
                                  
 
                    90 jaar FLANDRIA PAAL 
 

     
 
 
Flandria Paal is ontstaan uit een groep die tijdens de eerste wereldoorlog voetbalden op de Klitsberg onder 
de naam Albrecht. Op 12 mei 1924 wordt de huidige club KFC FLANDRIA PAAL gesticht met als 
ploegkleuren rood en wit. Stichter van de club was de heer Florent Vandergraesen. Aanvankelijk wordt 
opgetreden in het Katholiek Sportverbond, de Demerstreek en de Vlaamse Voetbalbond. Ondertussen wordt 
er gespeeld met nieuwe clubkleuren: zwart-geel. Het voetbalveld wordt gehuurd van de familie Kimpen 
langs de Schaffensesteenweg.  
 

 
 
Florent Vandergraesen is de stichter en eerste voorzitter. Hij is fietsenhandelaar in het dorp die het merk 
Flandria verkoopt en zo voor een knappe publiciteitsstunt zorgt. Flandria is immers een beroemd fiets- en 
motorfietsmerk in Vlaanderen. Flandria groeit later als merk uit tot één van de bekendste Belgische merken 
van fietsen en bromfietsen. Het bedrijf is in de jaren zestig ook actief als wielersponsor.  
Flandria Paal maakt zo decennialang (ongewild) reclame voor fietsen en bromfietsen.  
 



    

 
 
In het programmaboekje van de viering van 60 jaar Flandria vinden we nog een interessant verhaal over de 
beginjaren van Flandria door meester L. Verboven en Bert Herteweg.  
 
“In den beginne kwamen de Flandria-boys uit in een kampioenschap van de Demerstreek met ploegen als 
Halen, Zichem, Scherpenheuvel e.a. 't Waren zware gevallen, vooral dan Halen. Daar werd nog maar pas 
de "Slag der Zilveren Helmen" uitgevochten en het vechten zat er bij de Halenaars nog wel wat in. Hun 
naam "Moedige Duivels" was een erfdeel van de "Zwarte Duivels" van de "Slag der Zilveren Helmen". 
Tijdens de heenronde Halen-Flandria had het er al lelijk gestoven en het zou natuurlijk wat worden in de 
terugmatch. De Halenaars ezëlden al van 't begin. In plaats van zich uit te kleden op de gewone plaats, nl. 
het bakhuis van Lewike Kenens, trokken ze als echte wringers naar Vervoort (er waren toen nog geen 
kabinnekes). Wat te verwachten was gebeurde. 't Werd een echte vechtpartij op en naast het veld en bij het 
eindsignaal was het kloppen hier en kloppen daar en een geforceerde vlucht naar Vervoort. Daar zaten 
de "Moedige Duivels" als muizen in de val. De joelende Paalse supporters hielden alles onder controle, 
zowel van voren als langs achter. De twee stoere veldwachters Aerts en Reynders konden een 
veilige aftocht niet garanderen. Eindelijk zou men de vlucht dan toch maar wagen. De autobus werd in 
achteruit gereden tot vlak bij de café-ingang. De busdeur stond open. Aan weerszijden een garde met 
getrokken matrak. Opeens ging de cafédeur open en met recordsprongen trachtte men veilig in de 
bus te komen. Toch vielen er nog meerdere rake klappen en o.a. Jef Raeymakers zaliger kreeg één van de 
Halense vechthanen te pakken tussen de gardes door. Spijtig kwam er voor Jef een rake professionele 
matrakslag achter zijn oren zodat hij heel wat sterretjes zag pinkelen aan het Flandria-firmament. Onder 
oorverdovend gehuil en woeste wraakkreten dropen de "Moedige Duivels" af.”  
 
