om een paar voetbalschoenen gebedeld, maar hij had me geant-
woord dat ik ze zelf maar moest verdienen. Vader was een eenvou-
dige arbeider en we hadden het helemaal niet breed. Zo ging dat in 
die tijd. 

 
Het nederige clubje van Kattem werd overeind gehouden door de 
plaatselijke beenhouwer ‘Pië van Droeven’, Petrus Leemans. Die 
mens heeft kosten nog moeite gespaard om het voetbal op Kattem 
in leven te houden.  
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De eerste voetbalschoenen 
 

Pië had mij een paar keer een match zien spelen waarin ik enkele 
doelpunten had gemaakt. Na afloop kwam hij naar me toe en zei 
meewarig ”wat is dat hier met u, met wat speelt gij aan uw voeten?”. 
Toen ik hem vertelde dat vader ‘Soetj’ mij geen schoenen wou kopen 
reageerde Pië: “Ja maar, als het zo zit, hier is 500 frank, ga daarmee 
uw gerief maar kopen”.  

Ik kon mijn oren niet 
geloven en durfde het 
geld eerst niet aanne-
men. Maar de man 
bleef aandringen en ik 

fietste in alle staten 
van ‘contentement’ 
naar Liedekerke. Daar 
kende ik een winkel 
waar ik eerder al met 
grote ogen had zitten 
kijken naar het uit-
stalraam. Ik kocht me 
het beste paar en ik 
had toen nog 150 

frank over. Zo fier als een gieter snelde ik naar mijn weldoener om 
hem de overschot terug te geven. 
 
“Allee menneken” zei die verbaasd om zoveel eerlijkheid, “dat is voor 
u jongen! Ga ma naar huis en geef het aan uw moeder,  
 
Ik dus braaf met het geld naar huis. Die vroeg zich wel luidop af of 
dat verhaal van dat cadeau wel klopte.  
Wij hielden in die tijd, net als veel andere mensen, een vetvarken 
dat op de gestelde tijd door de slager aan huis werd geslacht. Bij ons 
was dat dus Pië van Droeven. Het wou nu lukken dat de gulle been-

houwer enkele dagen na het voetbalschoenengeval bij ons het var-
ken kwam slachten en tijdens het worsten draaien bevestigde dat hij 
inderdaad de schenker was. Zo raakte ik aan mijn eerste voetbal-
schoenen. Ik heb er op Kattem mee gespeeld tot mijn achttien jaar. 
Toen moest ik naar de ‘troep’. Tijdens mijn legerdienst in Duitsland 
vernam ik dat de ploeg was opgedoekt. Tot mijn verbazing kreeg ik 
van verschillende ploegen een uitnodiging om me bij hen aan te slui-
ten en meteen maar mijn handtekening te zetten onder een contract. 
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Daar waren dorpen bij die ik zelfs nog niet wist liggen. Via een vriend 
waarmee ik in het leger al eens op een bal schopte, werd ik zelfs 

gevraagd om me aan te sluiten bij Union Sint Gillis. Het was niet 
eenvoudig om hen aan het verstand te brengen dat ik een ‘simpel 
boerke van Pamel’ was, die de mogelijkheid niet had om een paar 
keer per week een dure verplaatsing te maken om te gaan voetbal-
len.  
 

Denderzonen 
 
Op een bepaald ogenblik kreeg ik echter ook een uitnodiging van de 
Denderzonen. 
Uiteindelijk heb ik daar eind ’64 dan toch getekend. Toen ik me aan-
meldde bij trainer Mertens was er eerst wat scepsis, maar toen ik 
een paar keer met de ‘reserven’ had gespeeld mocht ik al snel op-
draven bij de eerste ploeg. Het moet zijn dat ze tevreden waren, 
want ik ben er blijven spelen.   
 
Op korte tijd werd Bertus een echte steunpilaar voor de ploeg. Zijn 
inzet was mateloos en hij had onmiskenbaar het befaamde ‘goalin-
stinkt’. Toen zijn grootmoeder Bertha overleed en de Denderzonen 
op de dag van de begrafenis een heel belangrijke match moesten 
spelen tegen White Star Lauwe, kwam de trainer hem vragen of het 

toch niet mogelijk was de verplaatsing naar Lauwe te maken. Enkel 
met een overwinning behielden ze een laatste kans om in ‘Bevorde-
ring’ te blijven. Bertus zat ermee in de knoop. Hij vertelde het ten 
slootte aan grootvader Cyriel. Die goede man antwoordde: “Luister 
jongen, als het vertrouwen zo groot is, dan moet gij gaan spelen. 
Meter Bertha zal er niet mee terugkomen als ge hier blijft. Ga maar 
en zorgt dat ge een goal maakt”. 
 
Bertus heeft zich toen geweerd als een leeuw en scoorde het win-
nende doelpunt. Jammer genoeg won de concurrerende ploeg ook en 
Pamel moest dus het volgende seizoen in eerste provinciale aantre-

den. 
 
 
We hebben toen enkele jaren gependeld tussen bevordering en eer-
ste provinciale. We werden verschillende malen kampioen en heel 
memorabel was onze winst in de beker van Brabant. We hebben toen 
de finale gewonnen met 8-0, ik heb in die match drie keer gescoord… 
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Trouwe supporter 
 

Bertus heeft een waslijst verhalen over de vele hoogtepunten die ze 
in die jaren beleefden. Ook Francine herinnert zich nog de glorieda-
gen, zij volgde alle matchen, ook die op verplaatsing en in de periode 
dat Pamel in Bevordering speelde konden die verplaatsingen tellen: 
Athus, Aarlen, Marchienne, Bastenaken, Andenne… . Zij hield ook 
een album bij waarin de wedervaren van de ploeg in tabellen en 
krantenknipsels keurig werden bijgehouden. Het was telkens een 
avontuur! Van luxueuze bustochtjes was er geen sprake, de spelers 
reden zelf met de auto of namen in Brussel-Zuid de trein. Francine 
heeft zelfs haar beroepsloopbaan afgestemd op het voetbal. Als ver-
pleegster in een ziekenhuis zou ze regelmatig op zondag dienst moe-

ten doen. Dat betekende dat ze niet naar het voetbal zou kunnen! 
Geen sprake van, zij koos voor een baan als verpleegkundige in de 
rusthuizen van Liedekerke en later in Pamel. Daar eindigde de werk-
week op zaterdagmiddag en kon ze ’s zondags de sportieve presta-
ties van haar man volgen.   
 
 

Op die manier was ze ook getuige van de vele mooie momenten die 
de Denderzonen beleefden. Zo werden de Denderzonen op een keer 
uitgenodigd om een oefenmatch te spelen tegen RSC Anderlecht. De 

ontmoeting met de paars-witte vedetten voltrok zich niet op het in-
drukwekkende plein waar de grote wedstrijden werden gespeeld, 
maar op het oefenveld daar net naast. Het was al behoorlijk aan het 
schemeren en de verlichting was niet bepaald optimaal.  
In die jaren waren de ploegen nog niet zo ‘gekleurd’, maar bij  An-
derlecht was toen wel de struise achterspeler Julien Kialunda van de 
partij. Bertus stond als aanvaller tegenover de Congolese klassebak 
en die was hem al enkele keren voorbijgeflitst. Op een bepaald ogen-
blik grapte Bertus: “Julien jong, ge moet wat meer lachen hé vriend, 
dan zie ik ten minste uw tanden, anders zie ik niets van u” Hij kon 
er heel smakelijk om lachen. 
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Mijn laatste seizoen van Pamel stond ik samen met mijn broer Jean-

Paul in de ploeg. Hij had een formidabele techniek en een zeer goed 
strategisch inzicht. Het klikte dus ook op het veld goed tussen ons. 
Het draaide zo goed dat er op een bepaald ogenblik toch wat kritiek 
kwam en dat heb ik me echt wel aangetrokken. 
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 Bertus en Jean-Paul 

 
 

Afscheid 
 
Onze vriend Van den Eede was 29 
jaar toen het grote vuur toch wat 
verminderde. De trainerswissel was 
niet echt meegevallen en Bertus 
dacht aan stoppen. Hij liet zich toen 
overhalen om naar Itna Itterbeek te 
gaan spelen. Daar aardde hij niet 
echt, hij miste de kameraadschap-

pelijke sfeer van Pamel. Toen kwam 
een ploeg uit Denderhoutem hem 
polsen om speler-trainer te worden. 
Veel zin had hij niet om erop in te 
gaan en daarom noemde hij een be-
drag waarvan hij zelf vond dat ze dat 
toch nooit zouden geven. Maar die 
waren op slag akkoord. 
 
Zo ben ik dan nog drie seizoenen bij 
Denderhoutem aan de slag geweest. 

Maar daarna was het echt wel over. Ik heb heel graag gespeeld. Ik 
wou op dat gras staan en sjotten, de pal tussen de palen vlammen, 
die sfeer, de spanning, de kameraadschap, dat was mijn leven. Na 
de match was ik blij dat ik had mogen spelen. Had ik een doelpunt 
gemaakt was ik nog blijer en als we gewonnen hadden was het he-
lemaal feest. Met verliezen had ik het moeilijker, zeker als er onre-
gelmatigheden mee gemoeid waren. Ik heb zo op het plein van Virton 
eens op ontploffen gestaan. We waren daar op achterstand gekomen 
door twee flaters van iemand van onze ploeg. Ik heb telkens de ach-
terstand kunnen ombuigen, maar uiteindelijk door een nieuwe fla-
grante fout van diezelfde medespeler verloren we de wedstrijd. Dit 
was duidelijk een verkochte match! Daar kon ik niet tegen. Voor mij 
was geld een te verwaarlozen bijzaak. Wanneer ik het nu na al die 
jaren bekijk, realiseer ik mij dat ik naïef en onnozel ben geweest. 
Sportief heb ik alles bereikt wat mogelijk was voor mij, maar finan-
cieel heb ik me toch wel laten rollen. Maar ja, ik kom uit een tijd 
waarin het spel het belangrijkste was en ik kan het alleen maar spijtig 
vinden dat dit vandaag zo radicaal is omgedraaid. 
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Nog wat beelden uit het fotoboek… 
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Ballet in groen en wit  

 

 
 
Het is moeilijk om objectief te schrijven over iemand die je bewon-
dert. Daarbij komt nog dat ik bezwaarlijk een voetbaldeskundige kan 
genoemd worden. Maar toch… tussen mijn twaalfde en zeventiende 
sprong ik op zondagmiddag op de fiets. In de buurt van ‘het Schoon 
verbond’ (zeg maar ‘de Belle’) liet ik hem achter tussen een paar 
honderd andere rijwielen. Aan de ingang stond een merkwaardige 
betonplatenconstructie waar, achter een klein raampje, een brave 
man had post gevat die me vriendelijk een toegangskaart verkocht. 
Op het ritme van de marsmuziek stapte ik langs het in groen en wit 
geschilderde buizenstelsel dat de grasmat afbakende, tot aan de 

middenlijn van het voetbalveld. Van hieruit had ik dan misschien wat 
minder goed zicht op wat zich voor de doelmond afspeelde, maar ik 
was wel vanop de eerste rij getuige van het spektakel dat zich toch 
voor het grootste deel op het middenveld voordeed. De niet zo lange 
fase in mijn aards bestaan, waarbij het spel met de bal een niet on-
belangrijke plaats innam, had ik het grote voorrecht, dat dit ook het 
hoogtepunt was van een van de beste voetbalkunstenaars die Den-
derzonen Pamel heeft voortgebracht: Hugo Van Eeckhoudt.   
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In diezelfde periode had zich bij mij via Rudolf Noerejev een ontlui-
kende belangstelling ontwikkeld voor klassiek ballet. Nooit heb ik de 

Tartaarse meester in het echt het ‘Zwanenmeer’ zien dansen, maar 
ik zag op het veld van Denderzonen Pamel wel zijn evenknie! Hugo, 
die in groen hemd en witte broek over het veld danste en aan het 
einde van een zoveelste pirouette rond een dolgedraaide tegenstan-
der, met een subtiele toets de bal buiten het bereik van de wanho-
pige doelman tegen de touwen knalde… 
 

 
Een van de eerste foto’s van de piepjonge Hugo in de eerste ploeg,  

omringd door enkele ‘monumenten’ van de Denderzonen 

 
 

Ik vrees dat Hugo Van Eeckhoudt niet echt tevreden zal zijn met de 
aanzet van dit artikel. Tijdens ons lange, maar fijne gesprek zei hij 
meermaals “Je moet niet te veel over mij schrijven, het gaat over de 
Denderzonen”. Maar waarom zou ik de loftrompet niet laten schallen 
als ik de beelden uit mijn herinnering weer oproep, wanneer ik vrien-
den uit de verre omgeving, die wél kennis hebben van voetbal, na 

zoveel jaar nog altijd die ene Pamelspeler hebben onthouden, of 
wanneer ik het barokke proza lees waarmee de sportjournalisten 
onze ‘Poelkse Puskàs’ op vergeeld krantenpapier de hemel in prijzen?  
In hoofdstuk 4 van deze publicatie hebben we gretig geput uit deze 
krantenknipsels en het fotomateriaal dat Hugo in de loop van de ja-
ren verzamelde in verschillende ‘plakboeken’. 
Maar laten we de baltovenaar eerst zelf eens aan het woord.   
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“Ik werd geboren tijdens de oorlog (1943) in een gezin groot gezin. 
Ik had dus veel speelkameraden, maar weinig luxe. Maar wij amu-

seerden ons met te ravotten in de buurt. Zoals het meestal gaat bij 
jongens kwam er altijd wel wat competitie de kop opsteken. Ik wist 
zelf niet hoe het kwam, maar hardlopen en voetballen ging bij mij 
allemaal wat gemakkelijker dan bij de anderen. Vanaf het vijfde stu-
diejaar ging in naar het college in Ninove. Ik fietste samen met Willy 
De Schepper en Omer De Vidts (‘uit de Belle’) naar Ninove. Alhoewel 
zij vijf jaar ouder waren, konden we goed opschieten. De principaal 
van het Sint Aloysius Instituut was een fervent sportliefhebber. Hij 
organiseerde ieder schooljaareinde een voetbaltornooi. Tijdens de 
namiddagstudie werden de ploegen samengesteld. Enkele goede 
spelers mochten dan hun ploegmaten uitkiezen. 

