
   



 

Voorwoord van schepen van cultuur Steven Omblets 

 

Van vrijdag 17 november 2017 tot en met zondag 14 januari 2018 zet het Stedelijk Museum Aarschot een nieuw aspect 

van de Aarschotse geschiedenis in de kijker.  

De expo “Meer dan 50 jaar zwemplezier in Aarschot met de Koninklijke Aarschotse Zwemclub Schoonhoven” toont de 

rijke geschiedenis van de Aarschotse vereniging, hoe ze tot stand kwam en hoe ze, met de inzet van velen, groeide, met 

ups en downs, tot de vereniging die ze vandaag is. Ze viert haar 50-jarig bestaan en verwierf een koninklijke titel. De 

expo is dan ook een eerbetoon aan de jarige vereniging, haar mooie geschiedenis en al haar leden. 

Ter gelegenheid van deze expo werden massa’s foto’s, krantenknipsels, herinneringen, teksten, voorwerpen en 

gegevens verzameld om de expo te kunnen realiseren. We danken hiervoor expliciet enkele leden van de club die zich 

hiervoor engageerden: Johan Merckx, Frank Schoolmeesters en Steven Severens. 

Door deze expo blijft de geschiedenis van de club bewaard. Tegelijk tonen we ze aan een nieuwe generatie. 

Met deze tentoonstelling roepen we  ook de sfeer op van de Aarschotse zomers in Schoonhoven uit de jaren ’50-’70. 

Onvergetelijk zijn het strand, het zwembad, de camping, de visvijver en de zwem- en duikwedstrijden die er 

georganiseerd werden ter gelegenheid van Aarschot-kermis afgelopen eeuw. Daar vinden we ook de 

ontstaansgeschiedenis van de club. Ook dit deeltje Aarschotse geschiedenis wordt gedocumenteerd om door te geven 

aan volgende generaties. 

Geniet van deze prachtige expo. 

 

Steven Omblets 

Schepen van cultuur   



 

Dankwoord van KAZS 

 

Deze expo zou nooit mogelijk zijn geworden zonder de verzameling van Jozef Severens. Jefke is het enige overblijvende 

lid dat in 1965 de zwemclub heeft opgericht. De teksten in deze brochure zijn gebaseerd op zijn geschiedschrijving en 

mijn herinneringen van de zwemclub in de jaren 1985-2000. Waarvoor dank. 

Wij bedanken Pol Feyaerts en Monique van Tomme die zich 46 jaar lang hebben ingezet voor de zwemclub. 

Wij bedanken Andrea Daems en Jo Merckx, dochter en kleinzoon van onze eerste voorzitter en oprichter Frans Daems 

voor de hulp en het ter beschikking stellen van materialen van Schoonhoven vijvers die hier tentoongesteld worden. 

Zeer veel mensen hebben zich belangeloos ingezet om van onze zwemclub een succes verhaal te maken, het is 

onmogelijk om iedereen op te noemen, de lijst zou veel te lang worden en we zullen mensen vergeten. Aan al deze 

mensen hartelijk dank. 

Vele mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor de zwemclub zijn vandaag niet meer onder ons, maar zij leven 

verder in ons hart. Deze mensen die van boven meekijken wil ik dan ook heel graag bedanken. 

Ondanks de vele tegenslagen door de jaren heen is door het eindeloos doorzettingsvermogen van vele mensen alles 

terug op zijn pootjes terecht gekomen, waarvoor dank. 

Een zwemclub is een beetje een familieverhaal: kinderen met hun ouders vormen een weefsel van draden die de 

zwemclub in leven houden. Meermaals valt het voor dat er twee, drie, vier kinderen uit een gezin lid worden en hun 

ouders betrokken geraken in de werking en de uitbouw van de club. In onze zwemclub zijn vriendschappen voor het 

leven ontstaan. 

Wij danken onze familieleden die ons moesten missen tijdens de vele uren dat wij met de zwemclub bezig waren. 

Wij danken het stadsbestuur, de schepenen en de mensen van het museum die ons met raad en daad bijstonden voor 

de organisatie van deze expo. Het museumpersoneel, Eddy Naulaerts, Lena Scheers. Andrea Daems, Jozef en Steven 

Severens. 

 

Frank Schoolmeesters 

Bestuurslid KAZS 
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Historiek van de 
Koninklijke Aarschotse Zwemclub Schoonhoven 

 

 

Jaren 1950: hoe het begon 
In de jaren 1950 was er in de omgeving van Aarschot bijna geen mogelijkheid meer om op menswaardige wijze in open 

lucht, in zuiver water, op een veilige manier te zwemmen. Hier kwam verbetering in toen wijlen Frans Daems in het jaar 

1952 een domein van meer dan 16 hectare aankocht en er aanvankelijk visvijvers aanlegde. Kort daarna werd een 

gedeelte van de vijvers voor het zwemmen gereserveerd. Aanvankelijk was dit weliswaar op primitieve wijze en kwam 

een zwembad tot stand dat zwemmers aantrok, vooral ‘s zomers. Een ander gedeelte van het domein werd als camping 

ingericht. 

De gebroeders Louis en Julien Geeraerts en Louis Corten, die voorheen in de rivieren Demer en Motte gingen zwemmen 

legden hier de basis voor een zwemclub. Door hun regelmatige contacten in de kantine na het zwemmen met de 

uitbater Frans Daems, werd tussen pot en pint de mogelijkheid overwogen om een zwemclub op te richten. 

1965: stichting van de Aarschotse Zwemclub Schoonhoven 
Vanaf 1965 werd het openluchtbad beter afgebakend. Met medewerking van het Stedelijk Instituut voor Bouw Aarschot 

(SIBA) werden betonnen muren gegoten op een afstand van 50 meter. Startblokken werden geplaats voor acht banen 

met respect voor de Olympische afmetingen. Ook de ondergrond was van beton. Frans Daems kon hierbij beroep doen 

op de kennis van een klant en kameraad, die bij Firma Schmidt werkte en niet voor niets “Rik beton” heette. Bij warm 

zomerweer kwam heel veel volk naar het openluchtzwembad van Schoonhoven. 



 

De zwemvrienden organiseerden de 1ste duik- en zwemwedstrijd in het zwembad Schoonhoven met medewerking van 

het stadsbestuur van Aarschot. Dit was ter gelegenheid van Aarschot-kermis op 23 augustus 1965. Na deze wedstrijd 

heeft de toenmalige uitbater Frans Daems de zwemvrienden warm gemaakt om een officiële club op te richten. 

