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De vreemde, bekoring die uitging van het voetbalspel tijdens de oorlogsjaren 

1914-18 was begrijpelijk. Inderdaad waren onze jonge, mannen van alle 

ontspanning verstoken en kregen nu de gelegenheid zich uit te leven. Het 

voetbalveld in de Harmoniestraat was dan ook alle dagen druk bezet en een 

ongewone bloei was het logisch gevolg geweest. "Altijd Kontent” had in de 

Zuiderkempen een hoogstaande rol vervuld en 'was zelfs tot in de spits geklommen 

tussen Aarschot-Herentals-Geel. 

Vreemd moge het dan ook klinken dat na dit tweejarig succes., men in 1918 bij 

het einde van de oorlog, met alle voetbalactiviteiten zou stoppen. "Altijd 

Kontent" gesticht in 1916, was bij het inluiden van de vrede niet bestand tegen 

de golf van blijheid, opluchting en vernieuwing, die over het volk en het ganse 

land kwam gevaren. Ontstaan uit de ledigheid, verdween het bij de normale tijd, 

alsof het voetbalspel een kind van de bezetting was geweest. De jonge mannen 

welke dagelijks op het voetbalveld hun broeken en… schoenen hadden versleten, 

moesten terug gaan werken. De klubleden-spelers, welke steeds zelf hun 

voetbaluitrusting en de ballen hadden moeten bekostigen, verdeelden het geld 

en het terrein werd prijsgegeven. 

In de periode die volgde, werd er in de toen stille straten van onze gemeente, 

nog wel eens tegen een bal "gesjot", maar echte grote wedstrijden zouden niet 

meer plaats hebben. Voor een rasvoetballer als Ward' Valgaeren, wiens talent 

de volle ontluiking nog niet had bereikt en die samen met Hansen(Westerio) en 

Caers (Tongerlo).als een kempische Internationaal doorging, was deze driejarige 

rustperiode een echte ramp. In de huidige voetbalontwikkeling. zou hij misschien 

tot de hoogste trap zijn opgeklommen -maar. in de jaren van vóór 1920 zou zijn 

klasse slechts plaatselijk warden gekend en geroemd.. Eerst drie jaar later, 

in 1922,zou de sluimerende voetbalgeest-drift te Ramsel terug tot uitbarsting 

komen. 

Onder de stuwende kracht van Fille Verbraeken(thans wonende te Heultje) Louis 

Van Otten.Jan Vanden Branden, Louis Van Dijck en andere van Dijck's ,werd er 

alle dagen' gewroet aan een nieuw terrein. 

"De Deg",een stuk bosgrond gelegen achter Rijckmans in de Gust 

Vandenheuvelstraat en toebehorende aan de familie Verhaert, leverde-heel wat 

weerstand en talrijke uren labeur, eer het tot een degelijk terrein werd 

omgetoverd. Later zou blijken dat deze vettige kleigrond in de winter en 

steenharde in de-zomer, allesbehalve geschikt was om te voetballen en zou dit 

terrein terug prijsgegeven worden. 



Maar eerst en vooral werd de klub degelijk heringericht en kregen wij als eerste 

voorzitter: Louis Van Dijck en als eerste secretaris: Pons De Neef en als kapitein: 

Valgaeren,.Het lokaal was "in de spie" kapelleweg -woonhuis van Jef en Jan Vanden 

Branden- welke zich ook verdienstelijk hadden gemaakt. De "Elf” van "Altijd Kontent” 

zou er als volgt uitzien: 

Doel:Louis Van Otten 

Spelers: Valgaeren Edward,Jef Huysegems,Fons De Neef, Theys Evarist, Saliën 

Felix, Jef Vanden Branden, Fons Ooms, Louis Van Dijck, Frans 

Huysegems, Fille Verbraeken; 

verder Frans Verbraeken, Gust Verbraeken, Fons Huysegems, Louis 

Craenen, die zich als jongeren aanmelden. 

wordt vervolgd 

WIST U DAT.' 

-dat War Verreydt en Jan Van Reeth het bestuurskader kwamen aanvullen 

-dat Fernand Palinx gerust mag zijn.-Achileus trad gratis op tijdens het jongste 

Jeugdkerstfeest. 

-dat Julien Milis.-de ongelukkige- in een fel sneeuwballen-gevecht voor de 

Purpere Hei zijn trouwring verloor. Gelukkig was er ook een eerlijke vinder. 

-dat Veske onlangs terug op de trainingen verscheen , aangeduid werd voor de 

rezervematch tegen Wiekevorst en weer.. zijn kat stuurde. 

-dat de spelers der eerste ploeg na de match te Buul besloten hun haar niet 

te laten knippen zolang ze niet meer verloren. Tegen A.C. Olen was het dan 

zover. Enkelen zoals de Geilende Rijckmans en çoike konden echter van hun 

weelderige haardos geen afstand meer doen. Misschien hadden zij een goede 

reden ook. 

-dat in ‘t klubhuis een biljard-epidemie 

is uitgebroken. Den Betten de Leo de- 

Busser en Karl Heinz Vaes. zijn het ergst 

door deze:, vreselijke kwaal getroffen. 

-—dat het dank zij de witte kousen was 

(volgens- Jef Valgaeren) dat we te 

Mariekerke een 0-2 overwinnimg behaalden. 

-dat de halve finales voor de beker- van 

Antwerpen als. volgt. geloot werden: 

Kapellen - Ex.Vorst 

Sparta   - Ramsel 

Alweer een zware verplaatsing 

voor onze jongens.De datum voor 

deze wedstrijden werd nog niet- 

vastgelegd. 

-dat onze verlichting volledig brandend 
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