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Aan de Jeugd,

AN DE PIONIERS DIE ONZE  THANS MACHTIGE CLUB OPWEKTEN UIT
.het niet, de baanbrekers van de Racinggedachte, de “Empirebuilders,, die van hun

spaarcentjes den ‘eersten bal aankochten en op een voor
weide, zonder toelating, de voorloopers werden van het

dat zich’ eens, in voetbal zou vermeien.
Aan’ al die meewerkten aan ‘t- ‘optimmeren  van het grootsche monument dat

Racing  ten huidigen dage is geworden, zoowel alp bezitster van uitgestrekte sport-
velden en van een behoorlijke - zij’ het dan. nog voor reeds ontworpen verbeteringen

vatbare inrichting - als in hoedanigheid van voorbeeldig administratief organisme.
Aan al degenen die, na hun steentje te hebben bijgebracht aan het opbouwen daarvan, om de

meest verscheiden redenen het juk aan anderen moesten overlaten.
Aan de spelers, die in ‘t genot van een gezonde sportbeoefening, ‘t enthousiasme stichtten dat

de massa’s lokte, van wie de geldelijkelijke middelen kwamen, onontbeerlijk tot het bereiken van
‘t groote doel : immer hooger voor de lichamelijke ontwikkeling der jeugd, der volksjeugd vooral
die er zoo’n behoefte aan had aan openluchtsport te kunnen meedoen.

Aan de voetballers van d’eerste jaren, die in een onintoombare geestdrift alles vóór zich heen
opjoegen en zich” een pad baanden door de verschillende opvolgende lagere klassen van denSI
Belgischen Voetbalbond, om eindelijk onweerstaanbaar te belanden tusschen de aristocratie van den
ronden bal : de hoogste afdeeling.

Aan hunne opvolgers, die streden om ‘t behoud in dat uitgekozen gezelschap of, waar zulks al
eens niet lukken mocht, geen rust kenden vooraleer de plaats in de zon opnieuw was veroverd.

Aan al degenen die trapsgewijze bns spel te verbeteren wisten en de taak voor hun plaats-
vervangers verlichtten, die onbaatzuchtig en belangloos, steen voor steen, het huidig stadium uit den
grond tooverden, die zich inspanden om voor hen die nakomen moesten betere inrichtingen, meer
comfort mogelijk te maken. Aan hen deze bladzijden als een dankbare hulde.

Aan het opkomende graan, aan die jongeren ten wier baat al die krachtinspanning plaats vond
is dit boek eveneens opgedragen omdat ze er zich zouden van bewust zijn wat voor hen werd gedaan
en wie hunne bijzonderste weldoeners waren.

Opdat al wat in ‘t verleden werd gepresteerd hun een spoorslag worde om voort te gaan op
den ingeslagen weg.



Opdat ze, geinspireerd door wat de clubliefde der ouderen tot stand bracht, op hunne beurt zich
door de vriendschapsbanden zouden voelen omkneld die steeds alle Racingers vereenigden.

Opdat zij ook voor hunne kleuren + die der jeugd, der hoop, der onschuld... groen en wit -
diezelfde liefde zouden krijgen, die de ouderen tot groote daden aanspoorde. Opdat zij de Racing-
banier steeds hoog zouden houden, fier en onbesmet, geacht in elk midden.

Opdat uit die schaar die thans haar eerste voetbalschoenen verslijt, en de latere nog, niet alleen
flinke spelers groeien, waardig van de sterren die tot nu én onze club, én onze stad, én ons land tot
eere strekten, maar ook bekwame bestuurders, de stille drijfkracht van ‘t geheel, bereid tot de
opofferingen die hun post onvermijdelijk meebrengt.

Aan hen ook is dit boek opgedragen, aan hen die de stof leveren moeten om een tweede deel
te vullen binnen vijf en twintig jaren, als het zilveren jubelfeest van heden door een gouden dito in
de schaduw zal worden gesteld.

Zoo hoopt het althans

NAMENS HET BESTUUR,

De Secretaris.

A. GOOVAERTS.
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ANNEER  ONDERGETEEKENDEN  I N  D E  RACING-BESTUURSVERGA-
dering, ter gelegenheid van de bespreking over het behoorlijk vieren onzer
vijf-en-twintigste verjaring, voor den dag kwamen met het voorstel een gedenk-
boek uit te geven, drukte die vergadering, met hare spontane instemming, de
natuurlijk niet door ons gedeelde meening uit, dat niemand beter geschikt kon zijn
om zulk boek ineen te steken, dan degenen  die de gedachte voorop hadden gezet.

Ja, steun zouden wij genoeg hebben; iedereen bleek er voor te vinden ons
met bijdragen te helpen, en toch sloeg ons, wanneer de handen dienden te worden

aan ‘t werk geslagen, de vrees om ‘t harte, in de overtuiging niet voor de zware taak berekend te
blij ken.

Van de ons toevertrouwde opdracht viel echter niet af te wijken, zoodat er ons niets anders
overbleef dan uit onze onbeholpen pen de vrucht te laten vloeien die hierna aan het d zoo hopen
wij - niet te kritisch oog van de talrijke racingers wordt onderworpen,

Een clubarchief uitpluizen is geen kleinigheid, en ‘t resultaat van weken suffen arbeid bleek, in
ons geval, ontoereikend, wat wel aanneembaar klinken zal, wanneer gezegd is dat het Racingarchief,
na de bange oorlogsjaren, deerlijk geslonken terug in ons bezit kwam en aldus als erg onvolledig
mag worden beschouwd.

Sportbladenknipsels en het geheugen van enkele oude getrouwen moesten wel eens de leemten
aanvullen. Men duide het ons dan ook niet euvel indien soms eene kleine onnauwkeurigheid in de
geschiedenis der eerste jaren moest zijn geslopen, wat onvermijdelijk schijnt wanneer wij ‘t moesten
ondervinden dat bevoegde personen het niet ééns konden worden omtrent de omstandigheden waarin
zekere gebeurtenissen, door hen meegeleefd, zich hadden voorgedaan. Voor de cijfers en data
kunnen wij echter instaan.