Op 3 oktober 1965 werd in de algemene vergadering de zwemclub gesticht als een feitelijke vereniging met de 

benaming "Aarschotse Zwemclub Schoonhoven". De zetel werd het lokaal Diestsesteenweg 50 in Aarschot, op het 

domein van Frans Daems. Frans Daems werd als voorzitter aangesteld. Fernand Kerselaers als ondervoorzitter, Julien 

Geeraerts werd secretaris en Jozef Severens kreeg de functie van penningmeester. De leden van het eerste uur waren: 

Louis en Julien Geeraerts (secretaris), Louis Cortens, Eugeen Verhaert, Paul Van Kerckhoven, Victor Van de Broeck, Henri 

Willekens, August Van Noten, François Meulemans, Alfons Kindermans, Louis Pelgrims. Hetzelfde jaar ook nog Eddy Nijs, 

Fernand Kerselaers badmeester (redder), Rudy Zeelmaeckers, André Didden en Robert Janssens. Uiteindelijk werden het 

38 leden. Jozef Severens (Jefke) was lid van de raad van bestuur tot het jaar 2016 en is het enige overblijvende 

stichtende lid dat vanaf het prille begin bij de zwemclub aanwezig was.  

Het zwemmen in openlucht werd gehouden vanaf de 1ste zondag in mei en eindigde de 1ste zondag van oktober: elke 

zondagvoormiddag en woensdagavond mochten de leden gratis zwemmen. In de wintermaanden werd alleen ‘s zondags 

gezwommen in het stedelijk zwembad van Leuven. Om in conditie te blijven werden er allerlei andere sporten beoefend 

waaronder o.a. turnen, volleybal, wandelen en schaatsen op de bevroren vijvers. 

Het hoeft niet gezegd te worden dat die eerste zwembeurt in mei niet altijd meeviel in open lucht: van de ene kant naar 

de andere en er terug uit, bijna alleen de bestuursleden deden eraan mee. Louis Cortens hield het langer uit en zwom 

wel enkele keren over en weer en kreeg de bijnaam “Grizzly”. Enkelen bleven soms zwemmen tot met Allerheiligen. De 

lidgelden werden laag gehouden: 60 Bfr. (1,5€) per jaar voor jongeren tot 18 jaar en 120 Bfr. (3 €) voor ouderen. 

1966: aansluiting bij Koninklijke Belgische Zwem- en Reddingsbond  
Op 1 januari 1966 werd aangesloten bij de Koninklijke Belgische Zwem- en Reddingsbond (KBZR) en de vereniging kreeg 

stamnummer 157 toegekend. Het heeft echter een tijdje geduurd vooraleer de bondsreglementen een beetje werden 

nageleefd. Zo verscheen er eens iemand van de bond op een zogenaamde officiële wedstrijd om een controle uit te 

voeren. Die man kon zijn ogen en oren niet geloven, hoe de reglementen toen werden geïnterpreteerd: inschrijvingen 

tot één minuut voor de wedstrijdstart en zelfs nog tijdens de wedstrijd zelf, schrappen en wijzigen van deelnemers of ze 

al dan niet een licentie hadden. Gelukkig ging het om een begrijpend man, die zijn ogen sloot voor wat hij gezien had. Hij 

gaf goede raad en hielp verder bij verloop van de wedstrijd. Omdat de klachten elk jaar terugkwamen, werden enkel 

niet-officiële wedstrijden georganiseerd.  

Het embleem van de Aarschotse zwemclub werd ontworpen door Emiel Deca, leraar en kunstschilder, met Aarschotse 

kerktoren, duikplank en zwemmer. De kleuren van de club waren wit-zwart, maar kreeg vanwege de tegenstand van 

voornamelijk meisjes weinig kans in de uitrusting van de zwemmers. Blauw-wit werden de kleuren van de vlag, die in 

1991 werd aangekocht. Met de toenmalige sponsor Nickey Nobel kwam er dan toch een eenvormige zwemuitrusting 

begin jaren 1990. 

  



 

Jaren 1960-1969: zwemmen in open lucht op domein Schoonhoven 
Sinds 1965 werden met medewerking van het stadsbestuur jaarlijks de zwemkampioenschappen van Aarschot ingericht. 

Zo werd eveneens een zwemmarathon ingericht in open lucht, aanvankelijk van 8 uur tot 20 uur (later verminderd in 

aantal uren). Schepen Jos Pelgrims evenals pastoor Ven kwamen die twaalf uur rondmaken. De eerste met meters, de 

laatstgenoemde met kilometers. Het gebeurde dat men moest zwemmen in water van 17 °C en dat er zwemmers niet 

opdaagden. Helper in nood was toen pastoor Ven, die de middaguren overbrugde met 7000 meter, zij het dan in een 

minder hoog tempo. Deze zwemmarathon activiteiten in open lucht gingen door tot bij de opening van het overdekte 

zwembad Demervallei in 1981. 

Omdat in openlucht zwemmen beperkt bleef tot het goede weer in de zomermaanden en er belangstelling voor 

bestond, werd er aanvankelijk ook lichamelijke opvoeding gedaan onder leiding van turnleraar Frans Van Attenhoven 

van het Damiaaninstituut. Het turnen liep echter grotendeels uit op volleybal. In de wintermaanden werd er op de 

bevroren vijvers van Schoonhoven geschaatst, maar voornamelijk gewandeld. Wandelen werd tot 1999 in stand 

gehouden in clubverband. Ook aan fietsen werd gedaan in de zomer in een bevlieging. Eddy Balthazar, licentiaat 

lichamelijke opvoeding, organiseerde een moderne vijfkamp (paardrijden, schermen, schieten, zwemmen, veldlopen). 

Verschillende leden van de club namen hieraan deel (jaren 1973/1978). Er werd soms ook aan waterpolo gedaan. 

De trainingen en het aanleren van het zwemmen werd in de beginjaren toevertrouwd aan Eddy Nijs, Luc Ceulemans en 

Frans Van Attenhoven. Aanvankelijk werd hoofdzakelijk schoolslag gezwommen. Crawl kwam later. Cesar Verstraeten 

trachtte zelfs moeders van de zwemmers door watergewenning het zwemmen bij te brengen, maar was vooral animator 

in de zwemmarathons in open lucht. Louis Nijs was de promotor van de zwemsport en -club. 

De club heeft steeds beroep kunnen doen op het stadsbestuur en medewerking bekomen, daadwerkelijk en financieel in 

de beginjaren met de Kampioenschappen van de stad Aarschot in openlucht. De club sloot zich aan bij de stedelijke 

sportraad. 