 
Één van hen was Omer De Vidts. Tot mijn verbazing koos die mij uit. 
Echt gebruikelijk was dat niet, ik zat immers nog in de lagere school 
en ik vond van mezelf dat ik niets speciaals kon. Maar toch mocht ik 
meedoen en het liep nog heel goed af ook. Hoe ouder ik werd, hoe 
liever ik voetbalde. Toen ik vijftien was werd ik gecontacteerd door 
meester Frans Kestens. Hij had met enkele andere mensen het plan 
opgevat om een jeugdwerking op te starten bij Denderzonen Pamel. 
Mijn vader wou echter niet dat ik ging voetballen. Ik heb toen een 
hele tijd mijn voetbalgerief in een zak weggemoffeld en met een 
smoesje naar de training getrokken. Naar de Chiro mocht ik wel gaan 
en dus had ik een goede uitvlucht om stiekem te gaan sjotten. Het 
jeugdvoetbal stond in ons land nog in zijn kinderschoenen. Van echte 
georganiseerde competities was er nog geen spraak. Zo gebeurde 
het dat wij met ons onervaren ploegje moesten gaan spelen tegen 
de goed opgeleide jeugd van Andelecht of Daring Molenbeek. We 
kregen daar elke keer met 15 of 20 tegen nul op onze botten. Wij 
hadden geen trainer en wisten eigenlijk niets af van tactiek of tech-
niek. Maar toch amuseerden we ons en het begon altijd maar beter 
te gaan. In ons tweede seizoen verloren we ‘maar’ met tien tegen 
nul, of zelfs al eens met minder, tot grote blijdschap van onze bege-

leiders die hun belangeloze inzet beloond zagen. Het moet voor 
meester Frans een hele krachttoer geweest zijn om het altijd te or-
ganiseren. Zo was er het probleem van het vervoer. Johannes (‘Wan-
jten’) Kestens, een vriend van onze schoolmeester, was bediende in 
het schoenfabriekje van Willy De Proost, de toenmalige sponsor van 
Denderzonen Pamel. Via hem konden we een camionette van het 
bedrijf lenen om onze verplaatsingen te maken. Maar denk nu niet 
dat we een luxetransportmiddel hadden!  
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De auto werd volgestouwd met stoelen, sportzakken en spelertjes. 
Als er eens moest geremd worden vloog dat allemaal door elkaar. 

Het was allemaal nog zo primitief.  
In de winter konden we bijna niet trainen omdat er maar één pover 
lampje het terrein verlichtte. Van douches geen sprake, we moesten 
met een emmer gaan water scheppen in een put 
 
Van de sponsor kregen we dan wel een paar schoenen, maar dat 
waren niet echt voetbalschoenen. Maar we waren blij dat we iets 
hadden. Intussen was mijn vader erachter gekomen dat ik zijn voet-
balverbod vrolijk aan mijn laars had gelapt. Op de tram naar het 
werk waren er al eens voetballiefhebbers die hem met veel lof spra-
ken over het talent van zijn zoon. Zijn houding sloeg niet echt om in 

enthousiasme, maar ik moest ten minste mijn sportzak niet meer 
wegmoffelen.  Ik had intussen wel vooruitgang geboekt en vanaf 
1960 mocht ik met de eerste ploeg spelen. Pamel was toen juist ge-
promoveerd van tweede naar eerste provinciale onder trainer Jean 
Vallet. Die man was een fenomeen. Hij was jarenlang een topper bij 
Anderlecht en speelde ook veel matchen bij de nationale ploeg. Toen 
ik zag wat die man met een bal kon stond ik met open mond te 
kijken. Nu leerde ik hoe je een pass moet geven, hoe je de bal moet 
controleren met de borst en nog veel meer. Ik liep daar dus voortaan 
elke zondag mee, als zeventienjarige tussen die ervaren spelers. Ik 
heb toen heel veel steun gehad aan Petrus Vanderschueren (meester 
Pieëken) die me formidabel heeft opgevangen.  

Hugo, vierde van links, hurkend tussen Gilbert De Smedt en Bertus Van den 

Eede. Uiterst rechts (staand) trainer en ex-speler Petrus Vanderschueren 

(Mieëster Pieëken) 
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Maar het meeste heb ik geleerd van Jefke Kestens, misschien wel de 

beste speler die ze bij Pamel ooit hebben gehad. Toch vond ik die 

eerste jaren dat ik bijlange niet goed genoeg was en het verbaasde 

me elke keer opnieuw dat ik werd opgesteld. Gaandeweg leerde ik 

bij en voelde ik dat ik er op vooruit ging. Vooral het samenspel met 

Jefke begon goed te vlotten, wij raakten helemaal op mekaar inge-

speeld en op de duur vonden we mekaar blindelings.  Jean Vallet 

heeft ons toen de Nationale competitie ingeloodst: we promoveerden 

naar Bevordering! Toen werd Alex Mertens onze ‘speler-trainer’. Een 

fameuze typ! Hij had een belangrijke kaderfunctie bij Citroën, maar 

was in de eerste plaats een gedreven voetballer. Hij kon zijn ploeg 

ongelooflijk motiveren en organiseren. Als er al eens verloren werd 

kon hij relativeren en zelfs de grootste pessimist toverde hij om tot 

een geestdriftige compagnon. 

We beleefden toen een wondere 

periode. Het was zalig spelen 

met Eugène De Duffeleer, Free 

Verheirstaten (de Brusselse po-

litieman en jarenlang de ijzer-

sterke keeper van Pamel), Louis 

Asselman, Jean Gochet, Petrus 

Vanderschueren, en natuurlijk 

Jef Kestens. De ploeg bleef heel 

lang ongewijzigd, iets wat je nu 

nog nauwelijks kan indenken. 

We speelden natuurlijk af en toe 

ook eens een slechte match, maar meestal was het een feest. Zeker 

wanneer er een derby op het programma stond. Vooral de matchen 

tegen Ninove waren publiekstrekkers. Het hoogtepunt was ongetwij-

feld die keer toen er voor de wedstrijd tegen Ninove meer dan vier-

duizend mensen rond het plein stonden. Sommigen kropen zelfs op 

het dak… tot er enkele zijn doorgezakt”.   

 
Intussen heeft Christiane, Hugo’s echtgenote een paar albums  bo-
ven gehaald met vergeelde krantenknipsels. Die illustreren, meer 
dan onze bescheiden vriend zelf zou vertellen, de prachtprestaties 
die hij gedurende 11 jaar voor de Pamelse club heeft geleverd: acht 
jaar in Bevordering en drie jaar in eerste provinciale. 
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“De sfeer was fantastisch, wij hingen echt aan elkaar. Wij hadden 
toen ook vaak lange verplaatsingen naar Aarlen, Verviers en andere 
verre plekken. Vooral in de winter was dat speciaal. Wij reden toen 
zelf met de auto en wanneer het winterde en de ruitenwissers de ijzel 
niet van de ruiten geschraapt kregen, moesten we soms met onze 

handen het ijs wegkrabben. Dan kwam je ginder verkleumd aan in 
Boussu Bois of in Athus, kreeg je daar dan nog eens een ‘pil’ van drie 
of vier –nul, maar wanneer je dan de week nadien weer zelf alle 
registers eens kon opentrekken, dan waren we weer de koning te 
rijk.”   
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Toch was het niet allemaal rozengeur… Toen Hugo twintig was werd 
hij benaderd om voor eersteklasseclub Union Sint Gillis te gaan spe-
len. Alle testen waren positief, de zaak leek in kannen en kruiken. 

Eerst nog even de laatste drie matchen van het lopende seizoen met 
Pamel afwerken. 
Er wenkte een nieuwe titel en Hugo zou voor de zoveelste maal top-
schutter zijn geworden. Toen kwam de fatale match tegen Zichem. 
Hugo kwam op een bepaald ogenblik alleen voor de doelman te 
staan, maar die pakte hem zo hard aan dat Hugo alles in zijn rech-
terbeen voelde kraken. Carrière gebroken.   
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“Ik heb er vooral spijt van dat ik nooit heb geweten of ik het in eerste 
nationale had kunnen waarmaken. Ik heb toen een hele tijd gekwetst 

aan de kant moeten blijven. Overigens zijn de gevolgen tot op van-
daag voelbaar. Maar ik wou niet afgeven. Voetbal was mijn leven. Ik 
ben toen nog jaren bij Pamel blijven spelen. Toen ik 28 jaar werd 
heb ik dan toch nog een stapje hogerop gezet, ik voetbalde toen bij 
Racing Jette in derde nationale. Maar bij die Brusselaars heb ik me 
nooit thuis gevoeld. Er was veel na-ijver en de (overwegend) Frans-
talige ‘sterspelers’ keken neer op dat boerke uit het Pajottenland.  
Na een korte omzwerving bij Brakel ben ik nog even teruggekeerd 
naar de Denderzonen. Het was de periode waarop Denis Asselman 
speler-trainer werd. Ik heb veel bewondering voor de manier waarop 
deze man hier het moderne voetbal heeft binnengebracht. Onder zijn 

trainerschap bloeiden spelers als Jos Asselman en Gilbert De Smedt 
volledig open. Ook toen hadden we een echte vriendenploeg met de 
broers Bertus en Jean-Paul Van Den Eede, Daniël Vanderstappen 
enz. Wij hebben met die ploeg nog heel mooie prestaties neergezet. 
Onder de leiding van Denis hebben we zelfs op één doelpunt van 
promotie naar derde klasse gestaan!”. 
 
 
Bob Dylan zong het al:” Alles verandert en evolueert” en dus kwam 
ook voor Hugo het ogenblik om een stapje terug te zetten. Hij heeft 
nog enkele jaren in de lagere regionen van de competitie gespeeld 
en heeft nadien verschillende ploegen getraind, o.a. Hekelgem is nog 
vijf jaar trainer geweest bij de Denderzonen en speelde ook in de 
bedrijfscompetitie voor de voetbalploeg van Electrabel, het bedrijf 
waar hij ook een mooie professionele carrière uitbouwde. 
 

“Tegenwoordig volg ik het voetbal veel minder. Ik fiets wel heel 

veel. Bovendien moet ik het wat rustiger aanpakken, vorig jaar heb 

ik een hartoperatie ondergaan. Maar met vier overbruggingen heb-

ben ze er me weer bovenop gebracht. Ik kan heel tevreden terug-

kijken op het leven. Ik heb zeer veel mooie momenten beleefd 

dankzij de sport, ervaringen die ik zonder het lederen balletje hele-

maal niet had kunnen beleven.” 
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De dames aan de bal 
 

Denderzonen Dames, het is een mooie alliteratie, maar het 
klinkt toch wat vreemd samen, ‘dames en zonen’. Nochtans 
wordt de geschiedenis van het mannenclubje opgefleurd door 
een decennium damesvoetbal.  
Al zijn ook over deze periode weinig documenten bijgehou-
den, we kunnen het verhaal vrij goed reconstrueren omdat 
het allemaal nog niet zo lang geleden gebeurde en omdat we 
twee hoofdrolspeelsters  bereid vonden hun wedervaren te 
vertellen. 
 
 
 

 
 

 
 

Het was op een mooie zater-
dagochtend dat we ons lieten 
afzakken naar de Piezelstraat. 
De zon scheen met een en-
thousiasme dat ze vaak in 
april niet weet op te brengen 

en de blijheid waarmee ze de 
Dendermeersen in felle kleu-
ren schilderde, straalde af op 
de twee charmante dames die 
ons uitvoerig hun relaas de-
den. Iris Van den Bossche 
is afkomstig uit Lennik, maar 
woont al vier jaar “met volle 
goesting” in de gezelligste uit-
hoek van Pamel.  
An De Saeger, ook al met 
Lennikse wortels, volgde sporthumaniora en was dus voorbestemd 
om zich in een of andere sporttak te storten. De grote vriendschap 
tussen deze dames begon toen ze zich in 1997 aansloten bij de ‘Fifty-
fifty’s’ een damesvoetbalploeg die was opgericht door Wendy en 
Fanny De Vos. De inspiratie voor de naam van hun ploeg moesten 
deze meisjes niet ver zoeken: hun vader Rik De Vos, de sympathieke 
uitbater van een taverne in het centrum van Pamel, had zijn zaak 
ook al met deze naam bedacht.  

Iris Van den Bossche  

(foto Roland Van den Bossche) 
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De sportieve dames speel-
den in het Liefhebbersver-

bond en lieten de bal rollen 
op een terrein aan de 
Kaaitvaartstraat. In Bart 
Van Vaerenbergh vonden 
zij de ideale trainer. De 
meesten van hen kenden 
Bart al van toen die hen de 
eerste sportieve kennis 
bijbracht op het terrein 
van Eizeringen. De ploeg 
werd dus bevolkt door 

meisjes uit Lennik, Ternat, 
Roosdaal en enkele andere 
dorpen uit de buurt. Hoe 
uiteindelijk het verhaal 
gaat samenlopen met de 
Denderzonen vertelt Iris. 
 

“Wij amuseerden ons wel 
met de Fifty-fifty’s, maar 
toch werd er al eens aan 

onze mouw getrokken om 
te gaan spelen in de offici-

ele competitie. Op een bepaald ogenblik werd overleg gepleegd met 
het bestuur van Denderzonen Pamel. Het resultaat van deze ge-
sprekken was dat we in 2001 met zijn allen overstapten naar ‘groen-
wit’. We speelden op de terreinen van de Denderzonen, maar we 
behielden aanvankelijk ons eigen bestuur. Het was het begin van een 
mooie tijd. Wij waren een groep vriendinnen van ongeveer dezelfde 
leeftijd. We schoten goed met mekaar op en we beleefden heel veel 
plezier aan het spel en misschien evenveel aan dat wat er na de 
match of de training gebeurde. We hingen echt aan mekaar, organi-

seerden weekends naar de Ardennen en organiseerden allerlei an-
dere activiteiten. Op een bepaald ogenblik wordt je wel geconfron-
teerd met een probleem dat je bij het mannenvoetbal niet of nauwe-
lijks kent: je komt op een leeftijd waarop die jonge vrouwen zwanger 
worden en kinderen krijgen. Na een eerste geboorte kwamen de 
meeste meisjes nog wel terug, maar eens er zich een tweede had 
aangediend, won het moederinstinct het van de sportieve aspiraties. 
Bij de jonge vaders ligt dat wel even anders, die blijven gewoon ver-
der sjotten!  

An De Saeger  

(foto Roland Van den Bossche) 
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Een keerpunt in het tot dan toe toch wel succesrijke verhaal van de 
Pamelse damesploeg was het verlies van Bart Van Vaerenbergh. Hij 
had de ploeg gevormd tot een hecht team van goede vriendinnen, 
waarvoor het spel en de vriendschap uiteindelijk de belangrijkste 
doelstelling was. Deze formidabele man moest op 32-jarige leeftijd 
het onderspit delven tegen kanker.  
Na hem kwamen trainers die vooral sportieve ambities koesterden. 
Er kwamen veel nieuwe, vaak ook betere speelsters die ervoor zorg-
den dat een aantal meisjes van de vaste groep niet meer aan spelen 
toekwamen en stilaan afhaakten”.  
 
An De Saeger maakt een sportief overzicht en vertelt ook iets over 
de soms wat moeilijke samenwerking met de eerste ploeg: 
  
“Op dat ogenblik hadden we al een hele weg afgelegd. Op het einde 
waren de dames overigens al volledig geïntegreerd bij het jeugdbe-
stuur van de Denderzonen, waarmee we heel goed konden opschie-
ten. Met de eerste ploeg liep het niet altijd even gesmeerd. We stel-
den vast dat er wel eens al dan niet uitgesproken vooroordelen wer-
den uitgesproken. Zo mochten wij bv. nooit op het grote plein spelen. 
“Douè vraven gon da plaan kapotsjott’n” werd er gezegd.  
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En men zag het ook niet zo graag dat we na de training of de match 
vrolijk bleven hangen in de kantine. Geen nood, we amuseerden ons 

wel in de ‘Millennium’.  
Maar door het verlies van een aantal meisjes die er vanaf het begin 
bij waren, vervreemde de groep toch wat van mekaar en moesten 
we op het einde ‘krabben’ om elf meisjes bij mekaar te krijgen. Het 
laatste jaar heb ik nog geprobeerd om als speler-trainer de boel recht 
te houden, maar dat was onbegonnen werk. In 2011 hebben we dan 
in schoonheid de ploeg ontbonden.  
Uiteindelijk heeft het verhaal van dames van Denderzonen Pamel 
tien jaar geduurd en mogen we terugblikken op een heel fijne tijd. 
 