Racing’s geschiedenis schrijven met eene chronologische opsomming van al de feiten die zich
hebben voorgedaan, ware eene onbegonnen taak. Zoo’n geschiedenis is noodzakelijkerwijze beperkt
tot de beschikbare ruimte in het boek. Het moest dus meer een soort bloemlezing worden van de
meest belangwekkende voorvallen wier aaneenschakeling een vrij trouw beeld moet weergeven van
Racing’s leven en geest gedurende de verloopen vijf-en-twin tig jaren.

Bovendien werden enkele regels gewijd aan de meest verdienstelijken in de club, waarbij het
volstrekt niet in de bedoeling lag die verdienste te zien toetsten aan de lengte der biographie.

Ondanks de angstvalligheid waarmede wij hebben getracht niemand te vergeten, zijn wij
overtuigd geen uitzondering op den algemeenen regel uit te maken en haasten wij ons, ons op
voorhand te verontschuldigen bij de werkers die in dit boek niet kregen wat hun toekwam of wier
waarde op minder voldoende wijze werd geschetst.

Enkele bijdragen en photo’s kwamen ons ook niet tijdig toe wat ook wel oorzaak is dat enkele
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ACÏNG’S GESCHIEDENIS ’
- - -

TOELICHTING

N Z E RACINGGESCHIEDENIS OMVAT DRIE DUIDELIJK AFGESCHEIDEN
vakken : het vooroorlogsche, de oorlogsjaren en het naoorlogsche gedeelte.

TIJD-

Vermits beide opstellers, om diverse redenen, gedurende den wereldkrijg niet actief met den
kring hebben meegeleefd en het intieme der historiek daaronder ongetwijfeld zou hebben geleden,
mocht het een geluk heeten  dat Jan Warans, een ex-secretaris, en Racing’s ziel tijdens die bange jaren,
zich spontaan bereid verklaarde om in de bres te stappen en ons eene bijdrage aan de hand deed die
de oorlogsperiode behandelde.

Jan bewees hierdoor eens te meer dat zijne jarenlange verwijdering uit onze stad, zijne liefde
voor groen en wit niet heeft bekoeld en eene karwei hem niet afschrikt als ‘t voor Racing is.

Hij ontvange hiervoor onzen dank.

VOOROORLOGSCH TIJDPERK.

Het was begin Augustus 1904. Het schoolverlof voor de Athenzumjeugd was eenige dagen vroeger reeds begon-
nen, zoodat het eerste dolle vrijheidsgevoel zoo juist begon plaats te maken voor een meer bezadigd schikkingen-
treffen om het vacantietijdperk zoo genoeglijk mogelijk door te brengen.

Voor ‘n beraadslaging in dien zin waren toen ook bijeengekomen, vier makkers van ‘t 4’ studiejaar van ons
Atheneeum,  namelijk Antoine Dousedan, Georges Van den Nest, Antoine Van Hoey en René Grombeer. Voor die
bijeenkomst werd wel eene wat zonderlinge plaats uitgekozen: de stedelijke gevangenis, waarvan vader Grombeer de
bestuurder was. René Grombeer was ook de gelukkige bezitter van een echten lederen voetbal, een bal die, wel te
verstaan, ergens den vuurdoop reeds had ondergaan, maar toch nog in zoo’n schitterenden toestand, dat René’s voorstel,
om met ‘t bruine kleinood eens terdege pret te hebben in eene voor de gelegenheid gestichte voetbalclub, met geestdrift
werd bijgetreden.

Het vinden van een gepasten naam voor die club zou niet moeilijk vallen. Immers, in de nog jonge Belgische
voetbalbeweging, schitterde op dit oogenblik een kring met een onvergelijkbaren glans : “Racing Club de Bruxelles,,.
Niets ZOO eenvoudig als die wat vreemd klinkende Engelsche benaming “ Racing club ,, te doen volgen door ” de
Malines,, en het nieuw gevormde gezelschap prijkte met een titel die, daaraan twijfelden de stichters geen oogenblik,
hun club het spoor moest doen volgen van den befaamden Brusselschen naamgenoot.

Om de spelregels bekommerden de eerste Racingers zich allerminst; op den bal trappen en hem nahollen was de
groote aantrekkelijkheid. Grombeer, de gelukkige bezitter van het eerste materiaal, zou ook voor het eerste sportveld
zorgen : Zijn vader gaf, zonder argwaan, aan zoonlief toelating om met een half dozijn vriendjes op de ruime binnen-
plaats van de gevangenis, de kracht hunner beenen  en het weerstandsvermogen hunner schoenen te beproeven.

Of er getrapt werd? De ruiten, uitgevend op de binnenplaats van ‘t groote, geheimzinnige huis aan den Lierschen
Steenweg moesten het bezuren en vader Grombeer zwoer, helaas te laat, dat hij zich niet meer zou laten beetnemen,
waarmee onze “shotters,,  naar een nieuw veld moesten uitzien.
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menschen niet kregen wat wij hen hadden toebedacht. Graag hadden wij allen die ‘t verdienden, zoo
spelers als bestuursleden of andere steunpilaren in dit boek herdacht maar dat bleek binnen de

beschikbare grenzen bepaald onmogelijk.
Ten slotte  blijft ons over onze medewerkers van harte te danken om hunne gewaardeerde hulp.

Wij verkiezen hier niemand speciaal te noemen tenzij Monne Patteet, die voor zijn lastig werk aan
de “cliché’s,,  en tal van teekeningen, wel een bijzonder woord van dank verdient.

Wij hopen dat het Racingboek bij de jongeren den wensch moge doen ontstaan om door hun
werk onze geschiedenis met vele mooie bladzijden te verrijken.



DE MECHELSCHE GEVANGENIS,
DE ZONDERLINGE BAKERMAT
VAN ONZEN THANS VOLWAS-
SEN KRING, DE JUBILARESSE :



H E T  OEFE- Ruimte scheen er rondom onze stad genoeg beschikbaar, vooral daar men er zich niet om

NINGSPLEIN.
bekommerde eenige toelating vanwege de bevoegde overheid te bekomen. Het begraasde gedeelte
van het militaire oefeningsplein, aan den Antwerpschen Steenweg, scheen speciaal voor onze

debutanten aangelegd ; het leek wel een gedroomd voetbalveld en, waar de ruimte er was, zou men volgens de regels
der kunst spelen. Twee doelen moesten er komen, en wie had er in dien tijd wat af te’ dingen op een paar kloeke
stokken met een lint verbonden ?