Jaren 1970-1979: winterzwemmen in het zwembad van het Damiaan instituut 
In de periode 1971 – 1978 gingen de wintertrainingen door in het overdekte zwembad van het Damiaaninstituut. De 

trainers van toen waren: Luc Ceulemans, Cesar Verstraeten, Mvr. Dankaerts, Louis Vervloessem, Jos Van Goethem, Piet 

Geysels en Pol Feyaerts. Zij waren bereid om iedereen te leren zwemmen en hun zwemstijl te verbeteren. 

Het zwembad van het Daminaanistituut was een instructiebad van 16,33 meter en dus vooral geschikt om het zwemmen 

aan te leren. Aan de lage kant was het slechts 50 centimeter diep, zodat men hier voorzichtig keerpunten moest nemen. 

Het zwembad van het Damiaaninstituut werd, zoals de vele schoolzwembaden in de jaren 1990, gesloten wegens te 

hoge kosten of renovatiekosten. 

Het secretariaat van de club werd uitgeoefend door Julien Geeraerts, medeoprichter van de club. Hij werd opgevolgd 

door Jos Heylen na het ontslag van Jules wegens gezondheidsredenen, doch Julien bleef in het bestuur als 

ondervoorzitter. 

De eerste deelname aan een zwemwedstrijd in een overdekt bad vond plaats te Diest op 6 maart 1974. In 1978 zwom 

Luc Van Parijs de 100 m crawl voor heren en won in een tijd van 58 seconden. Het was de eerste maal dat een clublid 

onder de minuut dook op de 100 meter. 



 

Jaren 1980: zwembad Demervallei Aarschot 
Op 11 augustus 1980 werd het prachtige zwembad Demervallei geopend met 8 banen. Het stadsbestuur liet de 

Aarschotse Zwemclub Schoonhoven in haar voorstellingsprogramma zwemdemonstraties geven. Op dat moment was 

het zwembad Demervallei uniek in België en tot op heden is het nog altijd uniek in Vlaams-Brabant.  

De saga van openingen en sluitingen van zwembad Demervallei: 

 Grote opening op 11 augustus 1980. 

 Begin september 1980 ging het zwembad terug dicht na 3 weken te zijn open geweest. 

 Op 1 april 1981 opende de stad terug het zwembad. 

 Op 1 juni 1983 sloot de stad terug het zwembad wegens financiële redenen. 

 Op 30 juni 1985 ging het zwembad terug open na overname door de provincie Vlaams-Brabant. 

En in 2004 stootte de provincie Vlaams-Brabant het zwembad af en dwong de gemeente Aarschot om het zwembad 

over te nemen.  

Trainer Etienne Croes kwam in 1980 bij de club. Etienne was door de zwembond gevraagd om trainer te worden van de 

nationale zwemploeg, maar hij verkoos de Aarschotse zwemclub door de prachtige infrastructuur van het zwembad 

Demervallei. Hij was licentiaat lichamelijke opvoeding met jarenlange ervaring met zwemclub Arduas in Heist-op-den-

Berg, die hoogste toppen behaalde o.m. jeugdrecords. Wegens het sluiten van het zwembad Demervallei moest 

uitgeweken worden naar het zwembad De Tumkens in Betekom. Er waren nog slechts een vijftal zwemmers in de club, 

waardoor Etienne inzag dat verder doen geen zin had. Het gebrek aan geschikt zwemwater en zwemmers lieten op den 

duur geen rendement meer toe, zodat hij ontmoedigd ontslag nam. Etienne had nochtans grote plannen en was 

hiervoor speciaal overgekomen naar de Aarschotse zwemclub. De zwemclub is Etienne heel dankbaar, want in enkele 

maanden van zijn trainerschap heeft hij de basis gelegd van de huidige zwemschool.  

Albert Persy bleef jaren lid tot hij in het zwembad Demervallei een badmuts over zijn kaal hoofd moest trekken. Zonder 

badmuts moest men in die tijd het zwembad verlaten. Ondertussen is men wijzer geworden en is men niet meer 

verplicht om steeds een badmuts te dragen. Door de opeenvolgende sluitingen in de beginjaren 1980, was de club 

genoodzaakt toevlucht te nemen in het initiatie bad van het Damiaaninstituut, in Tremelo en in Betekom en dit tot in 

1985. In 1997 werd het zwembad De Tumkens in Betekom gesloten omdat het zwembadwater niet voldeed aan de 

strengere eisen van de VLAREM-wetgeving en renovatie te duur was. Heel veel zwembaden in de omgeving van 

Aarschot en in heel Vlaanderen ondergingen hetzelfde lot. Hierdoor komen vandaag heel veel mensen zwemmen in 

zwembad Demervallei. 

De club is directeur Nagels van het Damiaaninstituut dank verschuldigd wegens het sportieve en vriendelijk onthaal. Er 

kon al in de jaren 1972 en volgende zwemonderricht gegeven worden. De club is nog tot tweemaal genoodzaakt 

geweest om terug te keren.  

Ook het gemeentebestuur van Tremelo zorgde tweemaal voor een onderkomen en de wedstrijdzwemmers kregen één 

zwembaan in het zwembad van Heist-op-den-Berg. Ook werd er gezwommen in het instructiebad de Tumkens in 

Betekom. 

 

Het waren zeer moeilijke jaren voor de club. Het ledenaantal ging met grote bokkesprongen omhoog en omlaag. Na de 

sluiting van het zwembad Demervallei waren de competitiezwemmers alleen nog de kinderen van de raad van bestuur 

en enkele andere fanatieke zwemmers … 



 

In het midden van deze zeer moeilijke jaren overleed onze voorzitter/oprichter Frans Daems op 14 juni 1983. Niet alleen 

de familie was in rouw, maar ook de Aarschotse Zwemclub Schoonhoven, die met Frans Daems, haar stichter, 

belangrijkste promotor en bezieler verloor. Onder zijn voorzitterschap groeide de zwemclub uit tot een volwaardige club 

van ongeveer 200 leden. Hij heeft plichtsgetrouw tot het einde, niettegenstaande zijn slepende ziekte, de vergaderingen 

geleid en wist de club door veel moeilijkheden te loodsen. Jan Roelants werd verkozen tot nieuwe voorzitter, die Frans 

waardig opvolgde. 

Op 1 januari 1983 werd de zwemclub een vzw met publicatie van de statuten in het Belgisch staatsblad van 14 juli 1983. 

