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Voorwoord

Standard Luik is een echte grootmacht 
van het Belgisch voetbal: de club ver-
overde immers al tien landstitels en ze-
ven Bekers van België. Ook speelden de 
Rouches meer dan tweehonderd Euro-
pese wedstrijden en leverden ze aan dit 
land meer dan tachtig internationalen. 
Ook voor mijn eigen carrière als voet-
baller speelde de club een bepalende 
rol: na mooie jaren bij SK Beveren en bij 
Antwerp FC belandde ik in  immers 
in Luik. Ik beleefde er een onvergetelijke 
periode: onze ploeg speelde drie keer 
op rij landskampioen en ikzelf won twee 
keer de Gouden Schoen. De Europese 
wedstrijden die we speelden, waren een 
echte verrijking: zo kregen we name-
lijk meer van de wereld te zien. De fans 
maakten het stadion steevast tot de ‘Hel 
van Sclessin,’ waar de spelers letterlijk 
werden vooruit gestuwd.

Ik verhuisde toen naar Limburg, waar ik 
nog altijd woon. Tot op vandaag heb ik 
nog contact met veel van mijn toenma-
lige ploegmaats, en woon ik als trouwe 

supporter nog altijd de thuiswedstrijden 
bij. De titel van  blijft een onverge-
telijk hoogtepunt: na vijfentwintig jaar 
was Standard eindelijk weer de beste 
club van het land. Maar de clubgeschie-
denis is zoveel meer dan dat: ze gaat im-
mers terug tot  en kende sindsdien 
tal van hoogte- maar ook dieptepunten.
Hoewel er al verschillende boeken wer-
den geschreven over Standard, ontbrak 
tot nu toe echter een werk dat het com-
plete verhaal vertelt. Daarin komt nu 
verandering dankzij het historisch on-
derzoek van de vele beschikbare bron-
nen en de literatuur door auteur Sam 
Van Clemen. Met Standard Luik:  jaar 
voetbaltraditie zorgt hij voor een vlot 
geschreven, gedetailleerd en rijk geïllus-
treerd boek dat een must is voor elke fan 
van de club. Hiermee kan elke supporter 
en rechtgeaarde voetballiefhebber ken-
nismaken met een boeiende brok voet-
balgeschiedenis.
Ik wens iedereen die dit boek in handen 
neemt veel lees- en kijkplezier toe!

Wilfried Van Moer

 Wilfried Van Moer met 
een van zijn drie Gouden 
Schoenen.
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Deel : -

De jaren - brachten belangrijke successen, zowel op nationaal als 
Europees niveau.

-: VOOR DE EERSTE KEER LANDSKAMPIOEN

In - werd Standard voor de eerste keer landskampioen.

tegen Rode Ster Belgrado. De zestien-
de speeldag bracht een onverwachte 
- nederlaag thuis tegen Sint-Truiden. 
Piters werd bovendien uitgesloten. De 
volgende wedstrijd tegen Lierse werd 
uitgesteld, waardoor Antwerp de lei-
ding kon overnemen en Standard een 
punt achterstond. Wat daarna volgde, 
was een nek-aan-nekrace met de ‘Great 
Old’ en de ‘Mannekens’. Een gelijkspel op 
Tilleur en een verlies van Antwerp vol-
stonden om weer op kop te komen. Een 
- op Daring Brussel versterkte die kop-
positie. ‘Een wandeling voor de Rouches,’ 
schreef Les Sports. Daarna begonnen de 
titeldromen toe te nemen. Krantenti-
tels zoals ‘Standard op weg naar de titel,’ 
zeiden genoeg. Dit liep echter mis: - 
verlies thuis tegen AA Gent bracht Beer-
schot onverwacht op kop. Tot overmaat 
van ramp werd vervolgens verloren te-
gen rechtstreekse concurrent Antwerp.
De laatste fase van de competitie verliep 
razend spannend. Standard Sport sprak 
over ‘een verschrikkelijke koers naar de ti-
tel’. Winst thuis tegen Anderlecht bracht 
de titel een stap dichterbij. Winst van de 
inhaalwedstrijd op Lierse was noodzake-
lijk en bracht de ploeg op gelijke hoogte 
met Beerschot. Op speeldag  werd de 
kop overgenomen na winst tegen Club 
Luik (-, goals van Denis Houf ), terwijl 
de concurrenten steken lieten vallen. 
Speeldag  bracht de clash tegen Beer-
schot (-), waarna de - volgde op 
Verviers. ‘Standard houdt vol,’ luidde de 
commentaar in Standard Sport. Inder-
daad, Antwerp stond een punt achter. 
Winst in de laatste thuiswedstrijd tegen 
Verviers (-) betekende dat de Rouches 
als leider met een punt voorsprong be-
gonnen aan de laatste speeldag.