Twee doelen vergden ook evenveel ploegen en enkele makkers werden meegetroond die het aanstekelijke enthou-
siasme dadelijk te pakken kregen en zich onmiddellijk als lid lieten inschrijven. Intusschen waren A. Dousedan als
secretaris en A. Van Hoey als voorzitter gaan fungeeren, terwijl als kleedgelegenheid dienst deed, een stal behoorende
bij de herberg van molenaar Mees, op den hoek der Galgenbergbaan.

En hier keeren  wij ons tot de clubarchieven, waarvan het hoofdgedeelte, voor die eerste dagen, bestaat uit een
verslagboek, een doodgewoon, lang niet lijvig schrijfboek.

H E T  E E R S T E Alhoewel op de vergaderingen en bijeenkomsten op het veld, zooals trouwens past onder

C L U B L E V E N .
Mechelsche jongens, het Vlaamsch de voertaal was, vinden we het eerste verslagboek in ‘t Fransch
opgesteld. Waarschijnlijk vond de eerste secretaris het heel wat deftiger en vooral “plus chic,, in

die taal een beeld op te hangen van al wat er in Racing omging, want zoowel de oefeningen als de vergaderingen vindt
men in ‘t verslagboek beschreven.

A. Dousedan hield er zoo’n speciale manier op na om in dat verslag zijn eigen meerring  op papier te zetten, af en
toe een steekje onder water gevend aan wie hem niet beviel en meer dan eens afwijkend van een objectief weergeven
van voorvallen of gesprekken.

Toon Van Hoey, die als voorzitter het verslag voor goedkeuring te onderteekenen kreeg, liet geen gelegenheid
ontsnappen om “en marge,, met rake opmerkingen zijn secretaris op de vingeren te tikken.

Kantteekeningen als “ça n’est pas vrai !,, -- “1 ‘équipe  Dousedan est donc bien forte,, - “inutile de répéter toujours
la même  chose,,  komen niet zelden voor.

Waarschijnlijk had men het na de stichting niet onmiddellijk noodig gevonden een verslagboek bij te houden.
Althans, het eerste verslag dagteekent van 16 Februari 1905 en is als volgt opgesteld : “De zitting wordt geopend om
2.15 uur in het lokaal “Renaissance,,. Weinig leden hebben onzen oproep beantwoord. Zijn tegenwoordig, de makkers
Van Hoey, Van den Nest, Mailly, Legros, Janssens, Grombeer en Dousedan.

Er wordt overgegaan tot de verkiezing van een nieuw bestuurslid (boetmeester) : M. Van den Nest wordt gekozen
met vier stemmen tegen twee aan den heer Janssens; er is een witte brief.

Men gaat over tot het vormen van twee ploegen :
10 Gele ploeg : Dousedan, Van Hoey, Janssens, Huylebroeck, De Winter, Mailly, Storme, Van Lens, Van

den Nest en Kalis.
2” Roode ploeg : Grombeer, Massin, Dewinné, Poortmans, Van Doren, Legros, Van Hoof, Lesoin, Van den

Bergh en Follmann.
Zitting geheven om 3.15 u.
Zooals men ziet bestond elke ploeg uit slechts 10 spelers, waarschijnlijk omdat de club niet meer leden telde. De

roode ploeg was te herkennen aan een rood lint rond den linkerarm gebonden, terwijl het gele team over een lint van
die kleur beschikte.

Het volgend verslag van 19 Februari omvat slechts enkele regelen : “De zitting wordt geopend door een lid, want
het bestuur schittert door zijne afwezigheid. Men gaat over tot de verkiezing van een nieuw bestuur. Deze verkiezing
wordt vernietigd.

Nochtans werd elken Maandag in het Atheneum van de leden de wekelijksche bijdrage van 10 centiemen gëind,
maar, waar de studies de geestdrift voor vergaderingen bekoelden en oefenen lang niet regelmatig ging, moeten de
leiders toen de koppen hebben bijeengestoken, en besloten, ten einde uitsterving te voorkomen, de leden samen te
brengen op het speelveld.

Althans over de “Séance,, van 9 Maart 1905 vinden wij ‘t volgende : “Afgrijselijk weder voor een begin, maar er
dient kost wat kost te worden gespeeld. Elf leden zijn opgekomen (volgen de namen),,. De rest is waardig letterlijk te
worden weergegeven.

“Le camarade Kalis fait quelques passes heureuses, mais le tamp rouge gagne et arrive  à 3 goals. Le tamp jaune
11 reprend courage  et marque 7 goals de suite, puis 3 apres.  La victoire reste donc aux jaunes (Dousedan) contre les
11 rouges (Grombeer),,,
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DE STICHTERS.

R. GROLMBEER. A. DOUSEDAN.

A. VAN HOEY. G. VAN DEN NEST.



Als beschrijving van eene oefenpartij is dat, dunkt mij, geen klein bier.
In elk geval, uit die beschrijving blijkt dat Kalis intusschen lid was geworden, wat wel de eerste aanraking van

Racing met echt voetbal moet hebben beteekend, want Kalis, alhoewel slechts 15 jaren tellend, had reeds een heele
tijd in Holland gespeeld, kon schieten dat de grootere bengels er versteld van stonden en Wist een “dribbling,, uit
te halen, die voor de anderen een veropenbaring was en hen hunne hersens martelen deed om toch maar te begrijpen
hoe Bast het aan boord legde om hen telkens voorbij te gaan, zonder dat ze wisten hoe ‘c gebeurde.

In het verslag der volgende oefening vinden wij nog een gedeelte dat voor ‘t nageslacht niet verloren mag gaan :
“ Le jeu des deux camps fut bien conduit  et plein de courage.  (Ca n’est pas vrai! vindt de voorzitter). Après  une

11 vingtaine de passes, qui prennent 1 1/2  heure (sic) le tamp  jaune marque le premier goal, bientot suivi de deux autres.