Provincie Vlaams-Brabant nam het zwembad over voor één symbolische frank (2 eurocent) en heropende opnieuw op 

30 juni 1985. Ook de provincie verleende en verleent nog steeds steun en medewerking. In de periode van de overname 

van stad naar provincie en omgekeerd was de verstandhouding al wel eens zoek. De club meent dat de provincie haar 

kerntaak, wat de zwembaden betreft, had moeten behouden, zoals dit ten andere in de andere provincies het geval is. 

In 2004 stootte de provincie Vlaams-Brabant het zwembad af, zodat de gemeente Aarschot gedwongen werd om het 

zwembad terug over te nemen. 

In het stedelijk (en provinciaal) bad was men inschikkelijk en behulpzaam met als tussenpersoon de beheerder Jean 

Elsen.  

Het clublokaal van de zwemclub was aanvankelijk in het clublokaal Schoonhoven vijvers tot in 1982, tot de overlating 

van uitbating in 1982. De raad van bestuur ging daarna door op de volgende locaties: Wiripub, Den Abricot, cafetaria 

sporthal Demervallei. Sinds 1999 vergadert de raad van bestuur in de lokalen van café De Knoet, één van onze sponsors. 

De nieuwe uitbater sinds 1983 van recreatieoord “Schoonhoven” liet eveneens toe gratis te zwemmen op 

zondagvoormiddag en woensdagavond en dat ten gevolge van de tijdelijke sluiting van het zwembad van Aarschot. 

Donderdag- en zaterdagavond werd er te Betekom gezwommen. Voorlopig kon de zwemschool niet meer functioneren. 

In 1983 ging de allereerste zwemstage van de zwemclub door in Molenheide in Helchteren dankzij de voorzitter Jan 

Roelants. De zwemmers die deelnamen waren Carl en Katrien Verreydt, Steven en Marianne Severens en Jo Merckx en 

dit onder begeleiding van de trainer Etienne Croes, Pol Feyaerts en Jos van Goethem. Deze lichting zwemmers herinnert 

zich nog altijd levendig de pap van Jos van Goethem, die tot 3x per dag geserveerd werd. 

Midden jaren 1980 werd Carl Verreydt kampioen van Brabant op de 1500 meter en met zijn topprestatie met de 2’44” 

op 200 m wissel in het Franse Rijsel, waarvoor hij in de Vlaamse ploeg geselecteerd werd. 

In 1985 bood redder Leonard Tasquin zijn diensten aan als trainer, hiermee werden goede resultaten bereikt, mede door 

zijn ervaring als ex-competitiezwemmer en trainer. Vicky Corbeels (Benjamin) behaalde als enige van de provincie 

Vlaams- Brabant een nationale jeugdtitel te Seraing en dit op de 100 m rugslag. Wim Schoolmeesters behaalde een 

internationaal deelnemersticket in 1989 en nam deel aan een wedstrijd in Denemarken met de Belgische ploeg. 

Eind jaren 1980 werden de voorbereidingen voor de Belgische kampioenschappen professioneler aangepakt met 

zwemstages van ongeveer 10 dagen begin juli. 

De eerste zwemstage ging door in het Olympisch openluchtbad te Kluisbergen op 26 juli 1987 met 13 zwemmers. Door 

vaak slechtere weersomstandigheden tijdens de zomermaanden werd er regelmatig tijdens regenweer en in het koude 

zwemwater in het openluchtzwembad getraind. Tijdens warme zomerdagen was er zo veel volk in het zwembad dat 

verkoeling zocht, dat het enkel nog mogelijk was om ’s morgens op een deftige manier te trainen. De zwemclub keerde 

nog terug naar Kluisbergen in 1988 en 1989.  



 

Met Marianne Van Goethem kwam in 1982 het eerste vrouwelijk lid in het bestuur. Nadien heeft het tot 2002 geduurd 

vooraleer de volgende vrouw kwam, nl. Anne-Mie Carette uit OLV-Tielt, die als sportsecretaris fungeerde. Nadien volgde 

nog Els Rens. De huidige raad van bestuur bestaat uit maar liefst drie vrouwelijke leden: Iris Van Bael (sportsecretaris), 

Hilde Heylen (voorzitter) en Kim Op de Beeck (zwemschool coördinator). 

Raad van bestuur in 1985: 

Jan Roelants (voorzitter), Pol Feyaerts (secretaris), Jules Geeraerts (ondervoorzitter),  Jozef Severens (penningmeester), 

Roger Branders, Jos Heylen, Andre Merckx, Jules Roelants (zoon van Jan), Jos Van Goethem, Marianne Van Goethem, Jef  

Van Vlasselaer, Firmin Verreydt (bestuursleden). 

Pas in 1989 werd er met Hans Aerts en Jo Merckx (kleinzoon van Frans Daems) geopteerd voor jong bloed in het 

bestuur. 

De zwemclub zorgde met steun van toenmalige sponser Nickey Nobel voor de organisatie van het Belgisch 

kampioenschap kunstzwemmen op 8 mei 1986 in het provinciaal zwembad van Aarschot. Met deelname van de 

Olympisch geselecteerden voor Los Angeles was dit een uniek schouwspel. Door sponsor Nickey Nobel werd ook de 

Nickey Nobel cup wedstrijd georganiseerd, waar heel veel zwemclubs aan deelnamen. 

In 1986/1987 werd onder leiding van Hilde Bergen aan aqua-gym gedaan, waaraan enkel meisjes en dames deelnamen, 

wat een tijdje een succes was.  

Het openluchtzwembad te Schoonhoven kwam door gebrek aan interesse van de nieuwe eigenaar helemaal te vervallen 

en het Olympisch zwembad waar onze zwemclub is ontstaan, werd afgebroken. Dit had een parel voor Aarschot kunnen 

worden, zeker als je kijkt naar het succes van het openlucht domein Halve Maan in Diest en de plas in Rotselaar tijdens 

de warme zomerdagen. 

1990 
In de beginjaren 1990 reden we met de bus naar de zwemwedstrijd in Frameries en kwamen trots terug naar Aarschot 

met een grote beker. Deze zwemwedstrijd ging de geschiedenis in als het openluchtzwembad waarbij het binnen 

regende tijdens de zwemwedstrijd. Een gedeelte van het zwemwater was dus regenwater dat door het lekkend dak in 

het zwembad viel. 

In 1990 nam trainer Leonard Tasquin ontslag en nam Pol Feyaerts deze taak over.  

