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Als geboren en getogen Hooiktenaar doorliep 
ik als voetballer bijna alle jeugdreeksen bij KVK 
Hooikt. Vanaf de preminiemen tot de scholieren 
speelde ik maar al te graag bij de club uit mijn 
dorp. Ondertussen ben ik bezig aan mijn tweede 
periode als voorzitter. Ik vind het dan ook 
belangrijk dat ik vanuit het bestuur mee kan 
helpen aan het bestaan van een goed draaiende 
voetbalclub in Koningshooikt.

Het is de betrachting dat iedereen zich goed 
voelt en amuseert bij onze club. Uiteraard is dit 
ook hard werken voor onze vele vrijwilligers en 
trainers. Zij staan alle dagen en tijdens onze vele 
activiteiten klaar om onze mooie vereniging te 
doen bruisen. Daarom wil ik als voorzitter van 
KVK Hooikt al onze medewerkers en zeker ook 
onze trouwe sponsors bedanken!

Vanuit mezelf zal ik de club zoveel mogelijk 
logistiek blijven steunen. Van het helpen bij 
het onderhoud van onze gebouwen tot het 
afwassen tijdens onze mosseldagen, ik doe het 
met plezier.

Met het oog op de toekomst denk ik dat 
onze voetbalclub er goed voor staat. Ik mag 
zeggen dat we een gezonde club zijn die een 
doordacht beleid voert. Op sportief vlak wordt 
er goed gewerkt wat resulteert in het hoge 
aantal spelers die we ook dit seizoen mogen 
verwelkomen. 

Geert Verstraeten 
voorzitter KVK Hooikt

Bedankt!



René Van den Brande

In 1939, op zijn vijftiende, sloot René 
zich aan bij KVK Hooikt. “Tijdens 
mijn jeugd was ik aangesloten bij de 
Chiro en daar werden natuurlijk ook 
wedstrijdjes gespeeld. Het toenmalig 
bestuur van “FC Jut” kwam te weten dat ik redelijk 
goed kon voetballen. Ik werd aangesproken en 
begon bij de scholieren”, vertelt hij.

AANVALLER

Tot zijn 36ste zou René bij KVK Hooikt spelen en 
buiten één jaar bij Lyra bleef hij zijn club altijd 
trouw. Het waren 21 mooie jaren, zegt hij zelf. 
“Over het algemeen hadden we steeds een goede 
ploeg. We eindigden dikwijls in de top vijf. In die 
tijd kwam er ook geregeld veel volk naar onze 
wedstrijden kijken. Voor de derby tegen Berlaar 
stonden de toeschouwers soms drie rijen dik. 
In mijn tijd hadden de mensen niets anders dan 
naar het voetbal te gaan in het weekend. Later is 
het aantal toeschouwers uiteraard alleen maar 
verminderd.” René leefde van de doelpunten. 

“Voor de derby tegen Berlaar stonden 
de toeschouwers soms drie rijen dik.”

“Ik was aanvaller. In die tijd speelden de ploegen 
met vijf aanvallers, drie middelvelders en twee 
verdedigers. Er zijn wel een aantal doelpunten 
die ik niet snel zal vergeten. Zo maakte ik eens 
een doelpunt door te beginnen dribbelen aan 
mijn eigen strafschopgebied tot aan die van de 

Een monument in de 
geschiedenis van KVK 

Hooikt is ongetwijfeld 
René Van den Brande. De 
Hooiktenaar vertelt nog graag 
over zijn periode bij de club, al 
dateert zijn debuut in het eerste 
elftal reeds uit 1939. “Spijtig dat 
ik nu niet jong ben en een echte 
opleiding kon genieten. Het 
zou nog al wat geven”, mijmert 
René.

tegenstrever. Naast het plezier van de doelpunten 
was ik een harde maar heel faire speler. Ooit 
heb ik eens een doelman van Putte bewusteloos 
getrapt. Ik ging naar de bal maar ik kon er niet 
meer bij waardoor ik met mijn voet zijn hoofd 
raakte. Ik ben bij hem gaan zitten met tranen in de 
ogen.”