HET EERSTE RACINGBESTUUR

Van den Nest. Dousedan. Van Hoey.  Grombeer.

,, Apres  un repos de cinq minutes, le tamp rouge marque trois goals en cinq minutes et une heure après le tamp rouge
11 était victorieux  par six à trois.,,

Die oefenwedstrijden duurden toen dus. zoowat drie uurtjes.
Intusschen waren de roode of gele armbanden vervangen door met blauwe banden bestikte  witte hemden.

DE EERSTE En zoo komt dan eindelijk de eerste wedstrijd der Racingers. De Sporting Club van het

w MATCH.
“Institut  Rachez,,  van Antwerpen, op initiatief van A. Dousedan, uitgenoodigd om op het veld
van bloc 16 de blauw-witten te komen bekampen, nam aan om op Donderdag 20 April 1905

naar Mechelen over te komen.
Enkele nieuwsgierigen, waartusschen de vaders van Van Hoey, Van den Nest, Dousedan waren de ontmoeting

komen bijwonen, benevens een 50 tal leerlingen van het Atheneum en de Staatsmiddelbare school, waartusschen o. m.
ook Oscar Vankesbeeck, op dat oogenblik leerling van de “seconde greco-latine,,. De eerste helft verliep met een 6-0
neerlaag  en, na beraadslaging gedurende de rust, werd besloten aan Vankesbeeck, die nooit een bal geraakt had maar
die bekend stond als een felle looper,  te vragen om mee op te treden en een speler te vervangen die geen voldoening
bleek te geven.
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De aanvraag werd ingewilligd en Vankesbeeck liep tot hij er bijviel, maar niets mocht baten en met 9-0
ondergingen de jonge Racingers hun eerste sportverdriet.

De inrichters hadden het aangedurfd den wedstrijd met enkele kleine plakbrieven aan te kondigen.
Zwanzers vonden er genoegen in, den titel “Racing Club,, na den match met houtskool te veranderen in “Rossing

Club,, gevolgd van den uitslag 9-O!
Er werd zelfs beweerd dat die “vuile toer,, gespeeld werd door de leden der

“studenten,,, de huidige F. C. Malinois, welker  spelers, een paar jaren ouder zijnde
dan de Racingers, op deze laatste met minachting nederzagen.

Toch nam Racing de uitdaging aan om het 2’ studententeam te ontmoeten
waarvan met 3-0 werd verloren, hetgeen aan Dousedan gelegenheid geeft zijn
verslag te besluiten met de woorden : “11 y a donc amélioration!,,

E E N  N I E U W  L I D  D A T Na den wedstrijd tegen Rachez  F. C. mee-

N I E T  G E M A K K E L I J K
gespeeld te hebben vroeg Vankesbeeck om

W E R D  A A N G E N O M E N .
regelmatig als lid aangenomen te worden. Enkelen
zagen in die kandidatuur echter dreigende on-

weerswolken “want,,, verzekerde men “waar die komt, moet hij meester spelen,,.
Na eene vrij woelige algemeene vergadering, nog steeds gehouden bij den
“maalder,,, werd hij echter, dank zij de verdediging van Bastien Kalis, met een
zeer kleine meederheid aangenomen en op de ledenlijst ingeschreven.

N I E U W  L O K A A L  E N Het was op die vergadering dat twee gewich-
tige beslissingen werden genomen . : 1” van het

E E N E  N I E U W E  B A L . lokaal over te brengen naar de “Molekens,,, herberg

B. KALIS.

gestaan op “Bruine Kruis,,, op de plaats waar thans de gebroeders Andries hunne werkhuizen hebben. 2” Van
niettegenstaande de ledige kas, een nieuwe bal aan te koopen.  Het nieuwe lid stelt vóór het noodige geld te leenen
op voorwaarde dat het hem met afkortingen zal terug betaald worden.

De verandering van lokaal drong zich op. ,_Met  F.C.M. was namelijk overeengekomen dat, tegen betaling van een
bepaalden huurprijs, de blauw-witten één avond ‘elke  week over het veld van bloc 16 zouden mogen beschikken. ‘De
Racingers volgden echter de bepalingen van die overeenkomst niet al te nauwgezet en trokken bijna elken avond naar
het terrein, wat door F.C.M. echter goedschiks geduld werd. Tengevolge van die omstandigheden ging men de herberg
van den maalder,  aan den Antwerpschen Steenweg te ver afgelegen vinden en moest eene nieuwe kleedgelegenheid
gezocht worden.

D A G E N  V A N  G E L U K  E N De aanwinst van het terrein van Blok 16 bracht tal van nieuwe leden. *

GRooT “ORTGENGT+
Ook stonden Donderdag namiddag en ‘s Zondags den ganschen dag, twintig

tot dertig spelers op het veld.
Ten gevolge  van den tamelijk grooten afstand tusschen stad en terrein brachten nagenoeg al de leden hunne

“boterhammen,, mee, en om vier uur, tijdens de groote rust, werd op hetgras,  met gretige tanden, den koffietijd gevierd.
Daarna werd het spel hernomen tot laat in den avond, en soms bij maneschijn doorgezet.

En dan kwam de aftocht... met de uiteengenomen goalstokken op de schouders, vijftien minuten ver tot in “De
Molekens.,,

Het is in die periode dat wij vanwege F. C. M. op Black 16 een wedstrijd te zien kregen en wel tegen Stade
Leuven. De leden van Racing vormden het eenige publiek en na de Leuvensche overwinning werd in ons midden hevig
geredetwist over eene bepaalde tactiek die wij ééns voor altijd zouden aannemen en die ons zege moest brengen.

Ook het algemeen dragen van vareuzen,  kousen en voetbalschoenen door de Leuvenaars maakte zoo’n geweldigen
indruk dat voortaan enkel in d’eerste ploeg zou opgenomen worden, de speler die volledig in “staat,, was.