Op 7 april 1990 overleed Julien Geeraerts, ondervoorzitter en stichter van de club en tot 1970 secretaris. Een functie die 

hij op bekwame wijze waarnam. Hij legde de eerste statuten vast. Hij lag aan de basis van de Aarschotse 

kampioenschappen in het openluchtzwembad Schoonhoven en voornamelijk van de drie ingerichte klassieke 

wandeltochten: Leuven-Aarschot, Diest-Aarschot en de wandeltocht door de parel van het Hageland Aarschot-Lubbeek. 

Julien kon op humoristische wijze het bestuur begeesteren tot zijn ziekte hieraan begon te knagen. Zijn leven lang deed 

hij aan sport, voetbal, zwemmen, schaatsen, fietsen, turnen en op het laatst voornamelijk wandelen.  

Na enkele jaren werd opnieuw het bungalowpark Molenheide aangedaan in plaats van Kluisbergen. Dit was een 

overdekt zwembad van 25 meter van het Aquapark, zodat er geen kou moest geleden worden. Helaas was het chloor 

gehalte in de lucht van het Aquapark zo hoog dat sportieve prestaties niet mogelijk waren en vele zwemmers hadden 

met hoestbuien (vooral ’s nachts) te kampen.  

 



 

1991 
In 1991 werd de eerste clubvlag gemaakt door sponsoring van Nickey Nobel met het al bestaande embleem. Bij alle 

belangrijke evenementen is de clubvlag tot op de dag van vandaag steeds present. 

De eerste voorzitter, Frans Daems, vergastte de clubleden vanaf het begin met een jaarlijks feest, geheel of grotendeels 

door hem bekostigt. Zijn opvolger, Jan Roelants, liet zich niet onderdoen en zette die goede gewoonte verder. Hij 

maakte er zelfs een vaste datum van, de 15e augustus. Met maandag van Aarschot-kermis ging de zwemclub steevast 

mosselen eten met de geïnteresseerden van de club. In het jaar 1990 kwam de zwemclub echter op het idee om zelf ook 

een mosseldag te organiseren.  

Zo werd vanaf 1991 tot op heden in de eerste helft van september het jaarlijks mosselfeest georganiseerd in de 

parochiezaal van Bekaf. Dit gebeurt om extra inkomsten te vergaren om de clubkosten te kunnen betalen. 

1992 
In 1992 werd Marche-en-Famenne aangedaan als stagekamp waar de clubleden sliepen in een vochtige kelder. Ook 

werden afspraken niet nagekomen en kwam plots het Belgisch leger ook trainen in het zwembad van Marche-en -

Famenne, waardoor er plots meerdere banen niet meer beschikbaar waren. 

In 1992 bezocht een Zuid-Afrikaanse zwemclub de Nickey Nobel Club via de Rotary. De club ging met de Zuid-Afrikaanse 

zwemmers op clubuitstap naar de Ardennen. 

In 1992 en 1993 organiseerde de zwemclub op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar een fuif in de stadsfeestzaal van 

Aarschot. Dit was een schot in de roos voor fuifgangers die oudejaarsavond nog eens over wilden doen. De fuif werd 

“Snow party” gedoopt met een discobar van radio Contact. De 2de fuif kreeg “part 2” als achtervoegsel en was met 

discobar “Night Fever”, waar Kris Luyten in die tijd veel rond hing. Affiches werden de weken daarvoor geplakt in alle 

buurgemeenten van Aarschot dankzij hun recent behaald rijbewijs en dit door Jo Merckx, Frank Schoolmeesters en Kris 

Luyten. Deze drie gingen na de zwemtrainingen met een autokoffer vol affiches, een emmer lijm en een grote 

verfborstel alle buurgemeentes aandoen. En deze plakrondes werden meerdere malen overgedaan om het overplakken 

van affiches tegen te gaan. Op een zaterdag gebeurde het al wel eens dat de afficheplakkers bleven plakken op een fuif 

in één van de buurgemeentes om dan zondagnamiddag weer fit en present aan de start van een zwemwedstrijd te 

verschijnen. En dit tot groot plezier van de trainer. 

De stadsfeestzaal zat afgeladen vol en bracht goed op voor de clubkassa, maar “part 3” is er nooit gekomen omdat op 

het einde van de tweede fuif een vechtpartij was uitgebroken onder dronken fuifgangers en de club het risico te groot 

achtte om nog een fuif te organiseren. 

  



 

1993 
De zwemstage ging in 1993 door in het zwembad Demervallei. 

In december 1993 bracht de zwemclub een tegenbezoek aan Zuid-Afrika waar het op dat ogenblik zomer was met 

temperaturen van soms meer dan 35° Celsius. Ze verbleven drie dagen in Johannesburg en 7 dagen in Nelspruit en 

Witrivier bij ouders van kinderen van de lokale zwemclubs. De spanning voor de aanstaande verkiezingen was er te 

voelen; in april 1994 zou Nelson Mandela als eerste zwarte president verkozen worden in Zuid-Afrika. In Nelspruit 

werden ze ontvangen door de burgemeester op het gemeentehuis. Ze namen er ook deel aan zwemwedstrijden, wat op 

zich al een belevenis was. Starten met een pistool deed de zwemmers vooral schrikken in plaats van te vertrekken van 

de startblok; ze waren immers een fluitje gewoon om te starten. Inschrijven voor de wedstrijd kon nog tot 1 minuut voor 

de start aan een tafeltje bij de startblokken, ongewoon voor in 1993, maar dit werd door onze zwemclub in de 

beginjaren 1965 ook toegepast. Ze deden ook enkele toeristische uitstappen in Johannesburg en bezochten het 

Krugerpark. De sterrenhemel was er onvoorstelbaar mooi omdat er geen straatverlichting was op een oppervlakte 

vergelijkbaar met België. In het Krugerpark moesten sommige clubleden, waaronder Hans Aerts, vaststellen dat aapjes 

er met hun eten waren vandoor gegaan. Toen ze landden in Luxemburg met Lux-air moesten ze zich even aanpassen om 

van +35°C over te schakelen naar -5° Celsius.  

1994 
In 1994 werden An Wanter op de 200 meter vrije slag en Wim Printemps op vrije slag eendjes 100 meter 

districtkampioen en op 17 juli 1994 namen ze deel aan een internationale zwemmeeting. 

1995 
In 1995 verliet Sandra Feyaerts (dochter van onze secretaris) de zwemclub na 10 jaar dienst als lesgeefster van de 

zwemschool, voorheen was zij competitie zwemster samen met haar zus Peggy. 