In het officiële damesvoetbal zijn er twee lagere categorieën: tweede 

en eerste provinciale. Als beginnende ploeg kwamen we met Den-
derzonen Pamel dus terecht in tweede. In die reeksen is het verschil 
in niveau tussen de ploegen bijzonder groot. Wij (en natuurlijk ook 
een aantal andere ploegen) hadden een behoorlijk sterk team en zo 
kwam het dat we soms matchen wonnen met acht of tien tegen nul. 
Toen we naar eerste waren gepromoveerd had je minder van dat 
soort absurde uitslagen. Wij hebben ons in die reeks altijd goed kun-
nen weren en speelden regelmatig in de top vier. We hebben spijtig 
genoeg nooit kampioen kunnen spelen… een gat in onze carrière”! 
 

 
 

De ‘Pamelse’ dames met geschminkte wangen  

ter gelegenheid van een ‘match tegen racisme’ 
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Iris: 
“Over doelpunten gesproken: An is een echte goalgetter. Zij heeft in 

haar jeugd nog bij Anderlecht gespeeld en dat kon je er wel aan 
merken. Zij was ieder jaar topscorer in onze reeks. Het gebeurde 
regelmatig dat zij er op een match drie of vier tegen de touwen 
knalde…”  
 
An en Iris hebben de voetbalschoenen nog niet aan de haak gehan-
gen, zij treden tegenwoordig aan met Sparta Lombeek. Ze komen 
nog regelmatig de vroegere voetbalvriendinnen tegen en dat zijn al-
tijd heel mooie momenten. Ten slotte heb je zoveel jaren samen din-
gen beleefd en heb je herinneringen opgebouwd die je een leven lang 
kan koesteren. 

 

Een toemaatje: 
 

Zomaar eens ter illustratie een matchverslag uit de krant… 
 
Het voorbije weekend mochten de Dames van Denderzonen Pa-
mel aan de ‘Belle Alliance’ dit nieuwe voetbalseizoen aantreden voor 
de beker van Brabant tegen hun buren uit Strijland Gooik. 
Wat aangekondigd werd als een moeilijke wedstrijd, had wel een an-
der verloop. Onze Roosdaalse dames vonden maar liefst acht maal 

de weg naar het doel en dit bij geen enkel tegendoelpunt. Zorgden 
voor de 8-0 score: An De Saeger ( 4 doelpunten), Katlijn Hen-
kens, Karolien De Veirman, Ellen Steppe en Katrijn Du-
quet  elk één doelpunt. DZ Pamel dames is eigenlijk gegroeid vanuit 
de Fifty Fifty girls uit Pamel, een vriendenploeg die in het Katholiek 
sportverbond speelde. Na verloop van tijd werd de overstap gemaakt 
naar de KBVB, waar ze nu hun achtste seizoen zullen beginnen. 
Vorig seizoen eindigde DZ Pamel op een mooie vierde plaats in de 1e 
provinciale reeks, een uitstekende prestatie voor een ploeg die pas 
promoveerde van 2e naar 1e provinciale. Met een nieuwe trainer, Di-
mitri Vellemans, is het doel deze prestatie te evenaren. 

Maken deel uit van de kern: An De Saeger, Katrijn Duquet, Iris 
Van den Bossche, Carolien Hal, Karolien De Veirman, An Huau, 
Valerie Conters, Tina Cornelis, Kirsten Cornelis, Katlijn Hen-
kens, Joelle Six, Vanessa Van Oudheusden, Ellen Steppe, 
Katia Honee, Anke Van Rossem, Sabrina Obrien, Irmgard Huy-
brechts en Katrien Coppens. 
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Steunpilaren 

 
Een voorzitter blikt terug  
 
Geen schip zonder kapitein, geen bestuur zonder bekwame voorzit-
ter! Een wijze gids die het bestuur van een voetbalploeg door onstui-
mige wateren kan leiden is goud waard. Bij de Denderzonen hebben 
ze wat dat betreft geen klagen gehad. Vanaf het begin nam zaken-
man Jef Bogaert de zaak al ernstig op, later was fabrikant Willy De 
Proost de gedroomde roerganger en notaris Jean De Schepper, de 
laatste ‘klassieke’ voorzitter, laten we zelf aan het woord over acht-
tien jaar voorzitterschap. 
Het was nogal logisch dat ik geïnteresseerd was in de Pamelse voet-
balploeg. De Denderzonen spelen als het ware in mijn achtertuin. 
Daarbij kwam nog dat mijn trouwe klerk Jozef Schets een actief en 
gemotiveerd bestuurslid was. Ik heb overigens ook zeer veel respect 
voor mijn voorganger, Willy De Proost. Die had eigenlijk zijn handen 
meer dan vol met het organiseren van zijn schoenfabriek. Toch 
maakte hij veel tijd en zeker ook middelen vrij om zijn voetbalploeg 
zoveel mogelijk te steunen. Het plein onderhouden en maaien, oe-
fenvelden aanleggen, hij liet het allemaal uitvoeren door zijn perso-
neel. Een hele investering! Als gevolg van de internationale concur-

rentie op de schoenmarkt en problemen met syndicale afgevaardig-
den, zag hij het op een bepaald ogenblik niet meer zitten en heeft hij 
de fabriek gesloten. Toen hij verhuisde was het voor hem praktisch 
onmogelijk geworden om voorzitter te blijven. Hij heeft me toen aan-
gesproken en ik heb aanvaard.   
 
De sterkhouders   
Een voetbalclub sturen is echt 
geen eenvoudige opdracht. Er wa-
ren (ook toen al) veiligheidsproce-
dures die je moet in acht nemen, 

de verplichtingen van de voetbal-
bond moeten nagekomen worden, 
je moet vrijwilligers vinden om het 
plein te onderhouden, de lijnen te 
trekken, de kantine draaiend te 
houden. 
Het is ook heel belangrijk dat er 
een goede jeugdwerking wordt 
uitgebouwd.  
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Maar we hadden een fantastische ploeg met bekwame mensen.  
Naast Jef Schets konden we o.a. ook rekenen op gemeentesecretaris 

Félicien Lebacq en Jef De Niels. Wij hadden ook gulle mecenassen 
die ons bijstonden wanneer de nood het hoogste was. 
Ik denk dan zeker aan ‘mijnheer Frans’ van de Léberg-bronnen (onze 
vaste sponsor), maar ook aan dokter Roosens, die ons in stilte loyaal 
ondersteunde. Er was de onvermoeibare Cornel Stockmans. Die vrij-
gezel was getrouwd met de Denderzonen! Hij kocht zelfs wasmachi-
nes die hij bij sommige moeders ging plaatsen en zorgde voor trom-
mels waspoeder, zomaar, alles uit zijn eigen zak. Wanneer een ver-
gadering wat laat uitliep, ging hij even tussendoor zijn oude tante te 
slapen leggen en kwam nadien weer gauw aansluiten. Op onze jaar-
lijkse souper was hij de ‘man van de speciale schotel’. Niemand kon 

dit gerecht met ossentong en madeirasaus maken zoals hij dat deed.   
 
 
De jeugdwerking   
 
Maar minstens even belangrijk als dit praktische en organisatorische 
werk was onze jeugdwerking. Meester Petrus Vanderschueren, Eu-
gene De Duffeleer, Frans Van Den Eeckhoudt en nog een aantal an-
deren... dat waren niet zomaar jeugdtrainers of ‘délégués’, dat waren 
opvoeders! Zoals die met de jeugd konden omgaan, dat was echt 
top! Overigens moesten we met de club voor alles zelf opdraaien, er 
was geen enkele vorm van subsidie. Onder mijn voorzitterschap heb 
ik weet van één tegemoetkoming. Ik had schepen Herman Timmer-
mans gezegd dat het in de winter bijna onmogelijk was om onze 
jonge kereltjes ’s winters te doen spelen op een donker oefenveld. 
Toen heeft de gemeente wel voor verlichting gezorgd. Maar voor de 
rest moesten we onze boontjes zelf doppen.   
Natuurlijk was de voldoening groot wanneer we zagen welke mooie 
resultaten we haalden met onze jeugdwerking. Op een bepaald ogen-
blik speelden er vier van onze jeugdploegen in hun categorie kampi-
oen in hetzelfde seizoen. Onze eerste ploeg kon dan ook rekruteren 

uit klassespelers van eigen kweek.  
Namen die zo maar door mijn hoofd schieten: Gilbert De Smedt, 
Hugo Van Eeckhoudt, Paul Sonck, Freddy Van Holsbeeck, Rudy 
Bulthé, Patrick Asselman, Guy Neukermans, Jan Vanderstappen, Jos 
Asselman, Albert Van Zeebroeck, René Muylaert, Patrick Van Belling-
hen allemaal klassebakken.   
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Heroïsche tijden   
 

We hebben hier aan ‘de Belle’ dan ook glorierijke tijden mogen bele-
ven. De Denderzonen waren voor de voetballiefhebbers uit de ruime 
streek echt een begrip. Legendarische matchen zijn hier gespeeld, 
zeker als er gespeeld werd tegen Liedkerke of Ninove.   
 
Dat waren nog eens tijden! Ik herinner me zo een match tegen 
Ninove. 21 oktober 1962. We hadden toen 4000 betalende toeschou-
wers. Vandaag zijn we natuurlijk die enorme getallen gewoon van de 
ploegen uit eerste klasse, maar in die tijd zo een pak volk bij mekaar 
krijgen, dat was uniek voor een bescheiden dorp. De mensen ston-
den toen rijen dik op mekaar gepakt. Ik had me van thuis een bak 

mee genomen, zodat ik vanaf de vijfde rij toch nog over de hoofden 
heen kon kijken. Veel tientallen mensen kropen toen boven op de 
afdakjes. Ze stonden daar te supporteren vanop de golfplaten. Op 
een bepaald ogenblik hebben die platen het begeven en zijn er een 
aantal mensen onzacht naar beneden gekomen. Gelukkig bleef het 
bij schrammen en blauwe plekken. Maar de legende was geboren, in 
de buurt sprak men van honderd mensen die door de ‘tribune’ waren 
gezakt…   
 
 
Zondag was Denderzonendag   
 
Voor mij was ‘Denderzonen Pamel’ de invulling van mijn zondag. Ik 
ging elke week naar de match, ook op verplaatsing. Ik had het grote 
geluk dat mijn vrouw daar geen bezwaar tegen had. Wanneer je thuis 
niet gesteund wordt, hou je dat niet vol. Wij hebben een hele tijd in 
Bevordering gespeeld. Dat betekende vaak heel verre verplaatsin-
gen. We moesten toen tot in Aarlen gaan spelen. Ik herinner me dat 
we een match hadden op Zonhoven…   
 
Wij waren met enkele bestuursleden vroeg vertrokken met de be-

doeling vooraf nog ergens iets te gaan eten. Ook Frans De Schepper 
(Léberg) was er bij. Frans kende daar een goed restaurantje. Daar 
aangekomen ging één van onze délégués polshoogte nemen. Met een 
beteuterd gezicht kwam de man terug. “Het is daar ferm gesloten” 
meldde hij ontgoocheld. Frans, die ook het bordje aan de deur zag 
hangen proestte het uit. ‘Fermé/Gesloten’ stond erop. Niet iedereen 
is perfect tweetalig…   
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Maar alles heeft natuurlijk zijn tijd. Verschillende goede vrienden uit 
het bestuur waren kort na mekaar overleden, de spelersgroep die je 

van jonge talenten tot gevierde spelers had zien evolueren werd oud 
of ging het hogerop zoeken. 
 
‘Niets is voor altijd’ dus ook mijn voorzitterschap was eindig. In 1992 
heeft Freddy Stevens heeft me toen opgevolgd. Hij was een zaken-
man die goed thuis was in modern management. Hij heeft zich geen 
inspanningen getroost om de Denderzonen klaar te stomen voor de 
21ste eeuw.    
Ik ben nog altijd blij dat ik die periode in schoonheid heb kunnen 
afsluiten. De voetbalclub en alles wat er aan vasthing is een wezenlijk 
deel geweest van mijn leven. De vaststelling dat ik heb kunnen mee-

werken om onze jeugd veel mooie en sportieve ervaringen te laten 
beleven, geeft een goed gevoel. Ik kijk er met tevredenheid en dank-
baarheid op terug. 
 
 
 

 
  Vanuit een kamer op zijn eerste verdieping kon de voorzitter zijn ploeg gade-

slaan 
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Frans Van den Eeckhoudt 
 

Terugblik op de jeugdwerking (1975 en later) 
 

Het is kenmerkend, dat elke periode van bloei 
gevolgd wordt door onzekere tijden en zelfs 
de twijfel om het voortbestaan. Maar telkens 
dient zich dan een aantal dapperen aan die de 
trein weer op het spoor trekken en zorgen 
voor nieuwe successen. Ook bij Denderzonen 
Pamel heeft men dit fenomeen meermaals 
beleefd. Hier kwamen eveneens enkele goede 
zielen plots uit het niets tevoorschijn om be-
zield met goede voornemens, belangeloze in-
zet en veel energie een scheve situatie recht te zetten. Ie-
mand die beslist in dit rijtje past is Frans Van den Eeckhoudt. 
 

Geboren Liedekerkenaar (°1937), maar door Cupido naar Poelk ge-
lokt, heeft Frans zich in onze gemeente ontpopt tot een gerespec-
teerde dorpsgenoot die zich op talrijke gebieden met hart en ziel 
heeft geëngageerd. Zelfs nu hij de tachtig nadert is hij nog actief bij 
ACV, KWB, ACW Parochiecomité, Wijkwerking en Okra. In de jaren 
tachtig was hij ook een tijdlang één ven de sterkhouders van de 
jeugdwerking bij Denderzonen Pamel. 
  

 
Frans uiterst links) als frontman van Okra. (Foto Willy Appelmans) 
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“Tijdens mijn schooltijd was ik bevriend met Pamelaar Eugène De 

Duffeleer. Wij zaten samen in de klas in ’t Mulhof (Liedekerke). Toen 
we de schoolbanken achter ons hadden gelaten, verloren we mekaar 
wat uit het oog. Maar toen ik 53 jaar geleden trouwde en meteen ook 
Pamelaar werd, kwam ik Eugène weer regelmatig tegen. Hij had in-
tussen een respectabele carrière doorlopen bij de Denderzonen en 
had op ongeveer alle posities gespeeld, tot doelman toe. Daarna be-
gon hij zich in te zetten als trainer van de jeugdploeg. Intussen had 
Freddy Wauters mijn zonen Bart en Hans weten te overhalen om zich 
in te schrijven bij de jeugd van de Pamelse voetbalclub. Dat was voor 
mij uiteraard een motivatie om me wat meer te laten zien aan ‘de 
Belle’.  
  
Op een bepaald ogenblik kwam ik met de jongens naar een match. 
De ijverige ploegverantwoordelijke Jos De Quick, amper veertien 
jaar, trok me even terzijde en vroeg me of hij mijn naam mocht ver-
melden als ‘délégué’ voor de jeugdploeg. “Als ik mijn naam op dat 
document zet en het is een moeilijke scheidsrechter, dan hebben we 
een probleem want ik ben nog te jong om délégué te zijn”. Zo ben ik 
er ingerold.  
 