Eindelijk, op 28 Mei 1905, vinden wij de samenstelling van het Racingteam, ter gelegenheid van een wedstrijd
tegen Union Cureghemoise, waarin toen Sylva Brébart, meespeelde die eens de Racingkleuren dragen zou en later in
Daring als internationaal zou uitkomen. Onze eerste ploeg zag er dus uit als volgt :

Fritz Mertens
Jean Mertens, C. Vermeulen

0. Vankesbeeck, Van Lens, Kalis
Van Erp, Van den Nest, Jacobs, Huylebroeck, Janssens



Uitslag 5-0 in ‘t nadeel van Racing.
Secretaris Dousedan moest toen reeds ergens een internationale wedstrijd bijgewoond hebben want de traditioneele

“three cheers,,  bij zulke gelegenheden, heeft hem de gedachte ingegeven, twee verschillende begroetingsuitroepen te
scheppen, waarvan hij den eersten betitelt als “un brudger,, (sic) (waarschijnlijk three cheers)  en laat klinken als :
Hip! Hip ! Hey ! De tweede luidt : Hip! Hip! Hoera! en heet “un ban,,. Na de beschrijving van een “match,, krijgt de
overwinnaar den “ban,,, terwijl de “brudger,,  voor de overwonnenen is.

H E T  E E R S T E Op 19 Juni 1905 wordt voor het eerst over een reglement gewaagd ingevolge eene vinnige

R E G L E M E N T .
betwisting tusschen de leden.

Het eerste reglement bevatte slechts 15 artikelen, waarvan het eerste bepaalt dat de club
zich bezig houdt met “Football,,, loopen,  springen en koordtrekken.

Art. 2 voorziet dat het comiteit bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een commissaris.
In artikel 4 vinden wij dat ontslagen of uitgesloten leden geen recht meer hebben op de betaalde bijdrage, noch op

het materiaal (voetbal, doelstaken of cornervlaggen).
Art. 6 verplicht elke speler minstens ééns per maand te oefenen.
Art. 9 bepaalt de bijdrage op 6 frank per jaar, betaalbaar met 0.50 fr. per maand.

Art. 13 machtigt den commissaris boeten op te leggen aan elk lid dat de reglementsbepalingen niet naleeft.
Op de maandelijksche vergadering der maand Juni 1905 komt er gisting in den kring. Voorzitter Toon Van Hoey

schijnt geen algemeene voldoening te geven want, nadat M. Brunelle voor den post van secretaris gekozen is, stelt
Kalis de herkiezing van het komiteit vóór en komt voor den dag met de kandidatuur van Oscar Vankesbeeck voor
den voorzitterspost, waarop G. Verhuyck als tegenstrever den broeder van den buitengewipten praeses, Guillaume
Van Hoey, vooropstelt. Verder stonden nog een paar andere kandidaten op de lijst. Na een eerste stemopname die
niemand de gewenschte meerderheid gaf, trokken de mindere postulanten zich terug en bleven alleen G. Van Hoey en
0. Vankesbeeck in tegenwoordigheid. Na levendige betwisting we;d Vankesbeeck gekozen met 45 stemmen tegen 5.

D E  NIEUWE Leerling van de Tweede Grieksch Latijn-
sche klasse, voorzitter reeds van den Vlaamschen

V O O R Z I T T E R .  Bon van het Atheneum, nam de nieuwe voor-d

zitter onmiddelli;k  het woord om plechtig de belofte af te leggen al
zijn krachten in te spannen om Racing op te .werken  en namelijk in
de naaste toekomst een veld te vinden. ’

Schatbewaarder Grombeer wordt op dezelfde vergadering
duchtig gehekeld omdat zijn boeken niet in orde blijken. Kalis wordt
kapitein van het elftal benoemd.

En dan besefte men waarschijnlijk dat men wat al te gretig het
voorwendsel van de ongesteldheid van Van Hoey had aangenomen
om hem een opvolger te kiezen want, alhoewel het verslag daarover
niet gewaagt, vinden wij toch een brief van secretaris Brunelle aan
Toon gericht, waarin deze in de meest hartroerende bewoordingen
bedankt wordt voor zijne onschatbare diensten; waarin men hem
het wierookvat onder den neus duwt om hem dan, half bedwelmd,
te verkonden dat hem den titel van ondervoorzitter “à perpétuité,,
werd bedacht. Het epistel eindigt met de verzekering dat Toon zal
mogen fier zijn op zijn plaatsvervanger.

0. VANKESBEECK
tot den strijd gedost.

Of Van Hoey dat nu werkerkelijk geweest is, vindt men
nergens aangeteekend, maar ‘t is een feit dat hij steeds als lid is
bijgebleven en zelfs veel later, nog enkele jaren rond de bestuurstafel
mee aanzat en werkte.

Op de volgende maandzitting reeds neemt de nieuw gekozen
secretaris ontslag, terwijl het ons eindelijk gegund is iets te vernemen

over den geldelijken toestand. Een breedvoerig verslag van den schatbewaarder bewijst inderdaad dat er een batig
saldo is van 7 frank 11 centiemen !

V E R S T E R K I N G . Intusschentijd  had Racing geweldige aanwinsten gedaan. Drie spelers van werkelijke
-

waarde waren bijgekomen : Alfons  Jacobs en Jan Steenmans, waarvan de eerste in de kostschool
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van Alsenberg en de tweede in die van Turnhout hadden leeren  spelen, en Robert Ellebout die zijne opvoeding was
gaan voltrekken in Engeland,

En zoo kwam in wit en blauw eene sterke ploeg in lijn, nog versterkt door de gebroeders Fritz en Jan Mertens.

A N D E R E  C L U B S

WORDEN GEBOREN

T E  M E C H E L E N :

Het voetbalspelen door F. C. M. en R. C. M. op Black  16, verwekte eene echte
omwenteling bij onze stedelijke jeugd. Als bij tooverslag werden ineens al d’andere spelen
verlaten en overal op de “vesten,, zag men de schooljeugd “shotten,, op voorwerpen van

allerlei aard. De ouders riepen om hulp voor de schoenen, de politie moest handelend
optreden tot bescherming der ruiten. Het is in die periode dat de Mechelsche Rechtbank van Enkele Politie de
rechtspraak vaststelde dat voetbal als een gevaarlijk spel moest beschouwd worden.