EÉN JAAR LYRA

Gedurende één seizoen speelde René enkele 
reeksen hoger bij buur Lyra. “Lyra gaf geen geld 
voor mij aan Hooikt maar wel tien spelers. 
Daarnaast speelde Lyra ieder jaar een oefenmatch 
tegen KV Hooikt. Ik had net een paar trainingen 
achter de rug met Lyra en het was zover. Ik ga 
niet zeggen dat ik de beste van het veld was tegen 
Hooikt maar ik was zeker de revelatie. Dat wil 
toch iets zeggen wanneer je van vierde provinciale 
naar de eerste afdeling gaat. Heel Lyra stond op 
zijn kop. Jef Piedfort was toen de beste aanvaller 
van Lyra. Ik stak hem bij wijze van spreken in 
mijn zak.
Daarmee vraag ik me dikwijls af wat het zou 
zijn geweest als ik vijftig jaar later was geboren. 
Ik kwam eigenlijk maar van de Chiro. Daarom 
denk ik dikwijls aan wat het zou geweest zijn als 
ik een echte opleiding zou hebben gehad.” Met 

Interview
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60 jaar clubliefde
een voetballoopbaan van 21 jaar ontbreekt het 
uiteraard niet aan anekdotes. “Ik weet ook dat 
we in het begin de verplaatsingen met de fiets 
deden. We reden dan met de ploeg per fiets naar 
Booischot, Hulshout en andere dorpen. Wat later 
had één van de supporters een camion en dan 
konden we met die wagen met heel de ploeg op 
verplaatsing.”

“Iemand kwam op het idee om 
biervaten middendoor te zagen. Vanaf 

dan hadden we kuipjes om ons in te 
wassen.”

Ook het wassen na de wedstrijd was nog iets van 
voor de oorlog, letterlijk. “Op zich hadden wij het 
nog goed. In het begin moesten we ons wassen 
met kleine kommetjes. Nadien kwam iemand op 
het idee om biervaten middendoor te zagen. Vanaf 
dan hadden we kuipjes om ons in te wassen. 
Later volgden natuurlijk de stortbaden. Bij KV 
Hooikt waren we één van de eerste ploegen die dit 
kregen.”

Maar de accomodatie was niet altijd 
vooruitstrevend. “Waar de club nu zit, hebben 
ze tenminste een voetbalveld. De vorige 
terreinen waren dikwijls een 
modderveld. Moest er nu op 
zo’n veld gespeeld worden, je 
zou wat zien. Als wij gingen 
spelen met de eerste ploeg 
konden we vroeger dikwijls 
eerst de molshopen uit elkaar 
stampen. Ik heb met mijn 
twee broers ook veel het gras 
afgedaan wanneer het te hoog 
stond.”
“Op een keer speelden we in 
Peulis, maar ze hadden één 
van de goals gestolen. Uit 
een bos hebben ze dan twee 
stokken genomen die als doel 
moesten dienen.”

VOETBALLEN TIJDENS DE OORLOG

Toch werd er zelfs onder de Tweede Wereldoorlog 
gevoetbald in Koningshooikt. “Ik weet het niet 
meer precies maar toen de Duitsers binnenvielen, 
hebben ze een noodcompetitie opgericht met 
minder ploegen. Tegen dat de oorlog bijna gedaan 
was, kwamen er bij ons Engelsen logeren die de 
vliegtuigen moesten wegwijs maken met hun 
lichtstralen. Die mannen spraken ook veel over 
voetbal en aangezien ze met elf waren, hebben 
we tegen hen gespeeld. Dat was met een kapotte 
bal waar de luchtblaas uitstak. Er waren bij die 
Engelsen wel een paar die goed konden sjotten.”

Na zijn actieve carrière bleef René Van den 
Brande bij KVK Hooikt. “Op mijn 36ste raakte ik 
geblesseerd en ben ik maar gestopt. Het bestuur 
had toen spijt genoeg want ik was nog één van 
de beste van de ploeg. Na mijn actieve loopbaan, 
vanaf 1960, ben ik bij het bestuur van de club 
gebleven. Tot mijn 75ste heb ik dat gedaan, zodat 
ik zestig jaar bij de club ben gebleven. Je mag me 
dus wel een legendarische speler van FC Hooikt 
noemen”, besluit René lachend.