In 1932 verlaat proost kapelaan Vandebroek met grote trom de gebouwen van de Vlaamse Voetbalbond te 
Antwerpen omdat hij niet akkoord kon gaan met een onrechtvaardige beslissing. Flandria sluit daarop aan 
bij de KBVB onder het stamnummer 1913 en kiest de huidige blauw-rode kleuren. Flandria start in de 
onderste regionen en kan al snel een plaats veroveren in de 2de gewestelijke (huidige 2de prov.) 
 



In 1936 promoveerde men naar 2de provinciale (huidige 1ste prov.) en Flandria voetbalt er gedurende 18 
opeenvolgende jaren. Bekende tegenstanders zijn clubs zoals Hasselt VV, Hoeselt, Patro Eisden, Vigor 
Beringen, Looi Sport, Bilzen, Cercle 'Tongeren,Winterslag en Overpelt Fabriek.  Flandria is een geduchte 
tegenstander. Driemaal werd er op een tweede plaats geëindigd. Door een geschil verwekt door een 
onsportieve affaire moest Flandria de teugels lossen en degradeert.  
 
Ook tijdens de oorlogsjaren 40-45 wordt er in Paal gevoetbald. Eén van de sterspelers is Eugeen Degreef die 
van 1943 tot 1948 bij Flandria furore maakt. Eugeen of beter gekend als Gène speelt later nog voor Stade 
Leuven en FC Beringen.  Gène was gekend als een doelwachter die behendigheid, snelheid en zelfzekerheid 
combineerde. Zijn specialiteit was het stoppen van strafschoppen. Dat leverde Flandria dikwijls de 
overwinning op. Ook Jef Ceunen uit Paal speelt in de tijd opmerkelijke wedstrijden. Jef verhuist samen met 
Gène mee naar Stade Leuven. De transfersom is 15.000fr. Het is voor beide Palenaren de start van een 
mooie nationale carrière in eerste afdeling.  
 

 
 
De Ploeg uit 1947 met o.a. Eugène Degreef (boven voorlaatste rechts) en Jef Ceunen (onder midden) 
 
We geven nog een oorlogsanekdote mee van Albert Herteweg uit het programmaboekje van 60 jaar 
Flandria:  
 
“Tijdens de tweede wereldoorlog was voetballen dikwijls een ongelooflijke gebeurtenis. Er kwamen grote 
verplaatsingen bij te pas daar Flandria. “We moesten naar Hoeselt, Lommel, Eisden, Maasmechelen enz., 
van bussen was er toen geen sprake, alleen een camion met hout gestookte gasketel, 
trein of tram en veel te voet. Dikwijls om zeven uur ‘s morgens vertrekken om te voetballen om 15 uur. Zo 
moesten we ook naar Alt-Hoeselt. Er waren 114 man (spelers en supporters) voor twee rijtuigen, 't was zo 'n 
dieseltrammetje ('n poepa). Na de geslaagde tramreis en 4km wandelen waren we paraat om Alt Hoeselt 
partij te geven. Flandria speelde een stevige match en we waren voor onze tegenstrevers te sterk. 
Scheidsrechter Roosen had het echter niet gemakkelijk want de bonkige Haspengouwers wilden hun huid 
duur verkopen. Op een gegeven moment ging het zelfs zover dat alles afgehaspeld werd in de nabij gelegen 
boomgaard. Na zo’n onderbreking van 10 minuten kreeg Mr. Roosen de spelers weer op 't veld en aan 
de voetbalslag. 't Werd een 2 - 4 zege voor Flandria. Dan terug, eerst 4 km te voet, dan de tram in en 't ging 
er natuurlijk luidruchtig aan toe …tot er zich wat voordeed om nooit te vergeten. 't Gebeurde te Beringen.  
 
 



De dronken machinist nam een te krachtige aanloop voor en in de bocht om alzo de helling van 
de brug te kunnen nemen. Helaas…het eerste rijtuig ging uit de bocht en lag daar zijlings met de deuren 
naar boven.  De conducteur, Mr Cools, kalm als een riet, riep tot de ingesloten panikerende Flandrianen 
…kalm blijven….een beetje wachten… we zullen een tangetje halen om de deur open te maken. 
Zo stonden we dan daar, als bij wonder niemand gekwetst, er bleef' ons niets anders over dan er nog maar 
eens 4km te voet bij te nemen.”  
 