Van straten en vesten verbannen, groepeerden zich tal van schoolbengels in de verschillende buitenwijken van
onze stad.

Op Neckerspoel ontstond “Rapiditas,, met een twintigtal spelers die regelmatig oefenden op eenen  braakliggenden
grond. Wanneer die plaats werd ingenomen kwamen de besten over naar Black  16 en zonder dat zij er zelf van bewust
waren werden zij in Racing ingelijfd. Rik Swysen, Jan Van der Vorst, Roels en Nelissen kwamen in die omstandigheden
het ledental  van R. C. M. vergrooten.

Op den Leuvenschen Steenweg, niet ver van Muysen, werd een andere grond ontdekt en “Gladiator,, gesticht.
Hoe lang de kring bestond wist het bestuur van Racing niet maar weldra ook verwekte men daar de ontbinding en de
overlevenden kwamen naar ons over.

Een derde kring was belangrijker en taaier. Evenals Racing gesticht tusschen de leerlingen van het Athenaeum,
bestond hij uitsluitend uit jongere elementen, geleid door Joseph Walschaerts, bijgestaan door een ieverig  en verkleefd
bestuur waartusschen de gebroeders Martin zich meest onderscheidden.

Deze jonge vereeniging kon bogen op tal van leden die in de latere voetbalbeweging een werkdadige  rol zouden
spelen : Walter  Rahier, Armand  Goovaerts, Julien Tuerlinckx, enz.

Niettegenstaande het bestuurlijk verbod trapten die bengels maar voortdurend door, tusschen de boomen  van de
Wilsonlaan, zonder zich verder te bekreunen om de zieltogende ruiten.

Wit en rood werd aangenomen als clubkleuren en zelfs nam deze vereeniging wat later een veld in huur gelegen
nevens de Pansiusdreef. Twee ploegen werden gevormd, waarvan d’eerste als een zeer stevig scholierenelftal mocht
beschouwd worden. Deze kring bleef voortleven zoowel door zijn ledental  als door zijn degelijk beheer en zou zelfs op
een gegeven oogenblik onvrijwillig bijdragen tot het behoud van Racing.

DE LAATSTE DA- Na de al te spoedig vervlogen lentendagen kwamen de zoo lang gewachte zomer-

GEN OP BLOCK 16.
avonden. Alle dagen togen wij ‘s avonds nog per flets naar het verre veld... en door voort-
durende oefening verbeterde onze ploeg van dag tot dag.

Op een schoonen  Zondag morgen, waren wij naar het veld getrokken met het inzicht alles in orde te brengen, om
‘s namiddags tusschen twee Racingploegen een wedstrijd te spelen. Wel hadden wij het Donderdags opgemerkt dat men
in de nabijheid van de Blockgronden bezig was met afpalingen en afmetingen te doen... maar nooit hadden wij durven
vermoeden dat wij er ‘s Zondags daaropvolgend reeds eene “tranchée,,  zouden gevonden hebben die dwars over ons
veld gegraven lag. Een staatsbediende bewaakte de werken.

Na beraadslaging gaf Victor Van Lens zich uit voor den zoon van den ingénieur die de werken leidde
en overtuigde den bewaker dat er eene vergissing in ‘t spel was en dat de gracht diende toegeworpen te worden.
Spaden werden bijeengehaald, gewroet tot ‘s middag’s met de welwillende hulp van deh bewaker, en ‘s namiddags
speelde Racing voor de laatste maal op Black 16.

Z O N D E R En zoo viel de kring zonder veld. Wel werd er nog gedacht aan het militaire oefeningsplein, maar

T E R R E I N .
het begraasde gedeelte was te klein en het overige te slecht.

Links en rechts werd er naar een speelgelegenheid uitgezien maar nergens was er iets te ontdekken.
En wanneer men dan eindelijk iets vond waarvan de oppervlakte voldoende scheen was de huurprijs zoo hoog dat
men zelfs aan geen onderhandelingen dierf denken. Racing geraakte in levensgevaar.

ON WEER!3  - Intusschentijd was F. C. M. er in gelukt een nieuw plein te vinden. Tusschen de Leuvensche

W O L K E N .
vaart en den Tervueren steenweg, in de Zeutestraat werd eene weide, toehoorende aan brouwer
Feremans met asch aangevuld. Een chalet met kleedkamers en vergaderzaal met uitzicht op het veld,

werd gebouwd.
Op eenen Donderdag gingen de Racingbestuursleden de werken bewonderen, misschien wel met de hoop van een
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tweede maal met F.C.M. te onderhandelen, maar zij zagen zich den toegang tot het terrein ontzegd. Dit feit besliste
misschien over het bestaan, want in het naar huis gaan kwamen wij terecht in de gastvrije woning van de familie Kalis.
Vader Kalis hoorde onze klachten, gevoelde ons leed en gaf ons den raad een schrijven te richten aan het beheer van
Bruggen en Wegen om te vragen de “aangespoten,, gronden van de slachthuisvest te mogen gebruiken.

‘s Avonds reeds steldé hij zelf de aanvraag op met belofte deze te overhandigen aan den bevoegden dienst. Hij
gaf den raad van deze aanvraag strikt,geheim te houden.

SCHEURING IN RACING. Het antwoord liet zich echter lang wachten en stilaan begonnen de spelers te
-

UNION M A L I N O I S E .
morren ; daarna kwam de ontevredenheid en op een schoonen  dag ontstond de “Union

- Malinoise,, onder het voorzitterschap van Guilláume Van Hoey met aansluiting van
nagenoeg al de Racingleden.

De voorzitter bleef omtrent alleen met Bastien Kalis en Edmond Patteet. Racing had feitelijk opgehouden te
bestaan. En toch kwamen twee nieuwe leden bij : Paul Van Aerden en Joseph Verhuyck. Als kruisvaarders gingen de
overlevenden ten strijde tegen de afvalligen en enkele dagen later waren er een twintigtal terug bijgekomen.

WAAR MEN TERUG In beide kringen werd er om het bestaan gevochten en vast stond het dat de

VAN DE UNION overwinning moest gaan naar wie eerst een veld vond. Dat begreep ook de Union

SPORTIVE SPREEKT.
Malinoise. In stilte knoopte Guillaume Van Hoey behendige onderhandelingen aan met
Union Sportive die over een veld beschikte en bewerkte eene samensmelting.