Jo Merckx werd de 3de voorzitter van KAZS; Jo is de kleinzoon van onze eerste voorzitter en oprichter Frans Daems. 

1996 
In 1996 gingen ze op zwemstage in Ancelles in Les Hauts Alpes in Frankrijk en werd Wim Printemps Vlaams-Brabants 

kampioen op de 50, 100 en 200 m. 

Ze gingen op clubuitstap naar Spa en wandelden eveneens in het Coo-pretpark. Eind 1996 nam trainer Gunther Van 

Aerschot ontslag na enkele jaren de jeugdselectie te hebben getraind. 

1997 
In 1997 waren er 152 deelnemers voor de jaarlijkse Duvelmars (wandelen) en werd voormalig competitiezwemmer Koen  

Pauwels lesgever in de zwemschool. Op 12 april 1997 waren An Wanter en Davy Fobelets geselecteerd voor de 

zwemwedstrijd in Ettelbrück te Luxemburg. 

Omdat het moeilijk was om zwemstages op een deftige manier te organiseren in België, werd uitgeweken naar 

Hongarije aan het Balatonmeer, waar ze op 29 juni 1997 voor de eerste maal op zwemstage gingen en waar ze tot op 

heden steeds naar terugkeren. Het is zelfs goedkoper om op zwemstage te gaan in Hongarije dan hetzelfde te doen in 

België. In Hongarije wordt voorrang gegeven aan competitiezwemmers, wat in België niet het geval is. 

Op 31 december 1997 gingen ze op clubuitstap naar Bellewaerde. In die vroege ochtend was prinses Diana verongelukt 

in een tunnel van Parijs, wat het gespreksonderwerp van de dag werd. 



 

1998 

In 1998 werd An Wanter kampioen van Vlaams-Brabant 200 meter vrije slag. 

Eind 1998 kwam de sponsering van Nickey Nobel ten einde. 

1999 
In 1999 organiseerden ze de Vlaams-Brabant Classic-meeting 
Vanaf oktober 1999 werd de Knoet sponsor en kon het bestuur vergaderen in hun lokalen.  
Wim Printemps behaalde een “jonge haai” (tijdlimiet) in december 1999 met een tijd van 59’64’’ op de 100 meter vrije 
slag. 

2000 
In het jaar 2000 werd een werkgroep opgericht met Walter Broos - Gilbert Pex - Van den Broeck, verliet trainster Sofie 
Fierens de club wegens verhuis Leuven, werd Jullie Broos kampioene 100 meter schoolslag eendjes provinciaal 
kampioen van Vlaams- Brabant. An Wanter verliet de club en ging naar LZC (Leuven). Ze startten een handtekeningen 
actie omdat de provincie Vlaams-Brabant het zwembad Demervallei wilde afstoten. Els Rens ging als trainster aan de 
slag; ook haar zus gaf zwemles in de zwemschool. 

2001 
In mei 2001 stopte Annie van Kerckhoven na 16 jaar met de kasdienst. Annie was de echtgenote van Julien Geeraerts, 

die de zwemclub mee heeft opgericht. Annie was een fervent zwemster in de beginjaren van de zwemclub. 

Zwemschool  lesgevers in 2001: Jo Merckx, Cindy De Keyzer, Jelle Vannuffelen, Peter en Joke Vanneuten, Sofie Corbeels, 
Frank Schoolmeesters, Annelies Van Rijmenant, allen ex-competitie zwemmers. 

2002 
Vanaf 2002 werden trainingen nog professioneler en begonnen ze met lactaat testen. De generatie daarvoor heeft nooit 

hun lactaatwaarden gekend! Daan Pex werd geselecteerd voor de wedstrijd Luxemburg. Op 11 april 2002 werd Anne-

Mie Carette sportsecretaris. 

2003 
Sylvain Verbruggen verliet de zwemclub in 2013 wegens te drukke activiteiten als bloemist. Zijn drie kinderen David, 

Sofie en Sara waren allen actief in de zwemclub. Sylvain zorgde hoofdzakelijk voor sponsors of reclame en fungeerde 

jaren als starter in de officiële wedstrijden te Aarschot. Sylvain was als starter vooral bekend voor zijn zeer luide stem 

“op uw plaatse!” en sponsor en auteur van het ter ziele gegane clubblaadje “zwem-info”. In 2015, ter gelegenheid van 

de 50 jarenviering in zwembad Demervallei, heeft Sylvain nog een keer de zwemmarathon gefloten. 

2004 
Op 15 februari 2004 werd een pastafeest georganiseerd met Vlaamse televisiefiguur Felicé Damiano (André Steemans, 

die op 9 oktober 2009 plots kwam te overlijden) in het cafetaria van het zwembad Demervallei. Het werd een groot 

succes en zo kon de clubkas wat gevuld worden om de verdriedubbeling van de huurprijzen van het zwembad te 

bekostigen, nadat de provincie Vlaams-Brabant het zwembad afstootte en de gemeente Aarschot dwong om het 



 

zwembad over te nemen. Vader Gilbert Pex kon André Steemans overtuigen om de club te steunen, zoon Daan werd in 

dat jaar kampioen van Vlaams-Brabant. 

Op 7 april 2004 werd Sylvain Verbruggen vervangen door Jan Van Cauwenbergh.  
In juli 2004 gingen ze op zwemstage in Hongarije in de stad Eger. 
De Aqua Robics werden in 2004 afgeschaft wegens te weinig belangstelling. 

2005 
In 2005 organiseerden ze de Classic Swimming Meeting op 23 en 24 april 2005. 

Ze gingen niet op zwemstage wegens te weinig inschrijvingen. Kampioenviering: Daan Pex, Bram Van Cauwenbergh, 

Steven Verschoren en Mirthe Goris. 

Op 16 oktober 2005 organiseerden ze de Superprestige (aangepaste wisselbeker Frans Daems). 

2008 

Op 30 oktober 2008 namen ze deel aan de EU Swimming Invitational te Slupsk (Polen). 

Jannes Wouters werd Vlaams kampioen op de 100 en 200 meter schoolslag. 

2009 

Jannes Wouters werd Vlaams-Brabants kampioen op 100 en 200 meter schoolslag en 400 meter vrije slag. 

Mirthe Goris werd Belgisch kampioen op de rugslag, volgde trainingen aan de topsportschool van Antwerpen en werd 

geselecteerd door het Belgisch Olympisch Comité (BOIC) voor de European Youth Olympic Festival. 

Organisatie door de zwemclub van de EU Swimming Invitational te Aarschot op 31 oktober 2009, een internationale 

zwemwedstrijd, met mooie prestaties van Joni Ceusters en Jannes Wouters. 