Ik ondervond weldra dat er wat meer nodig was dan enkel de prak-

tische zaken te laten lopen, er was behoefte aan meer organisatie. 
De financiële toestand zag er toen niet bepaald rooskleurig uit. Wij 
slaagden erin een heel fijne groep van mensen bij mekaar te brengen 
die duidelijke doelstellingen nastreefden: niet de prestaties waren 
het belangrijkst, onze jonge mensen een zinvolle en gezonde omge-
ving aanbieden om zich sportief te ontwikkelen, daarop lag de klem-
toon. We hebben toen de hand aan de ploeg geslagen en zijn begon-
nen met allerlei initiatieven te nemen die wat zaad in het bakje 
brachten.  
Het inrichten van T-dansants, eetfestijnen en tornooien, kleine ini-
tiatieven en ‘bedeltochten’ bij handelaars, het waren allemaal kleine 

bijdragen die ons uiteindelijk toelieten om de jeugdwerking uit te 
bouwen.  
We verloren ook de goede samenwerking met de eerste ploeg niet 
uit het oog! De gevolgen bleven niet uit. Mede door de ongebreidelde 
inzet van mensen zoals Eugène, groeide het aantal jeugdspelers tot 
150. Het was soms aandoenlijk om de kersverse spelertjes aan het 
werk te zien. Ik herinner me dat op een winterse dag de trainer zijn 
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onervaren pupillen aansprak met: “Jongens, nu is het eerst opwar-
ming”, waarbij de kersverse sportmannetjes zich parmant rond de 

brandende kachel posteerden”. 
 
Frans vertelt nog talrijke anekdotes uit die periode, over de verplaat-
singen die moesten gemaakt worden, waarbij enkele chauffeurs hun 
auto volpropten (tot in de koffer toe) om alle spelertjes ter plaatse 
te krijgen of over die kapoen die een fles detergent in de waterketel 
had gekieperd zodat die na wat pruttelen op de stoof plots een schui-
mende vulkaan werd. Al waren er ook soms minder fraaie gebeurte-
nissen. Zo was er die training in het toen nog primitieve platenkot 
dat bij wintertijd met gasvuren werd opgewarmd.  
 

“Na een match met de miniemen viel er plots een jongen bewuste-
loos. Spoedig werden anderen ook onwel en even later moesten we 
elf spelertjes overbrengen naar het ziekenhuis. Op dergelijke mo-
menten ga je spijtig genoeg ook merken dat een aantal mensen die 
het anders wel goed kunnen uitleggen, er plots van tussen glippen, 
zodat je daar met een paar enkelingen alleen overblijft.  
Gelukkig is dat toen allemaal goed afgelopen en had het geen gevolg 
voor de heropbloei van onze jeugdploegen. Overigens beleefden we 
toen een nooit eerder geziene gunstige samenloop van omstandig-
heden. De kwaliteit van onze jongeren, de goede samenwerking en 
organisatie binnen de vereniging, het klopte allemaal. We schreven 
toen zowaar geschiedenis: op het einde van het seizoen werden zo-
wel onze miniemen, scholieren, kadetten als junioren kampioen!  
 
Die lichting heeft toen heel knappe voetballers voortgebracht. We 
speelden op een bepaald ogenblik in de eerste ploeg met elf spelers 
van ‘eigen kweek’ en dan zaten er nog drie van onze ‘school’ op de 
bank. In die tijd konden we alles en iedereen aan. Het was een luxe 
die ons later nooit meer zou overkomen.  
Maar als je de wind in de zeilen hebt, zijn er altijd wel kapers op de 
kust. Uit diverse hoeken kwam men ons talent opkopen. Sommige 

van onze spelers raakten zo heel ver. Denk maar aan Patrick Assel-
man die het zelfs (letterlijk) tot buiten de landsgrenzen schopte.  
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Net op dat ogenblik namen ook enkele sleutelfiguren uit het bestuur 
ontslag en voor je het weet kom je in een totaal andere situatie te-
recht. De nieuwe bestuursploeg bracht ook nieuwe ideeën mee die 
meer aansloten bij de commerciële aanpak, er werden andere ambi-
ties gesteld. Het is uiteraard een logische gang van zaken, er komen 
nieuwe mensen en die hebben hun eigen verwachtingen en metho-
den. Voor mij en nog een aantal anderen was het toe tijd om plaats 
te ruimen. Al bleef ik nog een hele tijd ‘de micro’ doen!” 
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25 jaar heeft Frans Van den Eeckhoudt inderdaad zijn taak als om-
roeper met verve vervuld. Hij declameert zelfs nog een aantal recla-
meboodschappen zo uit het hoofd. Je voelt dat hier iemand aan het 
woord is die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de ploeg waarvan 
hij uiteindelijk toch enige afstand nam om plaats te maken voor ver-
jonging, maar die vandaag de ploeg nog altijd een warm hart toe-
draagt. Dat merk je aan het heimwee waarmee hij vertelt over al die 
figuren waarmee hij zoveel mooie momenten beleefde: aan Jef 
Schets, Jef De Niels, Jean De Schepper, Albert Bogaert, Cornel Stock-
mans, ‘Meng’ (Romain) en Jean Van Holsbeeck, Gilbert De Moortel, 

aan de stille, maar gulle mecenassen Dr. Roosens, Frans De Schep-
per, Willy De Proost, aan al deze mensen heeft Frans goede herinne-
ringen. 
 
“Als we toevallig samen  komen met wie nog overblijft van vroeger, 
gaat het vaak over die vergane glorie en komt de klacht steeds weer 
naar boven dat er tegenwoordig bijna niemand meer uit onze eigen 
streek bij Pamel speelt. Natuurlijk doet het ook bij mij pijn, maar 
toch vind ik dat we dat nuchter moeten bekijken. We mogen niet 
kortzichtig zijn, het voetbal heeft nu eenmaal een ingrijpende evolu-
tie doorgemaakt. Veel mensen geven kritiek zonder zelf ooit een vin-

ger uitgestoken te hebben. Ik heb bewondering voor mensen zoals 
Petrus Bert, Geert Barbé, Yvo Jacobs, Staf Renders, Pascal Raveyts, 
Lucien Hellinckx, Danny Van Drooghenbroeck en de andere bestuurs-
leden die vandaag de club toch nog in leven weten te houden. Zonder 
hen zou Denderzonen Pamel vandaag niet meer bestaan en zouden 
vele tientallen jonge mensen de kans niet hebben om zich uit te leven 
in hun favoriete sport”. 
 

Frans Van Eeck-

houdt (links) in 

het gezelschap 

van Franky Van-

derelst en Ander-

lechtdoelman Jan 

Ruiter  
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Het zijn wijze woorden van iemand die op zijn bedachtzame en loyale 
manier wél meer dan zijn sporen heeft verdiend. 
 
 

 
 

Frans had nog een anekdote in petto… 
 
Onze jeugdploegen deden het goed. Dat was de reden waarom 
andere ploegen graag naar de Belle afzakten voor tornooien. 
Ook de jeugdploeg  van Anderlecht kwam op een mooie dag 
naar Pamel afgezakt. Natuurlijk was dit een feestelijke gebeur-
tenis en er kwam nogal wat publiek opdagen. Wij hadden op de 

spelerslijst al de naam van Axel Merckx zien prijken. Even later 
zagen we de zoon van de wielergod effectief mee het terrein 
oplopen, langs de zijlijn aangemoedigd door moeder Claudine, 
grootmoeder Merckx en grootvader Lucien Acou. Toen ik even 
mijn blik liet afdwalen buiten het terrein zag ik zowaar Eddy 
Merckx zelf met de fiets aankomen. Ik kon mijn ogen niet ge-
loven! Ik holde meteen naar mijn vertrouwde microfoon en 
kondigde de komst aan van de grote wielerkampioen. De spe-
lertjes op het veld trokken zich van mijn bericht niets aan en 
knokten vurig om elke bal, ook de jonge Axel ging er behoorlijk 
tegenaan, want net toen zijn vader wou beginnen te supporte-

ren kreeg zoonlief van de scheidsrechter een rode kaart. Ik 
vrees dat de herinnering aan de match op Denderzonen niet 
echt het mooiste souvenir was voor de bejubelde familie… 
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“Jeugdwerking, de belangrijkste investering voor een goede 

ploeg”. 
 

Linda Van den Eede 
 

Je kent dat verschijnsel wel: de 

jonge-kinderen-tijd… Je wil voor je 

opgroeiende dochters en zonen het 

allerbeste, je wil hen naast een goede 

schoolse opleiding ook de kans geven 

om zich op andere vlakken te ontwik-

kelen. Er wordt naschools dus nogal 

wat afgependeld tussen ballet-, te-

kenschool, muziekacademie of… 

sportclub.  

Ook in het gezin De Dobbeleer- Van 

den Eede werd het traject Molenveld- 

Belle Alliance wekelijks een aantal 

keer afgelegd. De zonen waren ‘Den-

derzonen in spe’ en vader Ludwig stond dus vaak naar de grasmat 

te turen waarop zijn nageslacht zich de longen uit het lijf liep. Moeder 

Linda had het immers nog drukker met haar voltijdse lesopdracht en 

haar politieke bezigheden.  
 

Toch was het Ludwig zelf die haar op een bepaald ogenblik zei:  ”Jij 

zou eigenlijk moeten voorzitter worden van de jeugdwerking van de 

Denderzonen, er is daar echt nood aan iemand die er wat organisatie 

in kan brengen”… 

 

“Wat zeg je dan als goed menende echtgenote en moeder? Ik zal dat 

er dan ook nog maar bijnemen zeker? Zo simpel is dat gegaan in 

1985. Aanvankelijk was het zeer moeilijk. Wij hadden omzeggens 

geen rooie duit in de clubkas. Op dat ogenblik waren de zaken im-

mers zo geregeld dat de jeugdwerking en de eerste ploeg een aparte 

financiële werking hadden. Zonder centen kun je niets, er moest dus 

zaad in het bakje komen.  

We hadden een aantal andere fijne mensen bereid gevonden om mee 

aan de kar te duwen.  
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We hebben in die beginperiode zelfs van onze eigen spaarcenten 

voorgeschoten om de eerste truitjes en kousen te kunnen kopen. 

Laat het duidelijk zijn, dat werd later allemaal netjes terugbetaald. 

Maar het schetst wel de penibele situatie.  

Er zat niets anders op dan evenementen te organiseren waarmee we 

aan de broodnodige centen konden geraken. Je kan het zo gek niet 

bedenken, of we hebben het toen ingericht: boesteringenkermis, 

bakschiettornooien, stickerverkoop en noem maar op. Veel van de 

ouders wiens kinderen kwamen ‘sjotten’ staken een handje toe, som-

migen veel meer dan dat!  

Het werd een fijn vriendenteam met mensen als Pierre Van Der Stap-

pen, Boudewijn Vanderkelen, Jean-Paul De Bolle en Emiel Tielemans. 

Later kwamen daar ook nog een aantal ‘jongere’ sterkhouders bij. En 

ook de moeders deden meer dan je zomaar kan bedenken. Op spor-

tief gebied was mijn neef (en vroeger zelf getalenteerd DZ-speler) 

Jean-Paul Van den Eede de grote kracht, later kreeg hij ook de steun 

van Staf Renders. Elke woensdagnamiddag hielden we de kantine 

open en kookten we soep voor de spelertjes. Omdat ook mijn man 

volop meedraaide in de werking moest er thuis echt wel wat georga-

niseerd worden. Maar we merkten al vrij snel dat ons werk vruchten 

afwierp. In die mate zelfs dat vanuit de eerste ploeg al eens met wat 

afgunst naar onze financiële evolutie werd gekeken.  

Wij vonden het echt wel belangrijk dat we naast een goede accom-

modatie en begeleiding ook af en toe iets meer konden doen. Het 

jaarlijkse kerstcadeau en wafelenbak voor alle spelers was daar een 

mooi voorbeeld van. 

Ik kijk met veel tevredenheid terug op die periode tussen 1985 en 

2001. Toen ik in 2000 verkozen werd voor de provincieraad, bleek 

dat mijn engagement voor de jeugdwerking niet meer te combineren 

was. Alleen een ‘papieren’ voorzitter blijven dat wou ik niet en heb 

toen met zeer veel pijn  in het hart mijn ‘voetbalperiode’ afgerond”.  
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Petrus Bert: 
 
Tomeloze inzet voor de Denderzonen 
 
Je zal het kunnen afleiden uit de archieven van veel verenigingen: 
wanneer het eens wat minder gaat zie je op de bestuursledenlijst 
namen verdwijnen. Soms duurt het dan een hele tijd voor belangrijke 
functies weer worden ingevuld. Af en toe leidt zo’n situatie zelfs tot 
het opdoeken van de vereniging. Maar evengoed zal je zien dat een 
aantal mensen wél hun verantwoordelijkheid opnemen, zich niet 
gaan verschuilen achter “dat is eigenlijk mijn werk niet”, maar die er 
resoluut en onvoorwaardelijk alles aan doen om het schip weer vlot 

te trekken. Ook bij Denderzonen Pamel zijn er in de loop van de 
voorbije driekwart eeuw pregnante periodes geweest.  
 
Wanneer een vereniging een jubileum viert, dan is het gebruikelijk 
dat in bestofte koffertjes en op zolder achter gelaten kartonnen do-
zen, vergeelde documenten worden naar boven gehaald, gerang-
schikt en samengevat om ten slotte in een schematisch overzicht te 
worden gegoten. Voor onze jubilerende voetbalclub ligt het niet zo 
eenvoudig! Jammer genoeg heeft het huidige bestuur geen archief 
doorgespeeld gekregen. Ook bij ‘de Bond’ (KBVB) kunnen we weinig 
informatie rapen (of anders is ze weinig toegankelijk opgeslagen). 
Krantenknipsels, plakboeken en het straffe geheugen van enkele be-
trokkenen helpen ons een eind op weg. Verwacht hier dus geen his-
torisch wetenschappelijke studie, maar een verzameling getuigenis-
sen, losstaande feiten en andere bouwstenen die, als we ze nu niet 
vastleggen, waarschijnlijk voor altijd in de vergetelheid geraken. Ho-
pelijk gaat later iemand met deze elementen aan de slag en kan op 
een dag dan toch de echte, ultieme geschiedenis worden geschreven 
van  Denderzonen Pamel. 
Toch is er bij de club nog iemand zeer actief die met kennis van zaken 
kan vertellen over het verleden van de Denderzonen, maar ook weet 
hoe het er vandaag aan toe gaat en die vol enthousiasme elke dag 
werkt aan de toekomst van de club: Petrus Bert.  
Jarenlang een gewaardeerde speler, later bestuurslid en voorzitter 
en vandaag nog altijd gewetensvolle ondervoorzitter van groenwit. 
Acht jaar was de kleine Petrus toen hij zijn eerste balletje rolde bij 
de jeugdploegen van de Denderzonen. In de jeugdploegen ontwik-
kelde hij zijn talent en doorzettingsvermogen en het verbaasde nie-
mand dat hij tijdens het seizoen ’66-’67 werd opgenomen in de eer-
ste ploeg.  
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“Ik kwam terecht in de 
eerste ploeg in het sei-

zoen ’66-’67. Pamel 
speelde toen in bevor-
dering. Het was een pe-
riode van drastische 
verjonging. Dat eerste 
jaar konden we ons 
handhaven, het vol-
gende seizoen (1968) 
zakten we naar eerste 
provinciale. 
 