Het Racingbestuur vernam het gevaar en vroeg aan om toegelaten te worden op de algemeene vergadering die
over die versmelting zou te beslissen hebben. Onder datum van 13 Oogst 1905 vinden wij het verslag van deze bijeenkomst,
gehouden in het “Café des Arts,, thans “Cinema Moderne,, en waarop tegenwoordig waren : 10 19 leden van de
Union Sportive ; 20 2 leden van de Union Malinoise ; 30 4 leden van Racing (Vankesbeeck, Kalis, Grombeer en Patteet).

Vankesbeeck, die toen reeds over een dosis diplomatiek vernuft bleek te beschikken, deed uitschijnen dat het er
Union Malinoise, die noch leden noch inkas bezat, alleen om te doen was de hand te leggen op een groep jonge spelers,
bezitters van een bal en vooral van de mooie som van 20 franken.

De Union Malinoise-menschen hadden zich schoon te weren, te beloven dat ze de jongeren zouden leeren
voetballen, Vankesbeeck schilderde hunne inzichten op zoo’n manier, dat Union Sportive besloot zijn raad te volgen en
afzonderlijk met haar eigen elementen te blijven voortwerken.

De jonge club zou altijd op Racing’s steun mogen rekenen. En reeds de volgende maand werd die belofte
concreet omgezet : Union Sportive versmolt met Racing ! Hare leden bleven zoogezegd autonoom en vormden de
scholierenploeg der blauw-witten, onder een eigen aanvoerder, enz.

Niet waar dat Vankesbeeck diplomatenbloed in de aderen had? Union Malinoise had daarmee uitgeleefd. Enkele
leden kwamen terug naar hunne vroegere club, maar veel andere, waaronder Jacobs en Ellebout gingen voor goed over
naar F.C.M., de club met een regelmatig veld.

Op 16 September 1905 is de kastoestand de volgende :
Normale reserve . . . . . . . . 14.00
Achterstallige bijdragen. . . . . . . 16.30

Totaal : frank 30.30

hetgeen de verslaggever een “werkelijk voorspoedige toestand,, vindt. Als secretaris in vervanging van M. Brunelle
wordt A. Dousedan gekozen.

De leden Patteet en Storme worden beboet om den verslaggever te hebben onderbroken (straf voorzien in het
reglement).

Dien dag worden als leden aangenomen de heeren  R. Van der Veken met algemeen stemmen en G. Van Hoey
met acht tegen zeven. De tegenstand kwam van degenen  die niet vergeten waren dat Van Hoey, die mislukt was in zijn
poging om het voorzitterschap te bemachtigen, de aanstichter was geweest tot de scheuring die het ontstaan der Union
Malinoise tot gevolg had gehad.

Robert Foncke, die zich later als eerste sportkronieker van Racing zou ontpoppen, wordt benoemd tot toezichter
over het beheer der scholierenafdeeling (Union Sportive).

Besloten wordt aan de stad de beschikking over een terrein te vragen.

TWEEDE ONTMOETING Den Zondag 24 September zou de revanche plaats hebben van den wedstrijd

M E T  F .  C .  M A L I N O I S .
F. C. Malinois 2 - Racing 1. Tengevolge van onuitgelegde omstandigheden werd
echter slechts den Maandag namiddag gespeeld, waarvan “de studenten,, gebruik

maakten om eenige elementen van hun eerste elftal als versterking in ‘t veld te brengen.
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De weerwraak zou echter komen; Racing overklaste haar tegenstander, miste een strafschop en won met 3-0,
wanneer 6-0 trouwer het uitzicht van het spel hadde weergegeven. .

Ziehier de ploegen :

RACING : Grombeer,
Kalis, Van Doren,

Van Erp, Patteet, Vankesbeeck,
Van Lens, Janssens, Steenmans, Vrelust, Storme.

e

Zooals men ziet stond een

DE RACINGTOEKOMST

c I S  V E R Z E K E R D .

Crom, Geens, Haesendonck, Van den Nest, Lesoin,
Vermeulen, Lombaerts, Molhant.

Van Battel, Verlinden,
L. Naegels. F.C. MALINOIS.

der stichters van Racing, Van den Nest, reeds tusschen onze tegenstrevers.

Onverwachts kwam in het najaar van 1905 de toelating vanwege Bruggen en
Wegen om op de Slachthuisvest een terrein te betrekken. Dit was de redding. Vader
Kalis zette onmiddellijk een vijftigtal grondarbeiders aan het werk en op acht dagen

was de grond genivelleerd. Een lindeboom die aan de stad toehoorde en die in den weg stond om de reglementaire
maten te kunnen verwezenlijken werd, bij gebrek aan regelmatige toelating, ‘s nachts  door enkele betrouwbare leden,
waartusschen den voorzitter, in stilte uitgekapt en in de Dyle geworpen. Het lokaal werd van de Molekens overge-
bracht naar de gemoedelijke, stille Begijnhofherberg “In de Zaag,, gelegen vooraan in de Nonnenstraat.

De eerste oefeningen werden belegd, dezen keer in volle stad, onder groote belangstelling van de bevolking van de
arbeiderswijken : het Begijnhof en ‘t Kantje. Geld hadden de toenmalige Racingsupporters niet, de tijden waren te hard.
Hunne liefde en ook hunne werkkracht gaven zij ons onbedongen. Tusschen hen vonden wij Charles Verstraeten, die
wij nog steeds het geluk hebben van als bejaarden Racinger in ons midden te tellen.

Op dat veld dat 1 1/2 Ha. oppervlakte had was geen de minste kleedgelegenheid te bespeuren. Het kleeden
gebeurde in “De Zaag,, ongeveer 150 meters verder gelegen. In bedoeld lokaal werd ook het doelhout  geborgen dat
men op het niet afgesloten veld weinig in veiligheid achtte.

Voor en na de matchen of oefeningen sleepten de spelers het materiaal op hunne schouders, waarbij de voorzitter
als waardigste lid, ook het gewichtigste deel voor zijne rekening kreeg.