In de jaren vijftig kent Flandria een sterke groei. Het bestuur vormt in 1954 de club om tot een VZW.  
Flandria koopt een groot eigen terrein en bouwt een kantine met bijhorende kleedkamers. Meteen een 
mijlpaal in de geschiedenis van de Paalse voetbalclub. De nieuwe terreinen worden feestelijk ingehuldigd 
op 22 april 1957.  
 

 
 
Maar in 1954 is Flandria ook betrokken in een omkoopschandaal. Hasselt VV wil absoluut kampioen 
worden maar moet de laatste wedstrijd tegen Paal winnen. Enkele spelers worden omgekocht. War 
Vanende, café-uitbater op de Grote Markt in Hasselt is de tussenpersoon. De wedstrijd wordt met 4-1 
verloren en de omkoopgelden worden door War aan de betrokken spelers overhandigd. Deze onsportieve 
daad komt echter aan het licht en Flandria degradeert. Enkele spelers worden levenslang geschorst.  
 
Drie jaar later neemt Flandria de verloren plaats in 1ste provinciale terug in.  
Er worden enkele memorabele matchen gespeeld die massa’s toeschouwers lokken. De wedstrijden tegen 
Looi (2100 toeschouwers), Lommel, Bocholt, Houthalen, Vebr. Mechelen en Taxandria (2300 
toeschouwers) spreken tot de verbeelding. De plaatselijke jeugd kan niet voor de nodige opvolging zorgen 
en de glorietijd verder zetten. Na enkele seizoenen is de degradatie opnieuw een feit. Vanaf toen verblijft 
Flandria ofwel in 2de, ofwel in 3de provinciale.  
 



 
Flandria Paal Kampioen 1956/57 
BOVEN: Louis Vanierschot - François Herteweg - Louis Poel - Benedictus Cillen - Henrie Vanden Eynde - Leon 
Vanuytrecht - Hubert Rayen - Jef Liebaers - Florent Vandergraesen ( voorzitter ) - Dorke Corvers ( bestuur ) 
ONDER: Jules Poel - Felix Vanzeir - René Kenens - Albert Van Winge - Jef Ceunen - Jef Ceunen 
Mascotte: Rudi Rayen  
 
 

 
Ploeg 1962/63 Gijbels L, Carmans R, Moons, R Nijs, J, Vanden Eynde H, Saenen W, Daniels 
J, Custers , Somers G, Vanden Eynde L, Cronneborgs W, Roeymans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AC Tervant  
 

 
 
In 1974 krijgt Paal er een nieuwe club bij. AC Tervant gaat al snel na de oprichting de 
concurrentie aan met buur Flandria Paal. De derby’s tussen de beide Paalse ploegen zijn altijd 
spraakmakend. Als Flandria en AC Tervant in dezelfde reeks uitkomen dan zorgt dit altijd 
voor extra animo in het dorp. De laatste jaren zijn meer en meer mensen ervan overtuigd dat 
Flandria en AC ooit zullen moeten fusioneren, willen de clubs nog het hoofd boven water 
houden. Maar voorlopig is het water (van het Albertkanaal) nog veel te diep tussen beide 
clubs.  
 
 

Flandria paal Kampioenen 1979/80 
Luc Poel - Leo Lucas - Fons Meijen - Ivan Camps - Ronny Gaethofs 



 

 
Flandria Paal Kampioen 1979/80 
 
 
In 1984 viert Flandria haar 60 jarig bestaan met een uitgebreid feestprogramma met o.a. een 
jeugdtornooi, een tornooi met Paalse liefhebbersploegen en een dameswedstrijd. Op zaterdag 
12 mei 1984 wordt een jubileumavond gehouden met een dankmis, receptie in de 
parochiezaal en een huldiging. De apotheose is een groot bal met orkest ‘het regenboog trio. 
Het is voorzitter Maurice Diepvens die in de jaren ’80 Flandria verder uitbreidt en 
moderniseert.  
 