Daar bleven we twee 
jaar, maar toen kwam 
Denis Asselman en alles 
veranderde. Die man 
deed hier een nieuwe 
wind waaien. Hij bena-
derde sport vanuit we-
tenschappelijk oogpunt, 
hij was namelijk leraar 
Lichamelijke Opvoeding. 
Er moest wel bikkelhard 
gewerkt worden. Hij 
lette op alle details. 
Soms telefoneerde hij 
op zaterdagavond om 

na te gaan dat je wel thuis was en dat je dus niet ergens zwaar zat 
door te zakken.  
Vóór belangrijke matchen zonderden we ons af in het schoenfa-
briekje (het bedrijf van onze sponsor) vanaf zondagmorgen negen 
uur. Maar na de match was het groot feest. Zo streng hij was vóór 
de match, zo plezant was hij achteraf. Wij kwamen in die jaren nooit 

naar huis vóór middernacht!  De resultaten lieten niet op zich wach-
ten: in ‘70-‘71 zij we kampioen geworden in eerste provinciaal. We 
draaiden toen in Bevordering meteen mee aan de top. We kregen 
gemakkelijk twee tot drieduizend toeschouwers naar onze matchen.  
 
Op het einde van het seizoen ‘74-‘75 konden we zelfs overgaan naar 
derde klasse, maar de laatste match werd met 3-4 verloren en we 
eindigden derde.  
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Vlnr, staand: Denis Asselman, Jos Asselman, Vanderelst, Baldé, Daniël Vanderstappen, 

Petrus Bert, Wilfried Van den Eede, Jean Gochet. 
Zittend: Guy De Boitselier, Roelands, Van Audenhove, Bertus Van den Eede, R. Van 
Vaerenbergh, Gilbert De Smedt. 

 
 
 
 
Toen zijn er veel spelers weggegaan en het jaar daarop zakten DZ 
Pamel naar 1ste, het jaar daarop naar 2de provinciale!    
Op een bepaald ogenblik daalden de Denderzonen zelfs af naar derde 
provinciale. Ik speelde op dat ogenblik voor ‘Pamel ’88’. Maar ook 
dat ploegje had het moeilijk om te overleven. Door omstandigheden 
werd de situatie daar onhoudbaar en werd onderhandeld over sa-

mensmelting met de Denderzonen. Dat bleek een goede beslissing 
want het jaar nadien speelden we meteen kampioen en promoveer-
den we  naar tweede provinciale”.   
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Intussen had de club al enkele voorzitterswissels meegemaakt. No-

taris De Schepper gaf in 1992 de fakkel door aan Freddy Stevens, 
die na een aantal jaren de leiding afstond aan André Evenepoel.    
Hij werd opgevolgd door Johnny Van Bondt. Johnny was voorzitter 
toen de fusie met Pamel ’88 werd geregeld. Het was een hele klap 
toen de jonge voorzitter geheel onverwachts overleed.  Omdat hij al 
een aantal zaken beredderde werd Petrus toen gevraagd om voorzit-
ter te worden.  
 

“Omdat ik al ervaring had van bij ‘Pamel ‘88’ en ik toch met vernieu-
wende ideeën in mijn hoofd zat, heb ik toen aanvaard op voorwaarde 
dat er een aantal zaken bespreekbaar moesten zijn. Zo wou ik abso-

luut dat alles onder één bestuur kwam, geen aparte kassen meer 
voor eerste ploeg en jeugdploegen, alle financiële verrichtingen 
moesten open en glashelder door iedereen kunnen worden geraad-
pleegd enz.. Men heeft dat aanvaard en ik heb dan vier jaar de kar 
getrokken. Eigenlijk was het mijn bedoeling om het ad interim te 
doen, maar het heeft wat langer geduurd dan gepland. Toen zijn we 
in contact gekomen met Ismail Karaca, de zaakvoerder van Roosdaal 
Palace. Die heeft in 2014 het voorzitterschap overgenomen.  

Petrus Bert in actie 
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Waren de verwachtingen te hoog gesteld, lag het aan de communi-
catie, wie zal het zeggen? Na twee jaar zag Ismail Karaca het niet 

meer zitten en werd de voorzitterspost weer vacant gesteld. In 2015 
nam Eric De Mesmaeker even over, maar sinds enkele maanden is 
Patrick Van Eeckhoudt de nieuwe voorzitter.  
Wij blijven zoeken naar de gulden middenweg, tussen ambitie en 
financiële mogelijkheden. We proberen onze eigenheid te bewaren, 
maar staan tegelijk open voor mensen van buitenaf die in ons sys-
teem willen meedraaien. De resultaten zijn er: we kunnen weer put-
ten uit eigen kweek. Regelmatig spelen drie of vier van onze eigen 
jongeren mee in de eerste ploeg . Bovendien hebben we een B-ploeg 
die ook in competitie speelt (4de prov.) en die voor het overgrote 
deel rekruteert uit onze jeugdopleiding.   

 
Wanneer ik er eens op terugkijk moet ik vaststellen dat er in onze 
voetbalwereld veel is veranderd. Vandaag speelt geld een cruciale 
rol. Sommige spelers verdienen meer met hun voetbal dan met hun 
doordeweekse baan. En dan hebben we het niet over de eerste 
klasse, maar over Bevordering! Ook in eerste provinciale worden vol-
gens mij moeilijk haalbare eisen gesteld. In tweede provinciale is het 
nog nipt te doen… De spelers zorgen dus voor een grote hap uit het 
budget, maar ook ‘de Bond’ roomt aardig wat centen af. Om maar 
één voorbeeld te geven: wanneer een speler een gele kaart krijgt 
moet de club daarvoor zeven euro afdokken. Dat maakt een aardige 
som op het eind van het seizoen. 
 
Reken daar nog de onkosten bij voor elektriciteit, water, verwarming, 
verzekeringen en belastingen. Soms vraag ik me af hoe we het nog 
kunnen bolwerken. Wat de toekomst precies gaat brengen kan voor-
lopig niemand zeggen. Zo is er toch nog veel onduidelijkheid over de 
plannen om een groot sportcomplex te maken in het centrum van 
Pamel.  
 
Is daar ruimte voorzien voor de Denderzonen, op welke manier kun-

nen daar de commerciële belangen van de deelnemende clubs ge-
combineerd worden met het algemeen belang? Wij hopen dat er 
spoedig een diepgaand overleg komt tussen de gemeentelijke over-
heid, de kandidaatploegen en waarschijnlijk nog een aantal andere 
betrokkenen. Met wat goede wil en het eerlijk streven naar een spor-
tieve toekomst kan er zeker een goede oplossing worden gevonden”. 
 
 



 

91 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Terwijl hij deze filosofische overwegingen uitspreekt, kijkt Petrus 
door de ramen van de kantine. Op de grasmat is de training begon-
nen en tientallen jonge atleten lopen zich de ziel uit hun lijf. De au-
gustuszon schijnt vriendelijk op het keurig geschoren gras, dat mooi 
harmonieert met de groene truitjes van de spelers. Nu maar hopen 
dat de toekomst voor de Denderzonen er even stralend mag uitzien. 
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De vorige en de huidige… 
 
Wanneer we er ons archief op naslaan, dan stellen we vast dat het 
voorzitterschap van Denderzonen Pamel eertijds een stabiele job 
was. De jongste tijd is dat wel enigszins veranderd. Tijdens het ma-
ken van deze bundel, was er ook al een voorzitterswissel. Daarom 
laten we even de vorige én de huidige voorzitter aan het woord. 
 
 
 

Eric De Mesmaeker 
 

Nadat hij op de prettig geanimeerde ploegen-
voorstelling zijn troepen had toegesproken, kun-
nen we de voorzitter heel even spreken. Als 
zaakvoerder van een bloeiende onderneming is 
het immers de hele dag hollen van her naar der. 
Waarom hij dan toch voorzitter wou worden van 
de Denderzonen, dat wilden wij weten… 
 
“Ik heb vroeger zelf nog gespeeld en ik heb dus een groot hart voor 
voetbal. Op een bepaald ogenblik had ik hier met mijn firma werken 
uitgevoerd en toen vroeg Ivo Jacobs me of ik het zou zien zitten, de 
vrijgekomen voorzittersstoel te bezetten. Ik heb toen ja gezegd, met 
de duidelijke bemerking dat ik hier niet elke dag zou staan. Uitein-
delijk is het de bestuursploeg in zijn geheel die de club draaiende 
houdt. Het is uiteraard belangrijk dat iemand een knoop doorhakt en 
wat structuur kan brengen. Ik heb de ervaring van een bedrijf te 
leiden, en dat komt in veel punten overeen met het besturen van een 
voetbalploeg”. 
 
Helaas bleek het voor de druk bezette zaakvoerder onmogelijk om 
het leiden van een bloeiende onderneming te combineren met het 
voorzitterschap van de Denderzonen. Eric gaf dit voorjaar de fakkel 
door. 
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Patrick Van Eeckhoudt, voorzitter 
 
Met Patrick Van Eeckhoudt (°1964) kwam er enkele maanden gele-
den een Denderzoon ‘pur sang’ aan het roer. Patrick is (voor het 
grootste deel) eigenaar van het perceel waarop het voetbalplein ligt. 
Hij had vroeger wel al eens laten verstaan dat hij beschikbaar was 
voor de functie van voorzitter, maar toen bleek het nog niet het ge-
schikte ogenblik te zijn. Dat lag nu dus enigszins anders… 
 
“Toen mijn voorganger ermee stopte, herinnerde Marc Straetmans 
zich nog mijn aanbod en vroeg me of dat nog steeds geldig was. Toen 
heb ik “ja” gezegd. Ik heb een heel bijzondere band met de Dender-
zonen! Mijn ouders hadden het café aan de ingang van het terrein. 
Vóór er een kantine was, fungeerde ons café eigenlijk als het club-
lokaal. Ik heb in mijn jeugd dus al het wel en wee van de Denderzo-
nen kunnen volgen. Ik ben zelf nooit aangesloten geweest omdat 
mijn moeder er niet voor te vinden was. Ik mocht wel helpen achter 
de tap. Ik maakte me als klein jongetje al verdienstelijk door op een 
stoeltje aan de afwasbak glazen te spoelen. 
Ik heb zo ook alle grote momenten meegemaakt, de gloriejaren van 
de jaren zeventig, toen het café telkens stampenvol zat. De liefde 
voor de club zit er dus diep in en het is met overtuiging dat ik nu 
deze stap heb gezet”. 

 
Één zekerheid is er alvast: de 
ploeg zal geen problemen heb-
ben met de terreineigenaar. De 
enthousiaste en zelfzekere ma-
nier waarop deze vriendelijke 
man zijn intenties verwoordt, 
zullen ook een stimulans zijn 
voor de andere bestuursleden. 
Patrick is er vast immers van 
overtuigd dat alle neuzen in de 

goede richting kunnen gezet 
worden en dat ze er alles zullen 
aan doen om de club te laten 
overleven. Er moet uiteraard re-
kening worden gehouden met de 
actuele toestand. Er moet ge-
bouwd worden aan een hechte 
groep, bestuurlijk zowel als sportief.  
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“Daarbij moeten we ons ook aanpassen aan de huidige tendensen. 

Zo zijn er ook bij onze jeugdploegen heel wat jongetjes met een al-
lochtone achtergrond. Maar wij moeten daar op inspelen. Als er res-
pect is, heeft kleur geen belang”. 
Een kortstondige duobaan 
 

 

 

Eddy en Sigi Van Laethem 
 
 

Het voorbije seizoen zorgde Denderzonen Pamel toch voor 
een primeur! Hoewel de duobaan bv. in het onderwijs al flink 
is ingeburgerd, toch hebben wij geen weet van dergelijk ver-
schijnsel in het trainersschap, behalve dan het vorige seizoen 
bij de Denderzonen. Op papier was (vader) Eddy Van Laethem 
de hoofdtrainer en kreeg (zoon) Sigi de post van zijn assis-
tent. Maar na een gesprek met Eddy, moeten we dit nuance-
ren… 
 
 
“Ik heb hier bij de Denderzonen als klein ventje 

van zeven of acht jaar een aansluitingskaart 
ondertekend en mijn trein was vertrokken. Ik 
heb hier alle categorieën doorlopen. Ik had 
blijkbaar wat talent, want ik kreeg als jonge ke-
rel de kans om naar AA Gent te trekken. Ik ben 
daar negen jaar actief geweest als trainer. Dat 
was ongetwijfeld de mooiste periode uit mijn 
voetbalcarrière. Ik heb nog met Charly 
Musonda de beloften getraind. Het was zalig 
om met zo’n kwaliteitsvolle mensen te werken. 
Later ben ik aan de slag geweest bij Dender toen die in eerste klasse 

speelden, later trok ik naar Avenir Lembeek en via deze weg ben ik 
dan na 30 jaar weer bij de Denderzonen ‘thuis gekomen’”.  
 
Het was een hele opdracht: DZ-Pamel beschikte over weinig spelers 
uit de streek, maar zoiets kan niet van vandaag op morgen worden 
omgekeerd.  
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“Er is een paar geleden een leegloop geweest van getalenteerde jon-
geren, en nu moeten we dat langzaamaan weer opbouwen. We heb-

ben vorig jaar wel het geluk gehad dat onze keeper veel spelers 
kende waarmee hij een goede band had. Hij heeft er eigenlijk voor 
gezorgd dat we vorig jaar een ploeg hadden waarmee we ons rustig 
hebben kunnen handhaven. We hebben zelfs de eindronde gehaald 
en op een haar na speelden we weer in 1ste provinciale. Maar dat was 
waarschijnlijk niet echt een  zo’n goede zaak geweest voor ons. Nu 
kun je zeggen dat we rond de kerktoren spelen. Onze tegenstrevers 
zijn Wambeek, Teralfene, Herne, Oetingen, Gooik enz. Dat is voor de 
Pamelaars ook plezant.  
Wij gaan beetje bij beetje weer onze jongeren integreren en dan zien 
we wel.  

Wat het voor mij wel bijzonder maakt is dat mijn zoon Sigi nu mijn 
hulptrainer is. Als sprotleraar is hij de geknipte man om met mij de 
sportieve leiding uit te bouwen. Ik heb daar 
zeer veel aan. Hij houdt het ook allemaal bij 
met de computer en is goed op de hoogte van 
de nieuwe methodieken. Het is dus echt wel 
een duobaan”. 
 
Zo was de situatie in het begin van het sei-
zoen. ‘Niets is voor altijd’, dat is een uitdruk-
king die in de voetbalwereld, meer nog dan el-
ders, een onwankelbare waarheid is. Misschien 
is het experiment elders wel een langer leven 
beschoren. 
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Marc Straetmans 

Een man van zijn/het woord! Een 

ploegvoorstelling, een mededeling 

door het bestuur, als er bij de 

Denderzonen iets deftig moet uit-

gelegd worden, dan neemt Marc 

Straetmans de microfoon ter 

hand. Maar hij is ook een man van 

zijn woord! Allicht heeft hij de 

liefde voor de club van zijn vader 

meegekregen. Ook die ijverige 

man was een rots waarop de club 

altijd kon bouwen.  

Clubsecretaris Marc blijft ook in moeilijke tijden een baken, iemand 

die de toestand nuchter beschouwt en zoekt naar diplomatische op-

lossingen. 

 

 
 

Je mag de pannen van het dak spelen, de meest doeltreffende goal-
getters in huis hebben, beschikken over de sterkste defensie, als je 
het moet stellen zonder supporters, dan heb je geen club. 