Interview
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28-08-2016  15.00 uur  SV Aartselaar - KVK Hooikt  2 - 0
03-09-2016  20.00 uur  KVK Hooikt - Willebroekse SV  4 - 3
10-09-2016  20.00 uur  KVK Hooikt - K. BO Beerzel FC  0 - 1
17-09-2016  20.00 uur  KFC Antonia B - KVK Hooikt  0 - 2
24-09-2016  20.00 uur  KVK Hooikt - K.F.C. Putte   1 - 1
02-10-2016  15.00 uur  KFC ST. Mart. Halle - KVK Hooikt 2 - 1
08-10-2016  20.00 uur  KVK Hooikt - K. Puurs EXC. RSK 2 - 1
16-10-2016  15.00 uur  K. VS Branst - KVK Hooikt   .......
22-10-2016  20.00 uur  KVK Hooikt - K. Borsbeek SP.  .......
30-10-2016  15.00 uur   KFC Duffel B - KVK Hooikt  .......
05-11-2016  20.00 uur  KVK Hooikt - KFC Broechem  .......
13-11-2016  14.30 uur  VVH Lippelo - KV Hooikt   .......
19-11-2016  20.00 uur  KVK Hooikt - FC Walem   .......
26-11-2016  20.00 uur  K. Zandhovense SK - KVK Hooikt .......
03-12-2016  20.00 uur  KVK Hooikt - Kessel United  .......
10-12-2016  20.00 uur  KVK Hooikt - SV Aartselaar A  .......
18-12-2016  14.30 uur  Willebroekse SV - KVK Hooikt  .......
08-01-2017  14.30 uur  K. BO Beerzel FC - KVK Hooikt  .......
14-01-2017  20.00 uur  KVK Hooikt - KFC Antonia B  .......
21-01-2017  19.30 uur  K.F.C. Putte - KVK Hooikt   .......
28-01-2017  20.00 uur  KVK Hooikt - KFC ST. Mart. Halle .......
05-02-2017  15.00 uur  K. Puurs EXC. RSK - KVK Hooikt .......
12-02-2017  15.00 uur   KVK Hooikt - K. VS Branst   .......
19-02-2017  15.00 uur  K. Borsbeek SP. - KVK Hooikt  .......
25-02-2017  20.00 uur  KVK Hooikt - KFC Duffel B  .......
05-03-2017  15.00 uur  KFC Broechem - KVK Hooikt  .......
11-03-2017  20.00 uur  KVK Hooikt - VVH Lippelo   .......
19-03-2017  15.00 uur  FC Walem - KVK Hooikt   .......
02-04-2017  15.00 uur  KVK Hooikt - K. Zandhovense SK .......
09-04-2017  15.00 uur  Kessel United - KVK Hooikt  .......

Kalender 2016 - 2017
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T1 Yves Rottiers
“Bouwen aan een sterke thuisreputatie”

Interview
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Na drie speeldagen nam Yves Rottiers 
de taak van T1 over van Jan Goyvaerts. 

Die was sinds midden december 2015 trainer 
van de eerste ploeg. Nu is het aan Yves om 
de trots van KVK Hooikt te leiden. “We 
beschikken over een goede mix van talent en 
ervaring”, overschouwt hij zijn spelersgroep.

Als doelman was Yves Rottiers aan de slag bij 
voornamelijk Antwerpse clubs zoals bijvoorbeeld 
KVK Waaslandia, Zandvliet Sport en KFC Halle. 
Zijn ervaring als trainer bouwde hij de afgelopen 
zeven jaar op bij KSK Wavria. Dit seizoen begon 
hij in Hooikt als trainer van de reserven.

ONTVANGST

“Ik ben midden juli op de club begonnen en het 
voelde meteen aan als thuiskomen. KVK Hooikt 
uit zich als een familiale club en dat is zeker het 
geval. Iedereen heeft me meteen goed ontvangen. 
Ik ben blij met mijn overstap en ik hoop om, net als 
bij Wavria, een lange tijd te blijven. Het is steeds 
aangenamer werken aan een project van langere 
termijn”, licht Yves toe.
Begin september een A-ploeg overnemen, is niet 
meteen de makkelijkste weg maar Yves ziet de 
uitdaging volledig zitten. “De tijd zal uitwijzen 
of een trainerswissel goed of slecht was. Veel 
hangt natuurlijk van de uitslagen af. Voor mijn 
vertrouwen en dat van de groep was het goed 
om onze eerste wedstrijd na de wissel meteen te 
winnen.”

THUISREPUTATIE

Voor het lopende seizoen stelt hij twee duidelijke 
doelen. “In de eerste plaats moeten we een 
rustig seizoen kunnen draaien met goed voetbal. 
Concreet betekent dit dat we moeten mikken op 
een plaats in de linker kolom. Daarnaast moeten 
we een sterke thuisreputatie opbouwen. Dit gaan 
we verbeteren tegenover het verleden. Want wie 
zijn thuiswedstrijden wint, zet al een stevige stap 
in het klassement.” 