Voor die allerlaatste wedstrijd op Ber-
chem Sport volstond het behalen van 
een gelijkspel om eindelijk voor het 

eerst kampioen te spelen. Het resul-
teerde in een ware thriller voor een met 
. toeschouwers gevuld en uitver-
kocht Rooistadion, die eindigde op -. 
Cruciaal was de ste minuut, toen een 
schot van een Berchemspeler strand-
de op het doelhout. Daarna tikten de 
minuten langzaam weg, maar bij het 
weerklinken van het eindsignaal was 
Standard voor het eerst in haar bestaan 
landskampioen. De volgende ploeg be-
haalde de titel: Nicolay, Happart, Thel-
lin, Bolzee, Marnette, Mathonet, Jadot, 
Givard, Piters, Houf, Paeschen. Antwerp 
telde evenveel punten, maar meer ver-
loren wedstrijden ( tegen  voor Stan-
dard). Dat was toen doorslaggevend bij 
een gelijk aantal punten. Het vervolg 
laat zich raden: de dolblije supporters 
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Een belangrijke vernieuwing in de loop 
van - was de inhuldiging van 
de elektrische verlichtingsinstallatie van 
Sclessin, met vier pylonen op elk van 
de hoeken van het speelveld. Voor de 
gelegenheid werd vriendschappelijk 
gespeeld tegen Racing Parijs. Het was 
meteen de eerste ‘nocturne’ uit de club-
geschiedenis. De Fransen bleken veel te 
sterk en wonnen met -. Ook werd het 
medisch kabinet uitgerust met moder-
ne apparatuur, werd de jeugdopleiding 
verbeterd en kreeg het speelveld een 
verbeterde drainering. Een andere be-
langrijke vernieuwing was het aantrek-
ken van de eerste zwarte speler uit de 
clubgeschiedenis: middenvelder Paul 
Bonga Bonga uit Kongo. Hij zou dat eer-
ste seizoen vier wedstrijden meespelen 

en één keer scoren. Tot  speelde 
hij voor Standard  matchen, in  
eindigde hij tweede in het referendum 
voor de Gouden Schoen (na Paul Van 
Himst).

De competitie begon meteen sterk, met 
- winst op Sint-Truiden. Na een vier op 
vier (- thuis tegen Lierse) stonden de 
Rouches vanaf speeldag twee op kop, 
eerst nog gedeeld met Antwerp daar-
na alleen. De ploeg ging door op dit 
elan: pas speeldag vijf bracht punten-
verlies (- op FC Mechelen). ‘Standard 
nam een goede start, maar de weg is 
nog lang,’ stelde Standard Sport tevre-
den vast. Na zes speeldagen stonden 
de Rouches drie punten voor. Les Sports 
schreef over ‘een briljant Standard’. - 
gelijk thuis tegen rivaal Antwerp conso-
lideerde die positie. De eerste nederlaag 
kwam er op speeldag : - op Ander-
lecht. Daarna volgde gelukkig - thuis 
tegen Club Luik, met Marcel Paeschen 
als de grote uitblinker. Na een gelijkspel 
op Beerschot was Standard echter lei-
der af. Winst tegen Verviers bracht hierin 
echter weer verandering. Standard ein-
digde de eerste ronde na - winst thuis 
tegen Berchem met drie punten bonus. 
Het zag er dus goed uit in de race naar 
die eerste titel.

Tijdens de winterstop maakte de spe-
lersgroep een reisje naar het zonnige 
Casablanca, waar - werd gespeeld 

 Twee zwarte parels: 
Paul Bonga Bonga en 
Nicodème Kabamba. 

 Tilleur-Standard -. 
Marcel Paeschen in actie. 
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bestormden na afloop het veld en he-
sen hun helden op de schouders. Ook in 
Luik barstte een groot feest los. ‘Op het 
einde van deze voor Standard heuglijke 
wedstrijd was het wit van het gelaat der 
duizenden meegespoorde supporters 
verdwenen en zag men niets dan rood 
op het veld waar de ‘Rouches’ op de 
schouders werden gehesen en in triomf 
werden rondgedragen,’ stond te lezen in 
de Gazet van Antwerpen.

De club had bijna doorlopend aan de 
leiding gestaan, maar het was knokken 
geweest tot aan de finish. Les Sports 
noemde Standard meer dan terecht 
‘een waardige kampioen’. Gazet van Ant-
werpen feliciteerde als volgt: ‘Standard 
beschikt over een stevig georganiseer-
de verdediging en meerdere goede 
individualiteiten in de voorhoede. De 
‘Rouches’ hadden een elftal dat zich het 
ganse seizoen heeft ingespannen en dat 
nu de vruchten plukt van het geleverde 
voetbalwerk.’ De titel was de bekroning 
geweest van een steile opmars: op  
jaar tijd evolueerde Standard van een 

bescheiden middenmoter tot de num-
mer één van het Belgische voetbal. Jean 
Capelle, de ster van de jaren ’, was ook 
in zijn nopjes. ‘De titel, het is een geluk 
dat ik nooit heb gekend,’ vertelde hij in de 
krant. Standard Sport was uiteraard ook 
in de wolken. ‘Na  jaar eindelijk kampi-
oen, bedankt!!!’ luidde het veelzeggend 
in een extra nummer. Het seizoen werd 
afgesloten met een feestmatch thuis te-
gen Ferencvaros Boedapest. Deze werd 
georganiseerd ter gelegenheid van het 
zestigjarige bestaan van de club en ein-
digde op -. ’s Morgens was eerst een 
Mis opgedragen in de kapel van het Col-
lège Saint-Servais, de school waar Stan-
dard is ontstaan.