De supporters 
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Bij voetbalploegen uit de hogere klassen  is de supporterswerking 
vaak professioneel uitgewerkt. Dikwijls zijn er daar ook harde kernen 

die niet bepaald bijdragen tot de positieve uitstraling van het voetbal. 
Het is doodjammer dat een kliek gefrustreerde fanatici vaak met ge-
weld hun nihilisme willen etaleren. Gelukkig heeft men dat probleem 
bij de Denderzonen nog nooit ervaren. Vanzelfsprekend zijn er ook 
groen-witsupporters die af en toe moeite hebben met het objectief 
beoordelen van scheidsrechterlijke beslissingen, maar meestal zijn 
de emoties na enkele pinten al 
flink bedwongen. Overigens zijn 
het vaak die gedreven mensen 
die zich onvoorwaardelijk achter 
hun club scharen en hun leven 

lang trouw hun toegangsticket 
blijven kopen. Dit klein stukje 
mag een eresaluut zijn aan de 
honderden mannen en vrouwen 
die dankzij hun enthousiaste 
steun de club hebben overeind 
gehouden. 

Toen ik mij als jonge kerel zelf elke 
zondagmiddag naar de Belle begaf 
en een stuk van mijn zakgeld be-

steedde aan het zondagnamid-
dagse voetbalplezier, heb ik vaak 
geamuseerd staan kijken naar 
‘onze’ supportersschaar. Het was 
een bont gezelschap van jonge, 
uitbundige kerels, deftige heren 
met overjas en hoed, eenvoudige 
arbeiders en blozende boeren. 
Hoofdzakelijk mannen dus. Maar 
er waren ook de echtgenoten van 

de al wat oudere spelers, vaak met 
een paar kinderen aan de hand. De smachtende jonge deernen ook 
die gillend hun sjottende Adonis aanmoedigden. Maar hoe dan ook, 
iedereen stond met de voeten in het grind, achter de metalen buizen 
die dienst deden als omheining, eendrachtig het groen-witte legioen 
aan te moedigen. Gelukkig is die democratische tendens ook van-
daag nog gebleven.  
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Natuurlijk is ook het supporterschap geëvolueerd! Het publiek dat 
vandaag appel geeft aan de Ninoofsesteenweg is even divers gewor-

den als de spelersgroep. Kleurrijker ook, zoals de maatschappij zelf. 
Dat is meteen ook een grote kracht: mensen met een totaal verschil-
lende maatschappelijke achtergrond bij mekaar brengen en hen een 
gezamenlijk ideaal aanbieden.  

 

Wij zouden hier wel een honderdtal mensen aan het woord kunnen 
laten, medestanders van het eerste uur, voetballiefhebbers die zelfs 
hun duivenhok in groen en wit hebben geschilderd, mannen en vrou-
wen die vergroeid zijn met de club als familielid, vriend of vriendin 
van spelers of bestuursleden, als bescheiden medewerker, lijnen-

trekkers of  grasmaaiers. Allemaal zouden zij hun histories kunnen 
vertellen. 

Maar omdat we in dit verhaal de dames nog niet echt prominent aan 
het woord hebben gelaten, schetsen wij kort het verhaal van iemand 
die al sinds haar jeugd vergroeid is met de club en op die manier een 
beetje ‘dé Denderzonensupporters’ symboliseert. 

 

 

 

 

‘Denderdochter’ Lidwine Van Houtem. 
 
Op zondagnamiddag nam vader ons mee naar de Belle. Het was van 
bij ons thuis aan de Kweddenhoek maar een klein eindje stappen. 
Wij hadden een oom die pal naast het terrein van de Denderzonen 
woonde. Daar werd verzameld met enkele ooms om ons vandaaruit 
naar het terrein te begeven. Wij hadden enkele verwanten die bij 
Pamel speelden. Één van hen was Hugo Van Eeckhoudt, een bijzon-

der goede speler en een echte ‘clubman’. Die familieband verhoogt 
natuurlijk de verbondenheid. Het publiek bestond inderdaad hoofd-
zakelijk uit mannen, maar er waren toch ook een aantal meisjes van 
mijn leeftijd die kwamen kijken omdat die sfeer hen wel beviel, maar 
toch ook omdat die sportieve helden op de grasmat hen niet hele-
maal onberoerd liet. 
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Op een dag was er een groot 
dispuut met een scheidsrech-

ter. Mijn vader was toen zo 
boos dat hij besloot nooit 
meer naar een voetbalmatch 
te komen kijken. Hij hield 
woord. Ik had intussen ech-
ter de supportersmicrobe zo 
te pakken, en ik had er zo-
veel vriendinnen, dat ik bleef 
komen.  
Het heeft dan ook niemand 
verwonderd dat Petrus Bert, 

één van mijn voetbalhelden, 
eerst mijn lief en later mijn 
man werd. Vanaf dat ogen-
blik knipte ik alle artikels uit, 
hield ik rangschikkingen bij 
en plakte alles mooi in 
schriftjes.  
Dat onze zoon later ook bij de Denderzonen kwam spelen heeft de 
liefde voor de Denderzonen alleen maar aangewakkerd. Zelfs toen 
mijn man een aantal seizoenen voor andere clubs aantrad of er trai-
ner werd, ben ik Pamel diep in mijn hart altijd trouw gebleven. 
Op een bepaald ogenblik werd Petrus dan gevraagd om voorzitter te 
worden en vanaf dat ogenblik was ik niet alleen supporter, maar ook 
medewerker.  
Mijn man spendeert haast al zijn tijd aan de club. Hij is hier letterlijk 
alle dagen actief. Een reden voor mij om ook een taak op mij te 
nemen.  
Zo maak ik me verdienstelijk achter de toog van de kantine. Daar-
naast zijn er altijd nog wel wat andere zaken waar eens een handje 
moet toegestoken worden. De Denderzonen zijn dus echt een onder-
deel van mijn leven geworden. Zoals het er vandaag naar uitziet kan 

dat nog wel even doorgaan… 
  



 

100 
 

 
 

 

4  Denderzonen in beeld 

 
 

Het plakboek van Hugo 

 
In het hoofdstuk ‘Helden van weleer’ vind je de hele bio-

grafie van sterspeler Hugo Van Eeckhoudt. Hij hield echter 

ook zorgvuldig krantenknipsels bij. Uit dit  uitgebreide ar-

chief een aantal knipsels. Een leuk spelletje ‘wie, waar, 

wanneer’… 
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Het plakboek van Lidwine 

 

 

Een supporter met passie 

 

Elders in deze publicatie lieten we Lidwine Van Houtem 
uitgebreid aan het woord. Deze gedreven  supporter 

knipte een tijdlang ijverig kranten-artikels en kleefde ze 
in verschillende albums. Wij kozen er willekeurig een 
aantal knipsels uit en bieden ze aan zonder commentaar. 
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Vlnr staand: Denis Asselman, Jos Asselman, Vanderelst, Baldé, Daniël Van-

derstappen, Petrus Bert, Wilfried Van den Eede, Jean Gochet,  

zittend: Guy De Boitselier, Roelands, Van Oudenhove, Bertus Van Den Eede, R. 

Van Vaerenbergh, Gilbert De Smedt 
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Rarara… wie waar wanneer 

 

Het is misschien een mooie opdracht voor een sporthistoricus in 

spe: de grote oogst aan foto’s dateren en achterhalen welke spor-

tieve helden worden afgebeeld. Wij streven voorlopig enkel de am-

bitie na om deze foto’s te bewaren.  

Komaan echte Denderzonenfan, noteer de figuren die deze foto’s 

bevolken en… laat het ons weten! 

 

 

 

 
 

Frans Asselman, staande met pet. De anderen:… 
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Kamiel Asselman, stichter van Denderzonen Pamel. Deze foto moet 

rond 1941 genomen zijn aan de Keerstraat. 

 

 

 

 



 

153 
 

 
 



 

154 
 

 
 

 
 

Kampioenenploeg ’59-‘60 
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De Denderzonen op de Keer 1941 
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Boven: laatste foto in rood/blauw, 

onder: eerste foto in groen/wit 
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Beroemde sjotters op bezoek 
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Het veel te korte verhaal van  

de vrouwelijke Denderzonen… 



 

173 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

174 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

175 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

176 
 

 

De helden  

van vandaag  

en morgen 
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De onmisbare sterkhouders:  

bestuur, vrijwilligers, trainers, technische 

staf, jongeren, ouders, terreinverantwoor-

delijken, sponsors en… supporters! 
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Met dank aan de 

vele gekende of 

naamloze fotogra-

fen die deze fotore-

portage mogelijk 

maakten 
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   5       Rond de club 

 
 

Het clublied 
 

Je kan er niet omheen! Wanneer je een club naar de overwinning wil 
stomen, dan heb je een clublied nodig. Bij de Denderzonen hebben 
we er een paar kunnen optekenen. Op een vergeeld stukje partituur-
papier heeft een muzikant sober een melodielijn genoteerd.  
 

 
Ofwel had de tekstschrijver al enkele exports achter de kiezen toen 
hij deze woorden aan het papier toevertrouwde, ofwel was hij een 
expressionistisch genie à la Paul van Ostaijen. Om zeker te zijn dat 
we de wereld geen (zij het onbegrepen) meesterwerk zouden ont-
houden, hebben wij een poging ondernomen om de bijzonder eigen-
zinnige kalligrafie te ontcijferen: 
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Denderzonen Pamel 

 
Hier zijn de frisse kerels  
van onze voetbalklub. 
Wie zal ze arreteren,  

de chotters van de kring,  
de chotters van de kring?  

De keeper mag plongeren gaan, 
ge zult ze zien de kas ingaan 

 
’t is Pamel hip hip Hoera 
Wit en groen, kampioen! 

 
En valt ’t geluk ons tegen,  

wij blijven opgeruimd, 
wij zijn de sport genegen,  

om ’t even hoe ’t besluit, 
om ’t even hoe ’t besluit. 

Wij zijn de beste kameraden 
En zullen malkander  

nooit verlaten. 
 

’t is Pamel hip hip Hoera 

Wit en groen, kampioen! 
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Het notenschrift is duidelijk genoteerd door een muzikant. Hij heeft 

er zeer eerlijk (zij het bescheiden) zijn bron bij vermeld: ‘ ’t is Meye’ 
een ontroerend traditioneel meilied. 
 
Misschien was de muzikale Denderzoonsupporter wel lid van de ‘Mu-
ziekmaatschappij ‘De Vrije Burgers, Pamel Poulck’… 
Hieronder prijkt een foto waarop dit knappe gezelschap zich heeft 
opgesteld vóór de beenhouwerij van ‘Prosser’ aan de steenweg.  
 
Dankzij deze foto weten we dat ‘Prosser’ eigenlijk Oscar De Moor 
heette en dat hij geen beenhouwer was, maar ‘un boucher’. Ik her-
inner me niet meer of we het verschil ooit hebben gesmaakt.  

Welke Poelkenaar herkent haar/zijn voorvaderen?   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misschien zijn wij niet in staat de diepere symboliek van de vorige  
tekst te snappen. Allicht daardoor gaat onze voorkeur uit naar de 
lofzang op onze geliefde club die door een (ook al onbekende tekst-
dichter) werd gemaakt op een klassiek werk van de Tsjechische 
maestro Jaromír Vejvoda, namelijk de  ‘Modranská polka’. Orkestlei-
der Klaus Richter maakte er een Duitse tekst op en in 1936 werd 
‘Rosamunde’ een hit voor charmezanger Will Glahé.  
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Denderzonen,  
de beste voetballersploeg. 

Denderzonen,  
die maken goalen genoeg. 

Denderzonen,  
eens worden zij kampioen, 

laat de strafste  nu maar komen, 
nimmer laten wij ons doen! 
Wij behalen zonder dralen 
vijf, zes tot zeven malen 

achtereenvolgens victorie,  
o jongens wat een glorie! 

Als het ook eens moest gebeuren 
dat wij eens zouden zakken 

zullen wij ons gauw herpakken 
en komen weer vooruit. 

Want de Denderzonen zijn gewoon 

van altijd te dingen naar de kroon 
dat weten de supporters goed 

en hebben dan ook goede moed… 
(bis) 

Denderzonen,  
de beste voetballersploeg. 

Denderzonen,  
die maken goalen genoeg. 

Denderzonen,  
eens worden zij kampioen, 

laat de strafste  nu maar komen, 

nimmer laten wij ons doen! 
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Al kloppen niet alle klemtonen in de ‘Nachdichtung’ van de Dender-
zoonse versie, toch is dit een hymne geworden, de club waardig. 

Wij hebben het lied geleerd van Lidwine Van Houtem. De overtui-
gingskracht waarmee zij het meesterwerk zingt is van die aard dat 
de tegenstanders er vol ontzag zang- en sprakeloos van worden. Het 
schrijfsel van Guido Gezelle en Tom Lannoy verbleekt bij de poëti-
sche draagkracht van dit laudatio.  
Toen de fanfare ‘De Ware Vrienden’ (beter bekend als ’t meziek van 
de Doempers’) voor het eerst met deze vlag op stap ging (1874) was 
er uiteraard nog geen spraak van de Denderzonen, maar ze zou in 
elk geval een meerwaarde zijn geweest mocht je de hymne van de 
vorige bladzijde met deze standaard in de hand hebben gezongen. … 
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Et plaan on de Belle 

 

 

Over ‘la Belle Alliance’  

 
Wanneer men je in één van de Roosdaals dorpen de weg gaat 
uitleggen, dan zal ‘de Belle’ als referentiepunt vaak voorko-
men. 
“Het voetbalplein van de Denderzonen, dat ligt aan de Belle” 
zal men je zeggen. Sinds vele decennia zijn beide begrippen 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ‘Belle’… waar komt 
die naam vandaan? Heeft het iets te maken met een klinkende 
klok of met een mooie deerne die daar ergens achter een toog 

stond? 
Een echte supporter wil alles weten over zijn club, dus willen 
wij graag de historische achtergrond schetsen van dit boeiend 
toponiem. 
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Voor dit soort zaken ga je best altijd eerst te rade bij Hubert De Bolle. 
Zijn rijke website ‘Roosdaal van A tot Z’ verstrekt ook heel wat infor-

matie over ‘de Belle’. Verder hebben wij ook enkele bevriende histo-
rici wat wetenswaardigheden ontfutseld. Gebaseerd op officiële do-
cumenten en doorspekt met enkele overgeleverde anekdotes komt 
het hierop neer… 
 
Tijdens de Hollandse periode (1815-1830) deed koning Willem zijn 
best om in het zuiden van zijn land grote infrastructuurwerken te 
realiseren. Een beetje handige politicus kon toen gemakkelijk een 
project laten uitvoeren in zijn achtertuin. Centrale figuur in dit ver-
haal was baron Jean Bernard de Viron (1764-1834), een vurig oran-
gist. Hij bouwde het nederige optrekje dat we vandaag als het kas-

teel-gemeentehuis van Dilbeek kennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het blauwe bloed stroomde naar het schijnt nogal hevig door zijn 
aderen wanneer iemand de beschaamdheid had een woord van kri-
tiek te leveren op zijn onfeilbare handelingen. Zo was er een aansle-
pend conflict met een aantal landbouwers dat door de rechter in het 

voordeel van de boeren was beslecht.   
De baron zinde op wraak. Hij was zeer Hollands gezind en bijgevolg 
graag gezien door de minister van Openbare Werken. Op diens voor-
spraak keurde Willem de aanleg goed van een kaarsrechte weg van 
Ninove naar Brussel. Er lag wel al een verbindingsweg, maar die 
kronkelde zich op oude wegbeddingen rond het dorp.  
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Met het nieuwe traject, dat gerealiseerd werd tussen 1826 en 1928, 
werd Dilbeek zowat doormidden gesneden en (belangrijk in het plan 

van de Viron) moest er op veel plaatsen een enorme talud van wel 
tien meter worden opgehoogd. Voor de landbouwers betekende dit 
een bijzonder groot obstakel, nu moesten ze immers met hun karren 
een grote omweg maken langs de Oude Smidsestraat ofwel de Span-
jebergstraat oprijden om aan de andere kant van de steenweg hun 
landerijen te bereiken. 
De Viron had zijn zin gekregen, maar het project had ook gevolgen 
voor de rest van het Pajottenland. De ‘moderne’ verbindingsweg met 
de hoofdstad werd ook door enkele pientere Pamelaars aangegrepen 
om zich iets ‘te riskeren’.  
Zo ook Carolus- Fraciscus De Vidts (1808-1872) een neef van bur-

gemeester Elias De Vidts en grootvader van schepen Homere De 
Vidts (de man die zijn naam gaf aan een van de belangrijkste straten, 
een beetje postsierlijk ‘Homerde De Vidtslaan’ genoemd – in elk 
woordenboek staat dat een laan een met bomen omzoomde weg is-
). Deze Carolus (de Pamelaars zullen wel ‘Sjalen’ gezegd hebben) 
verbouwde in 1830 een nederige haardstee aan het kruispunt van de 
nieuwe steenweg en de Lombeekstraat tot een imposante herberg 
met woonhuis, stallingen en schuren. Een herberg zonder naam is 
geen herberg. Dus ging De Vidts op zoek naar inspiratie.  
Dat het een Franse naam moest zijn, daar was men in die tijd van 
overtuigd. In het nieuwe vaderland was het parool immers “La Bel-
gique sera latine ou elle ne sera pas”. Wat Sjalen zich nog herinnerde 
van de grote schermutseling die 40 km verderop had plaatsgevonden 
toen hij een broekventje was van zeven jaar, dat weten we niet, 
maar waarschijnlijk moet hij toch ergens iets opgevangen hebben 
van ‘de slag van de Belle Alliance’. Mocht de penning nog niet geval-
len zijn, wij hebben het inderdaad over wat we vandaag de ‘slag bij 
Waterloo’ noemen.  
 
