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Voorwoord
21 juni 1942 betekende in Haaltert niet alleen het begin van de zomer, maar eveneens het
ontstaan van de voetbalclub Racing Haaltert, die dit jaar dus haar 75-jarig bestaan viert.
Gedurende die 75 jaar hebben honderden jongens uit Haaltert en de wijde omgeving hun
eerste voetbalschoenen versleten “op Roekes meis”, “op ’t Ketjen” of op het Herenthout en
hebben zij voor de ontspanning van de inwoners uit Haaltert op zondagnamiddag gezorgd.
“Belzjens Staaf”, “Leine eere Roger en Octaaf”, “Kek zennen Tier”, “Merken Grauf”, “de
Jules”, De Vandervekens, John Payne, Berken Stockman, Frank Provost, Hassan en vele
anderen, … menig inwoner uit Haaltert zal u voor de vuist weg nog de namen kunnen citeren
van de helden uit een ver of nabij verleden.
Met andere woorden, onze lokale voetbalclub heeft mee het sociale leven van driekwart
eeuw bepaald.
Wij vonden dan ook dat deze verjaardag niet ongemerkt voorbij mocht gaan en bieden u met
plezier deze publicatie aan.
Voor het verzamelen van de informatie en de foto’s in dit werkje, hebben wij urenlang de
archieven uitgeplozen van de nationale en de lokale kranten, evenals de nummers van
“Sportleven” in het Rijksarchief, maar konden wij ook beschikken over
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het uitgebreide archief van ex-voorzitter Norbert Beelaert, dat door zijn zoon Mark
werd overgemaakt aan de Heemkundige Kring,
het fotoarchief van Mark Beelaert,
drie publicaties over KRC Haaltert, verschenen in eerdere nummers van het tijdschrift
van de Heemkundige Kring, twee van de hand van Jozef Herreman (+) en één van
een werkgroep o.l.v. Octaaf Hoebeeck,
het archief van ex-voorzitter Patrick Van Schandevijl en gesprekken met hem,
het formidabel zelf aangelegd archief van supporter José Hutsebaut,
de informatie uit gesprekken met oud-speler en oud-bestuurslid Omer Roelandt,
de talrijke reacties op onze oproep op facebook,
de notities uit gesprekken met gewezen voorzitter Peter D’Hondt,
de notities uit gesprekken met een aantal gewezen bestuursleden,
fragmenten ter inzage uit het persoonlijk archief van een aantal bestuursleden,
onze eigen ervaringen, die van Alex als ex-speler en van Marcel als supporter.

In een eerste deel behandelen wij het ontstaan van de voetbalsport in Haaltert en gaan we
nader in op de rivaliteit tussen de twee clubs, die we als voorlopers kunnen beschouwen van
KRC Haaltert, namelijk SK (Sinco) en Hoger-Op.
In een tweede deel beschrijven we de “geboorte” van Racing Haaltert en in een derde deel
schrijven wij het verhaal van de Racing binnen de KBVB, onderverdeeld in volgende
hoofdstukken:
•
•
•
•
•
•
•

de eerste kampioenstitel bij de intrede in de BVB
van 1943 tot de nieuwe promotie
tot de kampioenenviering na het seizoen 1959-60
de periode 1960-1967, het jaar van de degradatie uit tweede provinciale
het verhaal van het verblijf in derde provinciale tot 1972
van 1972 tot de promotie naar eerste provinciale in 1980
de periode in eerste provinciale van 1981 tot 1987
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•
•

de twintig jaar in tweede provinciale tot 2007
het verhaal van het laatste decennium.

Bovendien zijn we erin geslaagd voor elk seizoen de reekssamenstelling en de
eindrangschikking te noteren.
Noodzakelijkerwijze hebben wij een selectie moeten maken uit het overvloedige
fotomateriaal. De keuze die wij maakten zal steeds subjectief zijn, maar we hebben de foto’s
geselecteerd in functie van hun relevantie voor de geschiedenis van de club.
Hetzelfde geldt trouwens voor de anekdotes, die verwerkt zijn in dit boek.
Tot slot willen wij nog een welgemeend woord van dank richten aan allen die ons wilden te
woord staan, die ons teksten of foto’s stuurden en in het bijzonder aan de Heemkundige
Kring Haaltert, die de uitgave voor zijn rekening nam.

Veel leesgenot,
Marcel Baetens en Alex Van der Veken.
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