TALENT

Over de samenstelling van de kern heeft 
Yves geen twijfels. “We beschikken echt wel 
over een goede mix van ervaring en talent. 
Uiteraard kom je er niet alleen met talent. 
Het is aan de jongeren om daar mee aan de 
slag te gaan.” Yves zal ongetwijfeld ook een 
oog houden op de prestaties van de reserven. 
“Ik heb deze ploeg de eerste twee maanden 
getraind dus ik weet welke kwaliteiten er 
zijn. Ik werk uiteraard graag met jongeren 
en als er spelers zijn die tonen dat ze kunnen 
doorstromen dan zal dat op termijn zeker 
gebeuren. Maar opnieuw, het hangt veel af 
van hun mentaliteit. De jeugd heeft met onder 
andere de studies nog andere zaken om het 
hoofd, maar het is door goed te werken dat 
men vooruitgang boekt. Dat beslissen de 
jongeren zelf”, besluit Yves.
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www.kvkhooikt.be KVK Hooikt 2016 - 2017 | 9



Sponsors
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www.andriesverzekeringen.be www.aa-drink.com

www.dewandeleer.comwww.caribellier.be

www.daddy4dj.be



Sponsors
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www.funerarium-bosmans.be

www.jongjut.be www.slagerijbovyn.be

www.geertverstraeten.be www.valck.be
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Reserven

Reserven A

Boven: Dirk Biesen, Rachi Younes, Ivan Osier, Wout Baeten, 
Sten Bruneel, Nick Follens, Lander Peeters, Yves Rottiers

Onder: Thomas Van den Bergh, Stan Van Hoydonck, Ridge 
Verschueren, Joris Nauwelaerts, Jordy Bauwens, Sander Slaets, 
Enzo Garcia, Noureddine El Bouhdifi

Reserven B

Boven: Koen Poschet, Eric Jansegers, Niels Jansegers, Bart Jensen, 
Frank Bertens, Dries Slaets, Yannick Bontemps, Sander Helsen, 
Jacobs Maarten, Vinck Stijn, Cornelis Kristof

Onder: Wim Ceulemans, Andrei Diaconu, Wim Bertels, Wesley Aerts, 
Bert Hoogendoorn, Timothy Van Mechelen, Filip Poschet, Luc Bertens
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Interview Jeugdcoördinator

U5

Eén van de reden is van deze groei is ongetwijfeld 
de familiale sfeer die de club uitstraalt. Maar de 
jeugdcoördinator ziet nog een factor. “Bij ons krijgt 
ieder kind speelgelegenheid. We spelen zowel met 
A- en B-teams dus ieder spellertje zal in een groep 
op zijn niveau terecht komen. Dat maakt het voor 
iedereen plezant. Daarnaast zal iedereen evenveel 
kunnen voetballen bij KV Hooikt, of je nu heel 
goed of iets minder sterk bent. Iedereen die wil 
voetballen, is welkom bij ons.”
Regelmatig start de jeugdwerking met een nieuw 
project om de spelers een zo ruim mogelijke 
opleiding aan te bieden. “Zo begonnen we dit jaar 
met een ploegje U5. Normaal beginnen trainingen 
en wedstrijden vanaf U6. Maar deze kinderen 
kunnen al een jaartje eerder komen trainen op 
woensdag. Op een speelse manier leren ze onze 
club kennen en ontdekken ze het voetbal. Op die 
manier zijn ze al een beetje voorbereid op hun 
eerste competitiejaar met de U6.”

PROVINCIAAL JEUGDVOETBAL

Een tweede project gaat volgend seizoen van start. 
“Het is de bedoeling van KVK Hooikt om volgend 
jaar het provinciaal label te ontvangen. Vanaf dan 
kunnen onze jeugdploegen ook in de provinciale 
reeksen spelen. Onze spelers komen dan voor 
een grotere uitdaging te staan omdat ze toch in 
sterkere reeksen terecht komen. Het geeft zeker 
ook meer uitstraling naar onze volledige club”, 
meent Kenny.

Voor dit provinciaal verhaal werkt KVK Hooikt 
samen met SK Berlaar. “Dit seizoen hebben we een 
eerste gemengde ploeg, de U8. Die bestaat uit drie 
spelers van ons en vijf van Berlaar. Op die manier 
vissen we uit twee vijvers om met de beste spelers 
één team te vormen. De spelertjes leren veel bij 
van elkaar en verbeteren hierdoor. Ik mag zeker 
afronden door te stellen dat de toekomst van ons 
jeugdvoetbal er goed uitziet”, besluit Kenny Van 
Rooy.     