Misschien gaat het wat vervelen, maar ook bij deze benamingen 
moeten we een kleine oprisping kwijt. Als heel de wereld het nu heeft 

over ‘Waterloo’ om het laatste wapenfeit van Napoleon te herdenken, 
dan is dat te wijten aan het feit dat één van de overwinnaars (en dus 
niet ‘dé’ overwinnaar), de hertog van Wellington, de naam ‘Braine-
l’Aleud’ (het grondgebied waar het grootste deel van de strijd zich 
had afgespeeld) niet kon uitspreken en al evenmin  ‘la Belle Alliance’, 
de herberg waar Bonaparte zijn hoofdkwartier had ingericht en waar 
Wellington en Blücher na de strijd hun overwinning bekrachtigden  
(tekening op de volgende bladzijde). 
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Overigens spraken de Pruisen achteraf van de ‘Belle Allience-Sieg’, 
de Nederlandse kroonprins Willem Frederik zei dat hij gekwetst te-
rugkeerde van ‘de slag van het Schoon Verbond’, Napoleon vond dat 
men moest spreken van de slag bij Mont-Saint-Jean, maar het was 
Wellington die het hoogst van de toren blies en er zo onrechtstreeks 
mee voor zorgde dat de Zweedse groep Abba in 1974 het Eurovisie-
songfestival kon winnen met ‘Waterloo’ en dus niet met ‘Belle Alli-
ance’.  
 
Geen nood! Sjalen De Vidts hing een grote smeedijzeren plaat boven 
de gelagzaaldeur waarop hij de naam in sierlijke letters liet aanbren-
gen. Al heel gauw zou de Belle Alliance een begrip worden in de 
streek.  
 
De Vidts en zijn vrouw Fientje deden gouden zaken. Niet alleen werd 

er getapt voor het voorname volk dat per sjees terugkeerde van een 
uitstap naar Brussel, maar Sjalen had ook een mooie hoplochting 
achter de herberg.  
Pamel was op dat ogenblik immers ook een belangrijke hopleveran-
cier. 
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De reizigers konden er bovendien ook terecht om de paarden te voe-
deren en om zelf een stevige hap te verorberen. Een gouden zaak 
dus!  
 
En het werd nog beter: in 1898 was de tramverbinding van Brussel 
naar Ninove afgewerkt. Honderden mensen gebruikten nu het 

nieuwe wondermiddel om te pendelen naar de hoofdstad of om 
groenten en fruit naar de Brusselse markten te vervoeren. Een halte 
voor je cafédeur, dat is een zegen! 
Omdat een Pamelaar niet houdt van lange namen, viel na korte tijd 
‘Alliance’ weg en werd enkel nog van ‘de Belle’ gesproken.  
 
De naam zou nog bekender worden in de streek toen kleinzoon Ho-
mere De Vidts de zaak overnam en op zijn geleeg een enorme op-
slagplaats liet bouwen waar de grote zakken hop uit de hele streek 
werden verhandeld. Zelfs wanneer het bergaf ging met de hopteelt 
moesten de De Vidtsen zich nog geen zorgen maken, er kwam im-

mers een fruitmarkt die massa’s kopers, verkopers en kleine parti-
culieren lokte. 
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Er werd flink gebouwd in de buurt en de Belle werd een echte wijk, 
met een eigen kermis en allerlei faciliteiten voor sportbeoefening, 

eerst schieting naar de staande wip, later ook biljart- en fietsclub. 
De Belle was ook een tijdlang het clublokaal van de Denderzonen. 
Het succes trok natuurlijk ook anderen aan en tijdens het interbellum 
werd aan de overkant van de steenweg ‘de nieuwe Belle Alliance’ 
geopend. Maar weldra waren de gouden jaren voorbij. In 1968 wer-
den de tramsporen opgebroken. De fruitmarkt bloedde dood, het le-
ven werd jachtiger en alles waar de Belle goed in was werd overbo-
dig. Het café sloot zijn deuren.  
En toch is er nog een interessante link te leggen tussen de Pamelse 
geschiedenis, de Belle, de Denderzonen en de familie De Vidts.  

 
Het café aan de straatzijde van het voetbalveld, langs waar vroeger 
het publiek naar het terrein stapte en dat tussen de jaren vijftig en 
zeventig van vorige eeuw beschouwd mag worden als het clublokaal, 
heeft ook een verhaal te vertellen. Vandaag kun je in dit pand terecht 
om je handen te laten verzorgen en je vingernagels te laten trans-
formeren tot miniaturen van actuele kunst. Maar destijds vloeiden 
hier vele hectoliters geestrijk vocht door de tapkraan.  
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De uitbaters van die vermaarde drankslijterij, die tienduizenden dor-
stige supporters hebben gelaafd, konden onvervalste adelbrieven 

voorleggen: met een Van Eeckhoudt en een De Vidts kom je immers 
meteen terecht bij 2 eeuwenoude Pamelse geslachten.  
 
‘Van Eeckhoudt’ is een naam die je in haast alle Poelkse kwartietsta-
ten zal tegenkomen. In zijn uitmuntende boek ‘Hoelang woont je fa-
milie hier al?’ (DF, 1978) somt Gerard Van Herreweghen zelfs vier 
stammen op van deze ondernemende familie. Nazaat Georges Van 
Eeckhoudt, die in zijn herberg de voetballiefhebbers voor uitdroging 
behoedde, stond daar aan de zijde van zijn echtgenote, Emilienne De 
Vidts. Met haar klimmen we weer in de stamboom die we op de vo-
rige bladzijde al belichtten.  

 
Als dochter van Sjalen uit de Belle (Karel De Vidts), kende zij de 
knepen van het vak! Het echtpaar bouwde in 1955 op hun erfdeel 
een café, pal aan de ingang van het terrein van Denderzonen Pamel, 
een ploeg die in die jaren enorm populair was in de hele streek. Het 
bleek een lucratieve onderneming te zijn!  
 
Ik heb met mijn eigen ogen nog de gezellige drukte aanschouwd die 
er in het café heerste, voor en na de match. Het meest spectaculaire 
was echter ‘de half-time’. Georges volgde de match vanop een slaap-
kamer. Hij hield ook het uurwerk in het oog en vijf minuten voor de 
rust stormde hij naar beneden en tapte een toog vol pinten zodat de 
dorstige supporters op recordsnelheid konden worden bediend. 
Op een kwartier tijd een paar honderd mensen bedienen, dat was 
een sportieve prestatie die soms wel eens straffer was dan wat op 
het grasveld ernaast werd tentoon gespreid. 
 
Moeder Emilienne opende in het weekend ook al haar deuren vanaf 
zes uur in het ochtendgloren. Toen kwamen de bussen aan die de 
verschillende ploegen naar hun verre verplaatsingen moesten voe-
ren. Ouders die hun kinderen brachten, buschauffeurs en begeleiders 

kon je toch niet ‘ongelaafd’ laten vertrekken? Dertig jaar heeft het 
brave mens het vol gehouden.  
 
Toen heeft haar rug het begeven. Overigens waren ook de gouden 
jaren definitief achter de rug. Ook hier kwam de tapkraan dus droog 
te staan.  
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Het zou Georges en Emilienne zeker een troost zijn te weten dat hun 
zoon Patrick in 2017 op de voorzittersstoel zou plaatsnemen om mee 

zijn schouders te zetten achter de zware opdracht om de Denderzo-
nen te doen overleven. 
 
Het leven werd jachtiger, de stroom auto’s die elke dag aan de Belle 
voorbijraast, zwelt steeds maar aan, de verkeersinfarcten nemen 
toe. In die mate zelfs dat dringende werken aan het drukke kruisweg 
zich aandienen. De laatste stap in die ontwikkeling is de volledige 
afbraak van ‘de oude Belle Alliance’. Aangestampt puin is alles wat 
rest van de vergane glorie. Laten wij hopen dat op de groene weiden 
aan de overkant van de Belle er wel nog een succesverhaal mag ge-
schreven worden en dat de Denderzonen er nog menig schoon ver-

bond kunnen afsluiten.  
 

 
 
 

 
  
 
   
 

Nog een paar foto’s van de teleurgang 

Fotobewerking Jan De Mont 
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’t Konseir van de voetbal 
 
Vandaag een voetbalploeg draaiende houden is geen sine-
cure! Je moet niet alleen sportief doorzicht hebben, maar je 
moet ook managercapaciteiten hebben, een specialist zijn in 
veiligheids- en juridische aangelegenheden en misschien nog 
het belangrijkste: je moet ook een financieel expert zijn. Als 
je niet aan de nodige fondsen raakt mag je het vergeten! Al 
was het vroeger allemaal veel eenvoudiger, helemaal zonder 
moeite ging het ook niet. Wanneer we de getuigenissen horen 
van de bestuursleden die in de beginjaren van de Denderzo-

nen de club overeind probeerden te houden, dan waren de 
centen ook dan al een hemelhoog probleem. En toch heeft 
men destijds creatieve oplossingen gevonden om de kas te 
spijzen.  
 
Toen de familie Bogaert in de jaren zestig aan het roer stond van 
Denderzonen Pamel, deden zij iets wat nu als heel progressief zou 
kunnen omschreven worden: combineren van sport en theater! Ik 
herinner me dat wij ieder jaar met het gezin de trappen van ’t Vlaams 
Huis opklommen voor een avondje ‘Konseir van de voetbal’.  
Misschien is het voor de jongere generatie toch wel interessant om 

eens te horen hoe bijna iedereen van het dorp betrokken was bij de 
voetbalclub en hoe iedereen probeerde op haar/zijn manier een 
steentje bij te dragen. Zo iemand was Georgette Segers. Een getui-
genis.  
 
Van wanneer dateren de oudste herinneringen? Hoe diep kan een 
mens boren in zijn kinderlijke memorie? Ik heb het voor mezelf niet 
precies kunnen achterhalen. Wat zeker tot de oudste inprentingen op 
mijn netvlies behoort is ‘het konseir bij Pever’. Mijn grote zus mocht 
als piepjong meisje haar theaterentree maken in een soort operette. 

Het liedje dat ze toen moest meezingen kunnen we zestig jaar later 
nog altijd kwelen. Maar meer nog dan dit simpele melodietje is voor 
mij de magie van het theater (’t konseir zei men bij ons) bijgebleven.  
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De felle kleuren van het decor, de brede ge-
baren van de acteurs, die man in de ge-

heimzinnige fluisterbak, de overdadig ge-
schminkte gezichten, het maakte diepe in-
druk op mij. Ik weet zeker dat ik op het 
einde van het stuk ook een warm gevoel 
kreeg toen alle intriges werden opgelost en 
dat mooie meisje kon trouwen met haar ge-
liefde. Van die knappe actrice uit de jaren 
vijftig mocht ik een paar weken geleden de 
herinneringen optekenen. 
 
“Mijn vader was een echte toneelman. Hij 

heeft bij verschillende Pamelse gezelschap-
pen op de planken gestaan en misschien nog meer er net onder. Hij 
was immers de geknipte souffleur die het ganse stuk uit het hoofd 
kende en vanaf de halfverheven fluisterbak een baken was voor iets 
minder zelfzekere acteurs.  
 
Zeven jaar was ik toen hij me voor het eerst deed meespelen in een 
opvoering van de KWB. Als vrouw kwam je in die tijd zeker niet in 
aanmerking om in een mannenproductie mee te spelen. Als meisje 
kon dat dus nog net. Met een vader die zo bezeten was van de to-
neelmicrobe, waar repetities een evident gegeven waren in de fami-
liale organisatie, was het niet zo verwonderlijk dat ik ook door dat 
virus besmet werd. Vader Rufin (‘van Soetj’, Segers) stond vóór zijn 
souffleurscarrière zelf graag op de planken. Hij was een bekwaam 
acteur en kon bovendien goed zingen. Toen wij de operette ‘in ’t 
Witte Paard’ speelden, schitterde hij in de rol van Sigismund… “wat 
doet die Sigismund daarvoor dat hij zo mooi is…”.  
Vaak zong hij ook alleen of in duo tijdens de ‘entrakt’. We speelden 
immers bijna altijd een drama om de avond te beginnen. Om de 
mensen hun tranen wat te laten opdrogen werden dan enkele liedjes 
gezongen en daarna kwam het blijspel of de billenkletser”. 

 
Georgette heeft een beetje spijt dat ze vroeger niet meer heeft ge-
noteerd wat ze allemaal met welke acteurs hebben opgevoerd.  
Al is de lijst die ze zo voor de vuist opsomt al behoorlijk indrukwek-
kend:  
  



 

210 
 

Frans en Remi Vierendeels, Roger Renders, Jean Ots, Herman De 
Boitselier, Julia Pirret, Jean Willems, Francine D’Hauwer, Frans 

Couck, René Vanderkelen, Marcel Nuyts, Martha De Pever, Jos Hert-
veldt, Albert Van Isterdael, Madeleine Van Belle, Célestine Van den 
Houwe, Adrienne De Pever, Willy Braeckmans, Frans De Coen… ze 
heeft aan iedereen mooie herinneringen over gehouden. Vaak ook 
prettige anekdotes. Zo was er Omer Snep, de goedlachse dakwerker 
die een mooie stem had en goed kon acteren. Alleen had hij het in 
de gewone omgang wat moeilijk om iets gezegd te krijgen zonder 
haperen. Wanneer hij echter op de scène stond, haperde hij nooit. 
Een echt probleem kreeg hij toen hij op een bepaald ogenblik moest 
kruipen in de rol van … een stotteraar. Hij had er de grootste moeite 
mee! 