Volgende zeventien spelers maakten 
Standard kampioen: Toussaint Nicolay 
( wedstrijden), Joseph Happart ( 
wedstrijden), Gilbert Marnette ( wed-
strijden), Jean Mathonet ( wedstrij-
den,  doelpunten), Henri Thellin ( 
wedstrijden), Denis Houf ( wedstrij-
den,  doelpunten), Marcel Paeschen 
( wedstrijden,  doelpunten), Maurice 
Bolsée ( wedstrijden,  doelpunten), 
André Piters ( wedstrijden,  doelpun-
ten), Charles Mallants ( wedstrijden, 
 doelpunten), Joseph Givard ( wed-
strijden), Jean Jadot ( doelpunten,  
doelpunten), Léopold Anoul ( wed-
strijden,  doelpunten), Paul Bonga Bon-
ga ( wedstrijden,  doelpunt), Adelin de 
Lunardo ( wedstrijden), Jean Van Herck 
( wedstrijden), Herman Geunès ( wed-
strijd). De eerste vijf ploegen in de eind-
stand waren: ) Standard ( punten,  
verlieswedstrijden) ) Antwerp FC ( 
punten,  verlieswedstrijden) ) AA Gent 
( punten) ) Beerschot ( punten) ) 
Anderlecht ( punten).

 Standard-Racing Meche-
len -. Jadot kopt op 
doel. 

Denis Houf

Denis Houf (°) werd in  lid van 
Standard en debuteerde in  op -ja-
rige leeftijd als aanvaller in het eerste elftal. 
Hij verwierf in - een basisplaats. 
Houf werd met Standard driemaal lands-
kampioen (,  en ), en won 
eenmaal de Beker van België (). Hij 
bereikte met de ploeg de halve finales van 
de EC I -, waarin ze verloor van 
Real Madrid. Hij bleef voetballen op Scles-
sin tot in  en speelde voor Standard 
 officiële wedstrijden waarin hij  
doelpunten scoorde. Tussen  en  
speelde Houf  interlands, waarin hij vijf 
doelpunten maakte. Toen trad hij terug als 
internationaal. Op het WK  in Zwitser-
land speelde hij de legendarische wedstrijd 
in de eerste ronde tegen Engeland (- na 
verlengingen).
In  was Houf de grote favoriet voor het 
winnen van de Gouden Schoen, maar hij 
werd met twee punten verslagen door de 
-jarige Paul Van Himst. Het is anno  
nog steeds het kleinste verschil waarmee 
een Gouden Schoen ooit werd verloren. In 
 trok hij naar stadsrivaal Club Luik, een 

overgang die heel wat stof deed opwaaien. 
Denis Houf overleed in . ‘Denis Houf 
realiseerde op het terrein alles waar ik in 
theorie van droomde. Hij dacht sneller dan 
de tegenstander en kwam nooit in moei-
lijkheden,’ vertelde zijn oud-trainer André 
Riou in . Beroepshalve werkte Houf 
steeds voor Cockerill.

Palmares
Landskampioen (): , , 
Bekerwinnaar (): 

Interlands
 juni : Engeland-België - (n.v.)
 september : België-Duitsland -
 oktober : België-Nederland -
 januari : Italië-België -
 april : Nederland-België -
 juni : België-Tsjechoslowakije -
 juni : België-Hongarije -
 oktober : België-Nederland -
 november : Frankrijk-België -
 december : Duitsland-België -
 maart : België-Spanje -
 april : Nederland-België -

 mei : België-Roemenië -
 juni : België-IJsland -
 september : IJsland-België -
 november : Nederland-België -
 mei : Zwitserland-België -
 september : België-Nederland -
 oktober : België-Turkije -
 november : Hongarije-België -
 maart : Frankrijk-België -
 mei : België-Oostenrijk -
 oktober : Nederland-België -
 maart : Frankrijk-België -
 maart : Nederland-België -
 mei : Zwitserland-België -

  september : België-Duitsland 
-. Huysmans, Lemberechts, Coppens, 
Van Brandt, Houf, Gernaye, Mees, Dries, 
Carré, Anoul, Mermans. 

 Denis Houf. 