2010 

Oktober 2010, Belgisch Kampioenschap te Wachtebeke: Mirthe Goris verbrak het Belgisch record op de 200 meter 

rugslag met maar liefst 3 volle seconden met een tijd van 2’14”79. 

Verbetering van het Belgische jeugdrecord op de 100 en 200 meter rug en 100 meter vlinderslag. 

Met een tijd van 1’00”88 op de 100 meter rug zwommen slechts 3 Belgische vrouwen ooit sneller en Mirthe was toen 

maar 14 jaar. Bij de 14-jarigen is dit de snelste tijd van Europa voor 100 meter rugslag! 

Op 22 oktober 2010 nam Thomas Ricquier deel aan de openluchtwedstrijd van 5 kilometer in de vaart van Damme – 

Brugge, die zijn 100-jarig bestaan vierde. Sommige zwemmers keerden dus terug naar de “roots” van de zwemclub. 

De jaren 2008, 2009 en 2010 gingen de geschiedenis in als de topjaren op topsportniveau. 

2012 
De Aarschotse zwemclub Schoonhoven vzw was één van de zes geselecteerde zwemclubs in Vlaanderen om deel te 

nemen aan het Multi-Move pilootproject. Dit was een programma om jongeren te leren sporten. In dit geval het leren 

zwemmen in opdracht van Bloso – Vlaamse Zwemfederatie in samenwerking met de stad Aarschot. Sinds 2012 staat 

Multi-Move jaarlijks op het programma. 

  



 

2013 

Op 11 november 2013 namen ze deel een de EU Swimming Invitational – Tallin (Estland). 

Dat jaar ging de club ze niet op zwemstage wegens te weinig deelnemers en werden er extra trainingen georganiseerd in 

Aarschot. René De Keyzer die gedurende 24 jaar bestuurslid was en jarenlang de kassadienst deed, verliet de raad van 

bestuur. 

2014 
Op 13 maart 2014 overleed plots André Merckx (onze penningmeester) tijdens een fietstochtje met zijn vrouw Andrea 

Daems. André was de schoonzoon van wijlen Frans Daems en heeft zich jarenlang ingezet voor de zwemclub. André was 

jarenlang kamprechter voor tientallen wedstrijden, op zijn begrafenis waren veel afgevaardigden van talloze zwemclubs 

aanwezig. De boekhouding die André deed, werd sindsdien door een boekhoudkantoor gedaan. 

Tijdens de koffietafel kwamen meerdere clubvrienden samen en werd even besproken hoe ze het grote verlies van 

André kon opgevangen worden; er was dringend nood aan opvolging voor de raad van bestuur. Op 31 mei 2014 traden 

Steven Severens (zoon van Jefke), Frank Schoolmeesters (ex-competitie zwemmer en ex-trainer) en Kris Luyten (ex-

competitie zwemmer en ex-trainer) toe tot de raad van bestuur. Zo vervoegden de drie musketiers van de jaren 1980-

2000 de vierde musketier Jo Merckx, die inmiddels meerdere jaren bij de raad van bestuur was. Ook Hilde Heylen, die 

jeugdtrainer was, trad toe tot de raad van bestuur. Zwemschool lesgever Christiaen Callens diende zijn ontslag in als 

bestuurslid, maar bleef actief als lesgever.  

Jan Roelants kreeg door zijn staat van dienst de titel “erevoorzitter van de Aarschotse Zwemclub Schoonhoven vzw”.  

2015 
Op 23 oktober 2015 vierden ze hun 50-jarig bestaan in het zwembad Demervallei te Aarschot en werd er na vele jaren 

nog eens een kleine zwemmarathon georganiseerd. Meerdere mensen werden in de bloemen gezet: Jozef Severens met 

50 jaar actieve dienst in de zwemclub en zijn vrouw Linne. Pol Feyaerts, met 46 jaar actieve dienst in de zwemclub en 

zijn vrouw Monique van Tomme, die jarenlang actief was in de zwemschool. Andrea Daems en Jo Merckx (derde 

voorzitter van KAZS), dochter en kleinzoon van onze eerste voorzitter en oprichter Frans Daems. Jan Roelants, tweede 

voorzitter van KAZS en zijn vrouw Angele. Iris van Bael, sportsecretaris en Hilde Heylen, vierde voorzitter van KAZS. Ook 

gingen hun gedachten uit naar de zwemvrienden die overleden zijn. Jefke kreeg als nog enig overblijvende lid dat er van 

in het begin bij was een 50 beurtenkaart om 50 Rodenbachs te drinken, het favoriete toverdrankje van Jefke. Het moet 

dan ook niet gezegd worden dat de 50 beurtenkaart snel op was. 

2016 
In de lente van 2016 volgde Hilde Heylen (familie van Jos Heylen) Jo Merckx op als voorzitter. 

 

Op het einde van het jaar 2016 verlieten Pol Feyaerts en Jefke Severens na 46 en 51 jaar trouwe dienst het bestuur. 

Met het vertrek van Pol Feyaerts verloor de club wederom een bezield bestuurslid, hij was actief als trainer en als 

secretaris. Het is mede zijn verdienste dat de club de sluitingen van het zwembad overleefde. Met op het dieptepunt 

nog amper vier zwemmers werden ontelbare vrije uren opgeofferd om het niveau van de club te tillen tot waar ze nu 

staat. 

Nico Ricquier volgt Pol op als secretaris. Daan Pex werd hoofdtrainer van de club in opvolging van Pol Feyaerts. 

Diederick Delen (nieuwe penningmeester) en Bart Pelgrims werden lid van de raad van bestuur.  



 

2017 
Samenstelling raad van bestuur van 2017: Hilde Heylen (voorzitter), Nico Ricquier (secretaris), Iris Van Bael 

(sportsecretaris), Diederik Delen (Penningmeester), Kim Op de Beeck (zwemschool coördinator), Steven Severens 

(materiaalmeester), Frank Schoolmeesters (website en ledenbeheer), Bart Pelgrims-Rens. In de lente van 2017 kreeg Iris 

Van Bael een beroerte waardoor de club wederom een bezield bestuurslid verloor. 

We gingen in de zomer van 2017 op zwemstage in Hongarije. Van 17 november 2017 t.e.m. 2018 loopt er in het stedelijk 

museum van een expo over de rijke geschiedenis van de zwemclub. 