 



 
 

 
Ploeg onder voorzitterschap van Maurice Diepvens.  
 
Het seizoen 1990-91 is voor Flandria een topper. Ze staan 23 zondagen op kop en de kampioenentitel wordt 
beslist op de laatste speeldag tegen Koersel. De spannende stadsderby wordt beslist in het voordeel van 
Koersel. In deze ploeg spelen o.a. Stephan Poelmans (nu Marketing Manager van KRC Genk), Rudy Put, 
Johan Engelen, Guido Lemmens en Guido Huysmans. De trainer is Theo Smeets die de ploeg smeed tot een 
hecht blok met een ijzersterke verdediging die nauwelijks te kloppen is.  
 

 
Ploeg van 1990-91  



 
In die periode kan Paal de twee laatste grote transfers realiseren. Gunter Ribus wordt verkocht aan FC 
Antwerp en Kurt Van De Paar aan Anderlecht. Secretaris Rik Vandevenne laat een opmerkelijke voetno
het contract van Kurt zetten: Anderlecht moet een wedstrijd komen spelen in Paal. Flandria 
wedstrijd onderuit met 1 tegen 13. Maar dat kan de
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2006 is dan opnieuw een topjaar voor Flandria. Voor de tweede keer op rij spelen zij kampioen en komen zo
terug in 1ste provinciale terecht. En dat was al geleden van in 1957. Trainer Freddy Peremans verwoordt het 
zo in het Belang van Limburg: „onze beste transfer in het tussenseizoen was het samenhouden van de gro
Deze groep voetbalt al enkele jaren samen en kent elkaar door en door. Met Eyckmans en doelman Van 
Aeken haalden we ook twee uitstekende versterkingen binnen. Ik wist al snel dat we tot meer in s
dan een meelopersrol. In februari hebben we even en dipje gekend, maar toen we de periodetitel 
binnenhaalden kw
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Dat zelfde jaar verongelukt ook voorzitter Leo Lucas. Hij was de opvolger van Maurice Diepvens. De Clu
is terneergeslagen door het verlies van de sympathieke Leo. Secretaris Rik Vandevenne neemt de fakkel 
over. Onder zijn bewind wordt een paar jaar later een nieuwe en grotere kantine gebouwd. “En dat volled
met eigen middelen,” vertelt Rik trots. Flandria heeft er
T
 
“Door het arrest Bosman kunnen de grote clubs de talentvolle jonge spelers zonder vergoeding komen 
weghalen bij kleinere clubs. Zo zijn er geen extra inkomsten meer. Ook het aantal toeschouwers is de laa
jaren gezakt en de kantine brengt ook al veel minder geld in h
m
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“Toen ik voorzitter werd, is Paal dat jaar afgezakt naar 3de provinciale. Ik werd voorzitte
omdat ik een Flandria man ben in hart en nieren. Ik merkte dat het anders niet goed zou 
komen. Na het tragisch overlijden van Leo Lucas heeft Rik Vandevenne overgenomen maa
dit was zoals hij steeds heeft aangegeven, om de club verder te helpen. Er was een nieuwe 
wind nodig. Ik had gehoopt nieuwe bestuursleden, ex-Flandria spelers, aan te trekken maar dit 
is mij nog niet echt gelukt. We zijn er wel in geslaag
in
 
Onder impuls van Jos is wel de jeugdwerking van Flandria versterkt. Zo ging Jos zelfs een 
aantal kinderen aan huis ophalen omdat ze anders niet op de training geraakten. Een aantal 
jo
 