Kenny Van Rooy
“Iedereen die wil voetballen, is welkom bij KVK Hooikt”

Een belangrijk onderdeel van een 
bruisende voetbalclub is natuurlijk de 

jeugd. De jongeren staan voor de toekomst 
van een vereniging en dat is bij KV Hooikt 
niet anders. Jeugdcoördinator Kenny Van 
Rooy ziet dat er goed wordt gewerkt in 
Koningshooikt. “Onze jeugdwerking draait 
goed en er zijn nieuwe uitdagingen op 
komst”, zegt hij.

Voetbal blijft de populairste sport bij de jeugd en 
daar kan KVK Hooikt van meespreken. “De laatste 
twee jaar is het aantal aangesloten spelers steeds 
gegroeid bij onze club. De meeste leden komen 
uiteraard uit Koningshooikt zelf maar er komen er 
ook vanuit Lier of omliggende gemeenten”, geeft 
Kenny aan.



Jeugdploegen
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U6

Boven: Pascal Garcia, Mathis Torfs,
Wout Van Baelen, Jaydian Schoenmakers, 
Aerts Bazil, Pereira Mauro, Verheyden Tom

Onder: Van Hout Jef, Goossens Thibault, 
Fierens Tibo, Jansegers Phil

U5

Xander Vaes, Seppe Bastens, Tibe Wuyts, 
Matthias Depooter, (niet op foto maar wel in het 
team Wout op de Weerdt)

U7 A

Boven: Suetens Marjo, Op de Weerdt Brent, 
Suetens Stan, Degirmenci Hasan Turan, 
Augustynen Vincent

Onder: Wouters Siebe, Ruelens Sieger, 
Aerts Kyan

U7 B

Boven: Maris Philippe, Maris Lorenzo 
Simons Sean

Onder: Franssen Nino, Franssen Milan, 
Schauvliege Tibo



Jeugdploegen
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U9 B

Boven: Van Rooy Kenny, Van Calster Senne, 
Butterel Hanne, Goossens Arthur, 
Van Baelen Kristof

Onder: Van Baelen Robbe, 
Van Herck Alexander, Debruyne Sam

U8 mix

Boven: Van Hoyweghen Yoeri, 
Degenhardt Thibo, Dockx Niels, Dons Lars, 
Gysen Simon

Onder: Leys Basil, Vervloet Lennert, 
Torfs Renze, Min Liam

U9 A

Boven: Van Rompay Peter, Van Rooy Kenny,  
De Groof Joeri

Midden: De Groof Wout, Rommes Marnik, 
Van Rooy Giljan

Onder: Lybaert Staf, Sauviller Robbe,
Van Rompay Jonas

U9 C

Boven: Deckers Jurgen, Beckers Mauro, 
Peeters Nand, Butterell Victor, 
Costermans Vince, Deckers Nino

Onder: Seymus Luca, Blok Kyan, 
Buda Raul Cristian, Vilescu Alexandru



Jeugdploegen
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U11 B

Boven: Osier Ivan, Illina Aledis, Junes Lenn, 
Bogaerts Rayan, Jacobs Jonas, De Cat Jo,  
Wouters Anita

Onder: De Meutter Mauro, 
Koy Ekili Lilian David, Mariën Jitse, Bastens 
Wout, Groeneweg Jochem

U12 

Boven: Cools Veerle, Hellemans Wout,
Jansen Tomas, Thijs Kamiel, Debruyne Jona, 
De Groof Len, Van Es Jonas

Onder: Koçak Emre, De Vocht Toby,
Rommes Mathias, El Azzouzi Walid

U11 A

Boven: Bertels Wim, Van Orshaegen Mathias, 
Vermeire Stijn, Leemans Lars, Van Loo Hajko, 
Janssen David

Onder: Verduyckt Mathis, Begine Ties, 
Janssen Jonas, Crick Mats, De Bot Noah

U10

Boven: Verheyden Sven, Cotemans Jop, 
Gullentops Lander, Van Loock Lars,
Coenen Daan, Melis Sam, Van Oosterwijck Kim