De zwemschool 
Eén van de belangrijkste schakels in de zwemclub is het aanleren van het zwemmen. Uit de laureaten moet immers 

gerekruteerd worden voor de latere wedstrijden. Een wedstrijdzwemmersloopbaan stopt over het algemeen bij de 

hogere studies: zwemmen is een tijdrovende bezigheid. 

Bij het ontstaan van de club werd vooral aan recreatie-zwemmen gedaan en leerde men het zwemmen wel aan, maar er 

was in feite te weinig regelmaat (temperaturen in buitenbad niet erg ideaal). 

In 1971 werd het een hele verbetering toen jong en oud in het Damiaaninstituut terecht kon. En later, in het overdekt 

zwembad in 1980 in de stad Aarschot. Op 12 april 1982 werd gestart met een uitgebalanceerde en gestructureerde 

zwemschool met verschillende sessies: jaarlijks werden 50 tot 100 beginnelingen en gevorderden onderwezen in het 

zwemmen van 5 tot 12 jaar. In de eerste fase watergewenning, in 2e fase specifieke watergewenning, in 3e fase het 

aanleren van twee zwemslagen, dan vervolmaking en tenslotte opleiding tot competitie. 

Vanaf begin jaren 1980 legt trainer Etienne Croes de basis van de huidige zwemschool, die hij naar een hoger niveau 

tilde. 

“Zwem-info” clubblaadje 
Zwem-info werd in het jaar 1982 onder de doopvont gehouden en verscheen 10 jaar lang bijna elke 2 maanden. Wegens 

te weinig medewerking van redacteurs, gebrek aan reclameverzorging en het tijdrovend karakter kon het financieel niet 

in stand gehouden worden.  

Cesar Verstraeten heeft in het begin zijn schrijverstalenten laten gelden. Etienne Croes moest hier ook niet voor onder 

doen. Ook de jongere leden deden hun duit in het zakje. Maar vooral Sylvain Verbruggen zorgde hoofdzakelijk voor de 

reclame, nodig om de kosten van het blaadje te dekken. 

Tegenwoordig wordt het nieuws via e-mail verspreid en kan men de zwemclubactiviteiten volgen op facebook. 

Wedstrijden 
 officieuze kampioenschappen van Aarschot 

 zwemmarathons in open lucht, nadien in gesloten bad 

 deelname aan Belgische kampioenschappen, Jeugdkampioenschappen 

 districtkampioenschappen, B-Criteriums 

 inrichting van wisselbeker Frans Daems 

 inrichting van de Nickey Nobel cup thans Classic Swimming Meeting (met buitenlandse uitnodigingen) 

 Inrichting van PACO zwemfeesten (pré-competitie) 

 aanleren zwemmen in zwemschool 

 B-District-wedstrijden 



 

Andere activiteiten  
 uitstappen met de ouders en sympathisanten 

 zwemstages in binnen- en buitenland: Molenheide, Kluisbergen en Hongarije ter voorbereiding van de Belgische 

kampioenschappen 

 op uitnodiging naar Ludenscheid-Duitsland 

 op uitnodiging naar Zuid-Afrika met tegenbezoek 

 activiteiten om geld in kas te krijgen: mosselfeesten, fuiven, pastafeest met Felice, Kerstmarkten, Rock 

Werchter, Sint-Niklaasvieringen 

 uitreiking zwembrevetten 

 medewerking aan activiteiten ingericht voor promotie van de sport, de jeugd, de Vlaamse zwemweek 

 zelfs deelname aan de carnavalstoet met een versierde wagen (uitbeelding van het in het water vallen van een 

schepen bij de inhulding van het zwembad) enz. enz. 

Wandelen 
Buiten zwemmen werd er nog één belangrijke sportactiviteit op regelmatige basis georganiseerd, namelijk wandelen.  

Dit kwam omdat het tijdens het winterseizoen niet mogelijk was om te zwemmen in open lucht. 

Aanvankelijk werd het wandelen apart georganiseerd door leden van de zwemclub en nadien officieel opgenomen als 

2de sportactiviteit van de zwemclub eind jaren 1980. 

Leuven-Aarschot: voor de 1ste maal in 1969 met 13 deelnemers en officieel vanaf 1970: met deelnemers tussen de 150 

en 400: 31 keren ingericht. 

Diest-Aarschot: begonnen in 1973 tot en met 1999 (27 keren) deelnemers variërend van 80 tot 150. De scouts zorgden 

voor de bruggenbouw over de Demer. 

Duvelmars: voor de opening van het jachtseizoen, met de nodige aandacht voor het gelijknamige bier dat de biersteker 

van Lubbeek gratis aanbood. Vertrek in Schoonhoven Aarschot met aankomst in Lubbeek: gemiddelde deelnemers 

variërend van 150 tot 255. 21 keren ingericht vanaf 1980 tot 8 oktober 2000. 

Aanvankelijke inrichters: Julien Geeraerts, Jozef Severens, Louis Corten, Louis Geeraerts, Jef Van Vlasselaer, Jos Heylen, 
Jan Van Calser, Jan Roelants, Pol Feyaerts, Roger Branders. 
  
De activiteiten werden in het jaar 2000 stopgezet wegens gebrek aan vrijwilligers en geen opvolging. Café de Knoet 

heeft echter enkele traditionele wandelingen verder gezet en organiseert nog wandelingen waaronder de Duvelmars. 

  



 

Voorzitters 
 1965 - 1983: Frans Daems (18 jaar) 

 1983 - 1995: Jan Roelants (12 jaar) 

 1995 - 2015: Jo Merckx (20 jaar) 

 2015 - heden: Hilde Heylen 

Secretarissen 
 1965 - 1976: Julien Geeraerts (11 jaar) 

 1976 - 1981: Jos Heylen (5 jaar) 

 1981 - 2016: Pol Feyaerts (35 jaar) 

 2016 - heden: Nico Ricquier 

Penningsmeesters 
 1965 - 2010: Jozef Severens (45 jaar) 

 2011 - 2014: Andre Merckx (3 jaar) 

 2014 - 2015: Pol Feyaerts (1 jaar) 

 2016 - heden: Diederick Delen 

Bestuursleden 
De bestuursleden staan vermeld in bovenstaande tekst. Mogelijk ontbreken enkele bestuursleden, 50 jaar is een lange 

geschiedenis. 

Leden 
Het is onmogelijk om alle leden te vermelden doorheen de 50 jarige geschiedenis; het zijn er zeer veel geweest. Vele 

leden hebben zich hard ingezet om van de club te maken wat ze nu is. 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 







 



 



  



 

 

 

 

  

  

 


