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Lier 

b “Koninklijke Lierse Sportkring is een deel van mijn
leven. Mijn vader was een grote fan van Fons Van
Brandt en heeft Lierse in 1960 landskampioen zien
spelen. Hij was bovendien afkomstig van Ramsel,
het geboortedorp van Erwin Vandenbergh. Zowel hij
als ik waren meteen supporter van Erwin en van
‘zijn’ club”, zegt Sam Van Clemen, die in Turnhout 
woont. 

Massa info verzameld
“Sinds 1985 gingen we naar elke thuiswedstrijd kij-

ken, vanaf 1987 ook naar de uitwedstrijden”, vertelt
Van Clemen. “Het leverde onvergetelijke herinnerin-
gen op zoals de promotie in 1988, de landstitel in
1997, de bekerwinst in 1999 en de verscheidene Eu-
ropese wedstrijden. Ik heb zelf een volledige verza-
meling aangelegd van het clubmagazine De Sport-
vriend, sinds dat opnieuw verscheen in 1986, en
daarnaast ook een verzameling persknipsels.” 

Toen de 110de verjaardag van de club naderde,
rijpte bij Van Clemen het plan om een boek te schrij-
ven over de rijke clubgeschiedenis. K. Lierse S.K.:

110 jaar voetbaltraditie, zo heet het boek. “Ik kon ge-
bruikmaken van de twee eerdere publicaties. Daar-
naast heb ik een massa informatie gevonden in de
geschreven pers. Een van mijn belangrijkste bron-
nen was Gazet van Antwerpen. Verder beschikte ik
over interviews met de belangrijkste spelers vanaf
de generatie van de kampioenenploeg van 1932.” 

Landskampioen
Met al dit materiaal kon de auteur in woord en

beeld een chronologisch overzicht van de geschiede-
nis van Lierse samenstellen, opgedeeld in vijf hoofd-
stukken. “Het eerste deel handelt over de jaren 1906
tot 1927, dus over de oprichting van Lierse en de op-
gang van de club na de Eerste Wereldoorlog. In het
tweede deel heb ik het over de glorieperiode die in 
1928 begon. Het waren de jaren van Bernard Voor-
hoof, toenmalig recordinternational en samen met
Paul Van Himst nog altijd topschutter van de Rode

Duivels. In 1932 en 1942 werd Lierse onder zijn im-
puls landskampioen. Lierse is met Antwerp en Club
Brugge touwens de enige club die zowel voor als na
de Tweede Wereldoorlog titels won. Voorhoof moest
in 1948 jammer genoeg met een degradatie afscheid
nemen.” 

 De club zou echter sterk terugkeren. “Daar begint
deel drie mee. Van 1953 tot 1986 speelde geel-zwart
onafgebroken in de eerste klasse. Na degradatie in
1986 begon snel een nieuwe sterke periode, de start
van deel vier. De landstitel van 1997, de campagne
in de Champions League die erop volgde en de winst
van de Beker van België in 1999 waren onvergetelij-
ke hoogtepunten. Daarna begonnen jaren van spor-
tieve achteruitgang en financiële moeilijkheden die
de club op de rand van de afgrond brachten.” 

De komst van Wadi Degla in 2007 betekende de
redding, hoewel de sportieve resultaten toch een
beetje achterwege bleven. “Een nieuwe degradatie
in 2014 was het gevolg”, zegt Van Clemen. “Geluk-
kig kon Lierse vorig seizoen een plaatsje bemachti-
gen in reeks 1B van het profvoetbal. Daarmee ein-
digt het vijfde hoofdstuk.”  

i K. Lierse S.K.: 110 jaar voetbaltraditie telt 130 bladzijden 
en 225 illustraties en is gedrukt met hardcover en in vier
kleurendruk. Het boek kost 25 euro en is te koop bij Stan
daard Boekhandel.

Historicus beschrijft
hoogte- en dieptepunten van 

110-jarige voetbalploeg

Voetbalclub K. Lierse S.K. bestaat 110
jaar. Dat vond historicus en trouwe
supporter Sam Van Clemen (45) het
ideale moment om een boek samen

te stellen over 110 jaar geelzwarte 
voetbaltraditie.

Sam Van Clemen
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het Herman Van
derpoortenstadion.
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CAW zoekt extra vrijwilligers

b Het Centrum Algemeen Wel-
zijnswerk (CAW) Boom Mechelen 
Lier zoekt nieuwe vrijwilligers.
“We kiezen er bewust voor om be-
roepskrachten en vrijwilligers sa-
men te laten werken”, klinkt het bij
het CAW. Kandidaten moeten so-
ciaal vaardig en geëngageerd zijn 

en andere mensen willen helpen.
Er staan twee infosessies op het
programma over het vrijwilligers-
werk. Op maandag 10 oktober om
19.30u en op vrijdag 14 oktober 
om 14u. De sessies vinden plaats
in de Maurits Sabbestraat 119 in
Mechelen. (masi)
i 015.69.56.95, vrijwilligers@caw
boommechelenlier.be 

Boom, Lier 

Trouwe supporter stelt 
boek over geschiedenis 
van K. Lierse S.K. samen