Onder: Passchyn Ferre, Cotemans Cas,
Jennes Wout, Suetens Matteo, Maes Lucas



Jeugdploegen
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U13 

Boven: Dhaenens Bart, Leemans Jarne, 
Van Den Bergh Seppe, Philibert Thomas,
Van Hoorick Emiel, Van Heurck Bart

Onder: Dhaenens Mathis, Suetens Mattice, 
Van Tendeloo Fré, Van Rompay Lander, Mariën 
Jens

U17

Boven: Rooms Werner, De Jongh Rik, 
Qaudens Arthur, Verelst Enzo, 
Van Reusel Robbe, De Pooter Matthias, 
Hellemans Corneel, Pereira Jari

Onder: Wildiers Alexander, Waegemans Robbe, 
Michiels Nisse, Vaes Xander, Van Cutsem Seppe, 
Dedoncker Lars, Van Horebeek Matteo

U15A

Boven: Cools Kamiel, Hellemans Vincent, 
Miseur Renzo, Vekemans Jelle, 
Van Nuffelen Jonas, Delen Robbe, Crick Noah, 
Van der Auwera Hans

Onder: Pereira Jens, Verlinden Brent, 
De Coen Niels, Mariën Jannick, Pittoors Niels, 
Van Eersel Zinno, Van Puyvelde Lennart

U15 B

Boven: Van Es Dirk, Suetens Silke, 
Rigole Maarten, Sweeck Tahnee, Verheyden Ian, 
Eckeleers Veerle

Onder: Asselberghs Lander, Fieuws Barend, 
Michiels Siebe, Van Tendeloo Vince, 
De Cat Renzo, Scheers Simen



Jaren '10
2015-2016  8ste     derde provinciale B
2014-2015                    16de  tweede provinciale A degradatie
2013-2014 10de tweede provinciale A
2012-2013 5de tweede provinciale A
2011-2012  7de tweede provinciale A
2010-2011 1ste derde provinciale A promotie

Jaren ‘00
2009-2010 3de derde provinciale B
2008-2009 6de derde provinciale C
2007-2008 11de derde provinciale C
2006-2007 1ste vierde provinciale C promotie
2005-2006 4de vierde provinciale B
2004-2005 10de vierde provinciale C
2003-2004 5de vierde provinciale B
2002-2003 13de vierde provinciale C
2001-2002 14de derde provinciale B degradatie
2000-2001 13de derde provinciale A

Jaren '90
1999-2000 2de vierde provinciale C promotie
1998-1999 14de derde provinciale B degradatie
1997-1998 1ste vierde provinciale B promotie
1996-1997 16de derde provinciale B degradatie
1995-1996 13de derde provinciale C
1994-1995 6de derde provinciale B
1993-1994 13de derde provinciale C
1992-1993 12de derde provinciale A
1991-1992 10de derde provinciale B
1990-1991 8ste derde provinciale C

Jaren '80
1989-1990 10de derde provinciale B
1988-1989 5de derde provinciale B
1987-1988 5de derde provinciale B
1986-1987 9de derde provinciale B
1985-1986 14de tweede provinciale B degradatie
1984-1985 6de tweede provinciale B
1983-1984 2de tweede provinciale B
1982-1983 1ste derde provinciale C promotie
1981-1982 13de derde provinciale C
1980-1981 6de derde provinciale C

Erelijst KVK Hooikt
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Jaren '70
1979-1980 12de derde provinciale B
1978-1979 7de derde provinciale C
1977-1978 7de derde provinciale B
1976-1977 10de derde provinciale B
1975-1976 8ste derde provinciale B
1974-1975 11de derde provinciale B
1973-1974 6de derde provinciale B
1972-1973 1ste vierde provinciale B promotie
1971-1972 7de derde provinciale D degradatie
1970-1971 5de derde provinciale D

Jaren '60
1969-1970 12de derde provinciale F
1968-1969 13de derde provinciale G
1967-1968 11de derde provinciale A
1966-1967 11de derde provinciale B
1965-1966 4de derde provinciale E
1964-1965 4de derde provinciale D
1963-1964 16de tweede provinciale A degradatie
1962-1963 10de tweede provinciale C
1960-1961 7de tweede provinciale B

Jaren '50
1959-1960 5de tweede provinciale C
1958-1959 7de tweede provinciale A
1957-1958 1ste derde provinciale D promotie
1956-1957 15de tweede provinciale A degradatie
1955-1956 10de tweede provinciale B
1954-1955 3de tweede provinciale A
1953-1954 12de tweede provinciale B
1952-1953 13de tweede provinciale C
1951-1952 7de tweede gewestelijke B
1950-1951 11de tweede gewestelijke C