“De laatste twee jaar gaat het echt de goede richting uit met de jeugdploegen. Die jeugd is 
immers onze toekomst en de basis van elke ploeg. Maar het blijft in ieder geval moeil
een club te leiden en in stand te houden. Ook het vinden van vrijwilligers is een stuk 
moeilijker dan vroeger. En dan is er nog veel concurrentie van andere sporten, het uitgebreide
voetbal op televisie, het rokersverbod en het arrest Bosman. Maar voetbal blijft belangrijk i
ons sociaal netwerk en verenigingsleven. Meer steun van de lokale overheid en dan vooral 
van de voetbalbond zou toch
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Flandria is een echte familieclub. Vele langdurige vriendschappen zijn ontstaan binnen de club en ook wordt
de liefde voor het voetbal doorgegeven van vader op zoon. Verschillende generaties hebben de kleuren va
Flandria verdedigd. Opmerkelijk in de geschiedenis van de club is dan ook de familie van Felix Aerts en 
zijn 8 zonen die aangesloten zijn bij Flandria. Felix was bestuurslid bij Flandria en is de echtgenoot van 
Jozefine Poel beter gekend als Fien. Zeg maar gerust de legendarische Fien Poel, de moeder van Flandr
Decennia lang zet zich in voor de jongens van Flandria. Zij waste, strijkt en plast voor de ploegen van 
Flandria. Er gaat geen week voorbij of Fien wast 160 truitjes, broeken en 320 voetbalkousen. Daar is ze elke
zaterdagavond, de hele maandag en dinsdag van de week zoet mee. De was van Flandria is haar grote werk 
en dat doet ze met heel veel fierheid. Haar mannen moeten kraaknet op het veld verschijnen. Fien is a
de weer voor Flandia. Ze helpt verder mee in de kantine en smeert de boterhammen voor de spelers.  
Fien is een echt dorpsfiguur en is niet alleen gekend als lid van Flandria Paal. Zo is ze nog actief als 
kookmoeder bij de Chiro en lid van de KVLV, KWB, ACV, Ziekenzorg, Bond van Gepensioneerden, de 
Buitingklokjes en het Marialegioen. Fien is dan ook terecht een monument in de geschiedenis van Flandr
en Paal. Haar man Felix
ja
 

 
Felix Aerts met zijn 8 voetballende zonen. BOVEN: Jef - Willy - Rudy - Noël - pa Felix  
ONDER: Maurice - Johan - Juliën - Dominique 

landria zendt haar zonen uit.  
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Flandria is een vruchtbare bodem geweest voor de Paalse jeugd
n
 
Corvers Polydoor bij FC Beringen 
Degreef Eugeen bij FC Beringen en Stade Leuven 
Ceunen Jef sr. bij Stade Leuven e
Ceunen Jef jr. bij KV Mech



Swijns Johny bij Helzold.  
Vanzonhoven Danny bij FC Luik, Gerhees, Mol SP 

elt, Seraing 

ij FC Beringen, Anderlecht, Wiener Sportclub (Oostenrijk), KSC Lokeren, Patro Eisden – 

rlecht, FC Twente (NL), Trabzonspor (Turkije), Patro Maasmechelen, Racing 
ol-Wezel en KFC Diest  

 

Ennekens Filip bij Beverst, Hass
Gaethofs Ronny  bij Looi Sport 
Degreef Walter b
en Rode Duivel 
Gunter Ribus bij TH Diest, KFC Verbroedering Geel, R Antwerp FC 
Kurt Van De Paar  bij Ande
M

  
Walter Degreef, één van de grote talenten uit de stal van Flandria Paal  

eestprogramma 90 jaar Flandria  

eken zet Flandria een heus feestprogramma op. We geven nog de affiches mee van de 
ctiviteiten.  
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Tekst: Hans Put 
Foto’s: archieven Hans Put en Flandria Paal 
Bronnen: Maurice Diepvens - André Luyten - Rik Vandevenne – Rikske Vanden Eynde – Jos Van Winge  
Boekenreeks ‘bekende Palenaren’ – Heemkundige kring Kiosk Beringen-Paal.  