 
 
 
 
Het ‘Vlaams Huis’ 
beter bekend als ‘de 

zaal van Pever’, 
waar op de eerste 

verdieping een to-
neelzaal was ge-

maakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
“Wij hebben zeer 
veel gespeeld bij 
‘Plas’. Schrijn-

werker Philemon 
Vanderplas had boven zijn atelier aan de Lombeekstraat een zaal 
gebouwd waar niet alleen de Lebergse fanfare haar concerten en 
penskermissen organiseerde, maar waar er dus ook toneel werd ge-
speeld. Het grootste deel van mijn ‘toneelloopbaan’ heb ik echter 
gespeeld voor de Denderzonen”. 
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Jef Bogaert, een goedhartig zakenman en mecenas was voorzitter 
van de voetbalvereniging Denderzonen Pamel. Omdat zelfs in die ja-

ren zo’n club al handenvol geld kostte, waren alle bijkomende fond-
sen welkom. Zijn ondernemende echtgenote (Madame Titine) had 
daarom het lumineuze idee opgevat een toneelvereniging te stichten 
die enerzijds aan culturele volksverheffing zou doen en anderzijds 
een financiële steun kon zijn voor de plaatselijke sporthelden. Om de 
onenigheid tussen Mettes en Doempers te omzeilen speelden ze in ’t 
Vlaams Huis, beter bekend als ‘bij Pever’, vanuit de dorpspolitiek ge-
zien een vrij neutrale plek. Mevrouw Bogaert heeft haar taak als 
mentor van de toneelvereniging zeer ter harte genomen. Zij was de 
onbetwiste baas: ze koos de stukken, regisseerde en hield toezicht 
op de onberispelijke moraal. De Denderzonen speelden immers ge-

mengd en zij waakte erover dat eventuele bekoringen onmiddellijk 
werden gesmoord. Bij de opvoeringen werd de kleedkamer in twee 
gedeeld en beletten zware dekens en schutsels dat eventuele bege-
rige blikken een glimp van de andere mensensoort zouden kunnen 
opvangen. 
 
“De samenwerking tussen toneelvereniging en voetbalclub was voor 
beiden lonend. Wanneer we op verplaatsing gingen spelen mochten 
we beroep doen op Frans Tasselt (Asselman), de vader van vier 
voetballende Denderzonen, café-uitbater aan de Oude Kaai én be-
zitter van een grote vrachtwagen. Zo moesten we eens in Erondegem 
een operette gaan spelen. Dat betekende een hele verhuis. De to-
neelzaal van Pever was namelijk gelegen op de eerste verdieping. 
Dus moest de piano met man en macht naar beneden worden ge-
schoven en zonder hefbrug op de vrachtwagen worden getild, daar 
werden de decorelementen bij gestouwd en tenslotte een aantal ban-
ken waarop de acteurs plaats namen.  
Tijdens de rit moesten we zorgen dat we het schuiven van al het 
materiaal konden beletten. Maar het plezier dat tijdens zo’n onder-
neming werd gemaakt kun je niet beschrijven”. 
 

Er moest in die jaren inderdaad ook een flink pak energie gaan naar 
het oplossen van praktische problemen. Toen de groep ‘De Zwans-
baron’ speelde, een vrolijke operette met op een bepaald ogenblik 
wel dertig acteurs, zangers, muzikanten en meezingende kindjes op 
de planken, werd het op een bepaald ogenblik wel erg spannend.  
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Bovendien kwamen voor dergelijke voorstelling meestal wel driehon-
derd toeschouwers opdagen.  

Een ware beproeving voor de houten zoldering boven de gelagzaal. 
Er werd vastgesteld dat de balken vervaarlijk aan het doorzakken 
waren en men heeft toen wijselijk beslist op enkele plaatsen de 
draagvloer te ondersteunen. Maar er diende zich ook nog een ander 
probleem aan: men kon onmogelijk langs de zijkanten op het toneel 
geraken. De acteurs moesten dus langs de achterzijde via een gam-
mele ladder door een klein luik op de scène kruipen. Het vergde dus 
een ganse studie om iedereen op het gepaste ogenblik en in de juiste 
volgorde door de smalle passage te loodsen. Het zal mevrouw Bo-
gaert ongetwijfeld veel grijs haar hebben opgeleverd. 
 

“Die spannende situaties brachten ons echter dichter bij mekaar, we 
vormden een hechte ploeg. Toneel spelen is een groepsgebeuren. Ik 
ben in mijn ganse leven nooit uitgeweest. Ik had meer dan voldoende 
verzet met het toneel. Een repetitie was iets om naar uit te kijken. 
Er werd om beurt bij de ene, dan bij de andere thuis geoefend.  
Dus moesten vader en ik soms met de fiets van de Profetenstraat 
naar de Piezelstraat. Geen straatverlichting, soms ook het fietslicht 
kapot. Maar het loonde meer dan de moeite. Na afloop werd er stee-
vast plezier gemaakt. Het gebeurde dat men rond middernacht nog 
frieten begon te bakken. Af en toe kwamen we pas rond twee of drie 
uur thuis. Mijn moeder hoefde zich geen zorgen te maken, vader was 

immers bij mij en ik 
kon ook op vader pas-
sen. Alleen was het ’s 
anderendaags niet al-
tijd even prettig. Som-
migen hadden minder 
geluk. Meester Cyriel 
was een echte plezier-
maker, hij wou altijd 
als laatste naar huis. 

Op een nacht was zijn 
Jeanneke hem toch ko-
men halen, maar hij 
wist zich op tijd te ver-
stoppen…” 
 

Georgette en Antoine Sonck 
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Het mooiste waren natuurlijk altijd de opvoeringen. Er was een pak 
volk nodig om alle posten te bemannen: Maria van Gebier was kof-

fiemadame, schoolmeesters Frans Kestens en Robert Van Isterdael 
hielpen bij het decor en moesten af en toe ook eens figureren, er 
waren een paar goede zielen nodig om te schminken, de kaarten te 
verkopen, accordeonist Jozef De Backer of de pianist uit Meerbeke. 
Van tussen de gordijnen even gluren naar de vollopende zaal. En dan 
maar hopen dat niemand door zijn tekst zou vallen en dat de souf-
fleur geen bladzijde zou overslaan. Al viel dat volgens de meeste 
getuigen voor het Pamelse gezelschap heel erg mee. de groep had 
in de streek een zeer goede reputatie. Het hoogtepunt was ongetwij-
feld die keer toen ze het door Davidsfonds Meerbeke georganiseerde 
Landjuweel hebben gewonnen. De jury, waarin onder meer Yvonne 

Lex, oordeelde dat de Denderzonen de beste waren, vóór het thuis-
spelende Meerbeeks gezelschap. De organisatoren konden het blijk-
baar moeilijk verkroppen want de kleedkamer van het winnende 
team werd in het donker gezet en de glorierijke acteurs keerden zon-
der zich te ontschminken terug naar Pamel. 
 

 

 

Vlnr René Vander Kelen, Willy Braeckmans, Jean Willems, Georgette Segers, 

Cyriel De Doncker, Roger Renders, Romain Van Holsbeeck, Omer Sneppe, 

Frans Kestens, Julia Van der Kelen, vooraan zittend: Adrienne De Pever. 



 

214 
 

Wij hebben nog veel anekdotes opgetekend. Georgette vertelt ze 
rustig en boeiend. Het is niet moeilijk zich in te beelden dat zij een 

halve eeuw gelden ook haar publiek wist te bekoren. In dat publiek 
zaten steevast ook een paar jonge kerels die niet meteen voor het 
dramatisch gebeuren naar de voorstelling kwamen. Hen was het veel 
meer om de prima donna te doen. Alfons, de knapste heeft het uit-
eindelijk gehaald. Zijn concurrent, een andere fijne jongeman, was 
niet meteen een vlotte prater. Achteraf vertelde hij (in schokjes) aan 
een tante: “Mocht ik het beter hebben kunnen expliceren, ik zou haar 
wel gekregen hebben”. 
Een hypothetische stelling die nooit zal kunnen bewezen worden 
want Georgette en haar Alfons begonnen aan een mooi gezin. Toen 
in 1963 de kleine Veerle zich aankondigde heeft Georgette haar to-

neelcarrière afgesloten.  
 
“Ik heb heel erg genoten van het spelen en het zingen. Het toneel 
heeft mij alles gegeven van wat ik toen verlangde, meer had ik niet 
nodig. Het waren heerlijke tijden”. 
 

 

 

  

Dat voetbal en toneel mekaar in Pamel verrijkten, mag blijken uit deze 

aankondiging van een toneelavond in 1939… 
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   6     Allerlei informatie   
 

 

FC Denderzonen Pamel vzw.  

Koning Albertstraat 2a   

1760 Roosdaal 

Telefoon : 054 33 23 12 

e-mail: dz.pamel@outlook.com. 

 

Stamnummer:  

KBVB 4184 

Je kan het reilen en zeilen 

van de club volgen op 

www.denderzonenpamel.weebly.com  

Logo: 

 

 

 

mailto:dz.pamel@outlook.com
http://www.denderzonenpamel.weebly.com/
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Clubkleuren 

 
Tot 1961 speelde Denderzonen Pamel in blauw-rode uitrusting. 
Daarna koos men voor het wit en groen van het Pamelse wapen-
schild (*). 
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(*) Een (stoute) historische bedenking  

Zelfs als we het over voetbal hebben, kunnen we het bij 

Erfgoed Rausa niet laten bij elk detail een historische 

bedenking te maken. Neem nu de kleuren groen/wit. 

Begin twintigste eeuw werden alle gemeenten opgeroepen een wa-

penschild voor te dragen. Zoals dat in veel andere gemeenten ge-

bruikelijk was, koos men ook in Pamel voor het heraldische symbool 

van een adellijke familie.  Het gaat hier om het wapenschild van de 

familie d’Oignies: op een veld van sinopel (groen) ligt een dwarsbalk 

uit hermelijn (wit) met elf lelies. Ik durf betwijfelen of destijds de 

‘vroede vaders der gemeente’ bij het bepalen van dit wapenschild 

hebben nagedacht over het feit dat deze ‘adellijke familie’ eigenaar 

werd van de heerlijkheid Pamel op basis van gearrangeerde huwelij-

ken en verdachte transacties. Hebben zij er bij stil gestaan dat deze 

lui, die niet eens de taal kenden van de mensen waarover zij heers-

ten, meestal hier niet woonden en geen enkele band hadden met de 

bewoners? Was het dan echt nodig om het symbool van deze uitbui-

ters over te nemen als kenmerk voor een gemeente waar men ge-

lijkheid wel hoog in het vaandel voert? 

Dat het clubbestuur van de Denderzonen in de vroege jaren zestig 

voor groen/wit koos, kan men hen niet kwalijk nemen. Voor deze 

mensen was het immers een teken van verbondenheid met de (toen 

nog zelfstandige) gemeente Pamel. Overigens is het een mooie com-

binatie en kan de symbolische betekenis ons ook bekoren: wit: kleur 

van trouw, groen: kleur van de hoop en de mildheid, begrippen die 

we in deze onzekere tijden moeten koesteren. 
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7    tot besluit 

 
 
De laatste gegevens zijn aangevuld, de ultieme correctie afgerond, 
met de zekerheid dat hier en daar toch kleine vergissingen over het 
hoofd werden gezien.  
Het spijt is er ook al, omdat zoveel formidabele spelers, medewer-
kers en supporters niet aan bod zijn gekomen. Hoe graag hadden we 
de loftrompet nog gestoken over Gilbert De Smedt, Gilbert Nicola, 
Petrus Vandershueren, Freddy Van Holsbeeck, Jos Aselman, Etienne 
Geeraerts, Jean Gochet, Wilfried Van den Eede, Denis Asselman, Erik 
Segers, Peter Tielemans, Gert Van Der Perre, Bart Sonck, Geert Van 
den Nest, Daniël Vanderstappen, Patrick Van Bellinghen, Albert Van 
Zeebroeck, Hugo Willems, Herman Van Eeckhoudt, Robert De Winne, 
Eienne Van den Houwe, Etienne Vayens, Etienne Schets, Marc Ver-
meiren, Sandy Bert, Koen Van Vaerenbergh, Johan Hertveldt, en nog 
heel veel anderen… 
Ook een lofzang op sterkhouders als Freddy Wauters, Cornel Stock-
mans, Lucien Hellinckx, Gilbert De Moortel, Jean François, Denise en 

Jozef De Troyer, Marc Dujardin, Lucien Straetmans, Jean Boghe-
mans, Roger Evenepoel, Pierre Vanderstappen, Hans Van Droogen-
broeck… zou hier zeker op zijn plaats geweest zijn.  
 
Laten we deze publicatie dan maar de ondertitel ‘Deel 1’ meegeven, 
in de hoop dat enkele mensen ook in hun pen kruipen en met hun 
bijdragen het verhaal van de Denderzonen vervolledigen. Dit is met-
een ook de wens dat, wat vandaag gebeurt en wat er aan sportieve 
belevenissen gedurende de volgende jaren nog te beleven valt, wordt 
opgetekend in een kroniek die als basis kan dienen voor een luister-
rijke uitgave voor het eeuwfeest van de Denderzonen. Maar dat 

wordt een opdracht voor onze kleinkinderen… 
 
Walter Evenepoel 
Erfgoed Rausa, lente 2017 
www.rausa.be  
  

http://www.rausa.be/
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18 augustus 1940 
 
Kamiel Asselman, een sportieve jongeman, heeft rond zich enkele 
voetballende kameraden uit Pamel, Ledeberg en Poelk verzameld en 
noemt zijn club ‘Denderzonen Pamel’. De eerste officiële match werd 
betwist op het terrein van ‘den Blauwvoet’ op Impegem. 
De oefenstonden vonden plaats ten huize Asselman aan de oude Kaai. 
Vader Frans had een camion waarmee hij vee vervoerde, moeder hield 
er winkel en café. Frans Asselman is lang een van de belangrijkste 
steunpilaren geweest van de club. Hij stelde niet alleen zijn café ter 
beschikking als trainingslokaal, maar zorgde ook voor transport en hij 

leverde met zijn vier zonen Kamiel, René, André en Louis ook vier for-
midabele voetballers af… 
 
Zo begint het verhaal van de Denderzonen. Driekwart eeuw later zijn 
er honderden spelers aangesloten geweest. Tienduizenden mensen 
hebben bijwijlen onvergetelijke momenten beleefd. In deze publicatie 
hebben we geprobeerd een deel van die mooie herinneringen samen 
te brengen. We beseffen dat we ver van volledig zijn en bieden onze 
excuses aan bij de mensen die we niet hebben vernoemd. Hopelijk 
komen er dankzij dit initiatief nieuwe gegevens naar boven en kunnen 

we binnenkort een verbeterde uitgave presenteren. Laat intussen toch 
maar de kurken  knallen op deze belangrijke verjaardag! 
 

 

 

 

 
 
Dit is een uitgave van Erfgoed Rausa 

Auteur: Walter Evenepoel 
 

Met dank aan de gewaardeerde medewerking van de vele (oud-)spelers, trai-

ners, bestuursleden en supporters van Denderzonen Pamel 

 

 