Jaren '40
1949-1950 7de tweede gewestelijke B
1948-1949 1ste derde provinciale C promotie
1947-1948 7de derde provinciale E
1946-1947 8ste derde provinciale F
1945-1946 2de derde provinciale E
1943-1944 8ste derde provinciale B
1942-1943 5de derde provinciale E
1941-1942 3de tweede gewestelijke D degradatie

Jaren '30
1939-1940 9de tweede gewestelijke D
1938-1939 11de derde provinciale A

Erelijst KVK Hooikt
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Louis Van Deuren

Louis Van Deuren heeft misschien wel alles 
meegemaakt bij KVK Hooikt. In 1954 kwam 

hij bij de club als jeugdspeler om er begin deze 
eeuw gedurende enkele jaren voorzitter te zijn. 
Hij vertelt over zijn meer dan halve eeuw bij 
KVK Hooikt

Als oud-voorzitter vertelt Louis graag over de 
beginperiode van KVK Hooikt. “In 1929 was er al 
een eerste generatie die in Koningshooikt speelde. 
Daarbij zat mijn vader, Maurice Van Deuren. 
Daarna ben ik bij de club gekomen en later ook 
nog mijn zoon”, schetst Louis. 

Uiteraard ziet hij verschillen met vroeger en 
nu. “Vroeger was KVK Hooikt negen spelers 
van Koningshooikt en twee ‘vrienden’ uit een 
buurgemeente. Dat was een dorpsploeg en 
eigenlijk veel aangenamer. Nu zijn er nog maar 
twee uit de jeugd van Hooikt en de rest zijn 
jongens van her en der. Het spijtige volgens mij 
is dat het minder schoon is en minder volk lokt. 
Vroeger waren er veel meer toeschouwers dan dat 
er nu komen”. 

“Lyra was in 1972 overtuigd dat het 
kampioen kon spelen. Maar wij 

gingen winnen in Lier en werden 
uiteindelijk zelf kampioen.”

Zo haalt de oud-voorzitter nog herinneringen aan 
over de grote publiekstrekker, de derby. “Het 
mooiste jaar van toeschouwersaantallen was toen 
we waren gedegradeerd van tweede naar derde 
provinciale in 1972. Lyra ging failliet waardoor 
wij tegen hen moesten spelen. Lyra was ervan 
overtuigd dat ze kampioen konden spelen en de 
club was de favoriet. Maar wij gingen winnen in 
Lier. Voor de wedstrijd, tijdens de terugronde, 
waren er ongeveer 1200 supporters. Uiteindelijk 
werden wij kampioen. Lyra is toen ook mee 
overgegaan naar tweede provinciale. Dat was echt 
een prachtig jaar.”

DEBUUT

Misschien wist niet iedereen het maar Louis 
begon zijn loopbaan als voetballer niet in 
Koningshooikt. “Toen ik een jaar of 11 was, ben ik 
bij Lyra begonnen. Dat was het seizoen 1951-1952. 
Hooikt had toen nog geen kadetten en ik ging in 
Lier naar school. Het terrein van Lyra bevond zich 
toen ongeveer aan de Mol richting Duffel naast 
een café. Ik heb ook nog aan de Mechelsesteenweg 
op de ‘Molekes’ gespeeld”, herinnert hij zich. “Wij 
moesten toen elke keer met de fiets naar Lier. Ik 
heb dat opgegeven want het was te lastig. Ik ben 
uiteindelijk terug beginnen spelen in 1954 bij de 
scholieren van Hooikt.” Bij blauwwit bereikte 
Louis Van Deuren het eerste elftal. “Ik speelde tot 
mijn 32ste, het seizoen ‘72-’73, in het eerste elftal. 
Op mijn 17de debuteerde ik in de eerste ploeg.

Interview
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Ik had altijd aan de terreinen in de Mechelbaan 
gespeeld tot 1972. Dat jaar zijn we naar het huidige 
sportcentrum getrokken. In mijn beginjaren 
hadden we na de match twee vaatjes bier in twee 
gezaagd om ons te wassen. Later was er dan al een 
kom om in te wassen. 

Nadat Theo Van de Velde werd verkocht, hadden 
we wat centen om douches te bouwen. Wij waren 
al blij dat we na de wedstrijd een pintje kregen. 
Van centen was toen nog geen sprake. Wij kregen 
toen geen enkele vergoeding. De kantine was ook 
nog een betonnen kot. Als er iemand eens een 
pintje gaf, waren wij heel content”, vertelt Louis 
over de voetbaljaren.

“In mijn tijd was van centen nog geen 
sprake. Als er iemand eens een pintje 

gaf, waren we heel content.”

DÉLÉGE TOT EREVOORZITTER

Nog tijdens zijn actieve voetbalperiode ging hij bij 
het bestuur. “In 1972 stopte ik dus maar ik bleef 
bij de reserves spelen om ook bij het bestuur te 
gaan. Ik heb eigenlijk bijna alles gedaan binnen de 
club. Aanvankelijk werd er wekelijks vergaderd 
in het café recht tegenover de kerk. Dat waren 
dan bijeenkomsten over inkomsten en uitgaven 
bijvoorbeeld. Ik ben een tijdje délégé geweest bij 
de juniors maar ook penningmeester, secretaris en 
correspondent.” 

Zoals iedere club kende de geschiedenis van 
Hooikt mooie en minder mooie momenten. “In 
de jaren ‘80 beschikten we over de beste ploeg 
die we ooit hadden. Maar het was ook de duurste 
ploeg. In de jaren ‘90 was Hooikt bijna failliet. We 
hebben toen met een aantal mensen en de stad 
Lier samengezeten. Er kwam een overeenkomst 
uit de bus zodat we samen terug zijn begonnen. 
Ik werd ondervoorzitter en een beetje later werd 
ik voorzitter. Dat moet in de periode 2000 tot 
ongeveer 2007 zijn geweest. Ondertussen ben ik 

erevoorzitter.” Volgens de oud-voorzitter blijft 
de jeugdwerking een belangrijke pijler voor de 
voetbalvereniging. “Vroeger hadden we ongeveer 
een 120-tal spelertjes. Toen het lidgeld werd 
ingevoerd in 1997 ondervonden we dat er veel 
kinderen van Lier naar Hooikt kwamen omdat 
het lidgeld hier niet zo hoog was dan bij grotere 
ploegen zoals Lierse en Lyra. We groeiden plots 
naar een 200-tal spelers.” 

Maar vanaf 1997 werd het ook moeilijk om 
doordacht met de jeugd te werken. “Dan kwam 
het Bosman-arrest zoals het nu is voor de profs. 
Alle grote clubs konden bij ons spelers weghalen 
en die kostten hen niets. Ze kwamen ze halen 
voordat ze konden bewijzen wat ze konden. 
Hierdoor moesten grotere clubs voor spelers onder 
12 jaar geen opleidingsvergoeding betalen. Dit is 
het slechtste systeem voor de kleine clubs”, besluit 
Louis Van Deuren.

Van jeugdspeler tot erevoorzitter

Louis Van Deuren stopt als speler

Interview
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1930 - 1931
F.C. Hooikt in de Vlaamse Voetbalbond

1946 - 1947
Eerste elftal

1963 - 1964
Eerste elftal

1973
Huldiging Louis Van Deuren, Flup Van 

der Auwera, Romaan Verbist en Gust 
Ceulemans

Foto’s uit de oude doos
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2006 - 2007
Kampioen in vierde provinciale

1973
Kampioen met Herman Aerts en Herman 

Vervoort

1980 - 1981
Eerste elftal

1997 - 1998
Kampioen in vierde provinciale

Foto’s uit de oude doos
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Enkele mijlpalen in de geschiedenis van KVK Hooikt

KV Hooikt speelt in 3de provinciale 2015

2011

2003-1997

1995

1993

1988

1983

1973

1972

1962

1958

1948

1938

1929

Na 25 jaar weer in 2de provinciale

Pendelen tussen 3de en 4de provinciale

KVK Hooikt wordt KV Hooikt

Sven Vermant verhuist naar KV Mechelen

VK Hooikt wordt KVK Hooikt

Kampioen en na 25 jaar weer in 2de provinciale

FC Hooikt wordt VK Hooikt  - verhuis naar Gemeentelijk 
Sportcentrum

Titel en derby tegen Lyra in 4de provinciale

Transfer Theo Van de Velde  naar FC Antwerp - nieuwe 
douches en tenue van opbrengst

Promotie naar 2de provinciale

Eerste titel

Toetreding tot de Belgische Voetbalbond - terrein aan de 
Mechelbaan

F.C. Hoyckt speelt bij de Vlaamse Voetbalbond

Korte geschiedenis club
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