De leden zouden ook zelf rond hun veld houten paaltjes in den grond slaan die, met een ijzerendraad verbonden,
de spelers van ‘t publiek zouden scheiden. Dat gaf ook gelegenheid van de kijkers eene vergoeding te innen die op
0.10 fr. was bepaald, en vrij algemeen zonder morren werd betaald.

Meer en meer werden er “In de Zaag,, sportartikels gelezen en zoo ontdekten wij dat Uccle Sports eene
juniorsploeg bezat waarover met den meesten lof werd geschreven. En zoo ontstond het plan van een wedstrijd tegen
deze club aan te vragen. Wij kregen als antwoord dat een wedstrijd niet mogelijk was, tenzij Racing Mechelen zich bij
den Belgischen Voetbalbond liet aansluiten. Racing ging de verbintenis aan zulks in de naaste toekomst te doen en zoo
kon de wedstrijd gespeeld worden. De partij had plaats op 28 Januari 1906. Uccle Sport stelde eene gemengde ploeg in
lijn en moest er met 4-3 aan gelooven. Dat beloofde.

Van de vergadering van 18 Januari 1906 vallen enkele punten te onthouden.
Men is niet te spreken over de boekhouding van den schatbewaarder, en eene commissie. samengesteld uit

Vankesbeeck, Dousedan en Lemaire wordt benoemd om den kastoestand te onderzoeken.
Daarna wordt het aannemen van nieuwe kleuren te berde gebracht. Secretaris Dousedan schrijft op de hem

eigen manier : “Grombeer présente quelques assortiments baroques, un vrai carnaval, quoi !,,
De voorzitter komt dan met het volgende voorstel voor den dag : ‘“Vermits wij tot hiertoe steeds wit-en-blauw

gedragen hebben, waarom zouden wij dan die kleuren niet trouw blijven, we konden echter wel eene andere schikking
van die kleuren aannemen ,,.

Vankesbeeck dweepte toen met eene uitvinding van makker Van Lens, die er toe gekomen was, bij middel van een
pot blauwe inkt, een wit hemd schitterend blauw te verwen. Zijn voorstel klonk dan ook : blauw hemd en witte broek.
Maar hiertegen had Jan Steenmans wel wat in te brengen: hij zette voorop dat zuiver blauw eene erkende politieke kleur
was, waarop besloten werd over het hemd een witte diagonale band aan te brengen met de letters R. C. M.
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Racing gaat voort niet of%cieele  wedstrijden te spelen waarvan hieronder enkele uitslagen volgen :

Racing~  1 ó-Athletic 1 3.
Racing 6-Union  Louvaniste 0.
Racing 11 4-Union  Sportive 11 1.
Racing 2-Uccle Sport 2.

D E  E E R S T E Op 8 April 1906 zou Racing DE RACINGPLOEG VAN DEN EERSTEN DERBY.
-

“DERB&
eindelijk de eerste ploeg van F.C. Ma-

linois op het veld der Hanswijckvaart
gaan bekampen. De studenten waren intusschen versterkt
met een paar internationals : Dessain  en Spanoghe, zoo-
dat men de jonge Racingers weinig of geen kans gunde.

Ruim 1000 toeschouwers woonden den wedstrijd bij.
De officieele  scheidsrechter afwezig zijnde werd de

leiding toevertrouwd aan een lid van F. C. Malinois.
Racing viel onstuimig aan en op eenige minuten tijd

is het 2-0 in ‘t voordeel der blauwdwitten.
In dien tijd was van sportgeest tusschen de spelers

nog weinig spraak en met een zwakke scheidsrechter
moest het spel ontaarden. Vankesbeeck wordt gevaarlijk
geraakt en nog twee andere Racingers moeten weldra
van ‘t veld worden weggedragen. Met de rust is het 4-2 F.Vankesberck,  Van der Vorst, O.Vankesbceck.  Grombeer. Van Doren.

in ‘t voordeel der “studenten,,. De wedstrijd eindigt met
MathieU.  Patteet. Swysen, Dousedan,

eene overwinning van rood-en-geel met 9-2, terwijl van
V. Lens, H. Janssens, Steenmans. Vrelust,  Kalis.

Racing ook precies 9 spelers  kwetsuren opliepen en slechts tv&e normaal eindigden.
Die wedstrijd wekte heel wat beroering in de stad. Iedereen had het over dat ongehoord brutale spel waarin men

elkaar de beenen  overstampte. De voetbalhaters werden versterkt in hun tegen.stand  tegen de stilaan veldwinnende
sport. F. C. Malinois werd er openlijk van beschuldigd met opzicht zijn tegenstrevers te hebben gekwetst en Racing won
heel wat partijgangers, was van dan af de volksgeliefde club van Mechelen.

I N  G R O E N In de maandelijksche vergadering van Mei 1906 wordt besloten dat een lid, om verkiesbaar
-

E N  W I T .
te zijn voor het bestuur, minstens sinds één jaar en half van de maatschappij moet deelmaken..

- Verder wordt nog beslist dat voortaan van nieuwe leden een inkomgeld zal worden geëischt
bepaald op 1 frank voor de scholieren en 2 frank voor de seniors.

Eindelijk wordt nog overgegaan tot het kiezen van nieuwe kleuren en de keus valt op het thans nog gedragen
groen en wit. De trui zou groen zijn met eene

SPELFAZE GEDURENDE DEN EERSTEN “DERBY,,. horizontale witte streep.
Men besluit eveneens twee oefenmeesters

aan te stellen; de keus valt op Grombeer voor
de scholieren en Jan Steenmans voor de juniors.
Men was dus niet erg kieskeurig, vermits de
zorg van het opleiden der spelers werd toe-
vertrouwd aan jongens die zelf nog geen twee
jaren vroeger waren begonnen met voetballen
en van meer wetenschappelijk spel nog geen
flauw benul hadden.

Een nieuw artikel wordt in het reglement
gebracht, luidend : een speler van Racing mag,
op straf van uitsluiting, van geene  andere
voetbalmaatschappij deel uitmaken.

Gentil. Kalis, J. Mertens, H. Janssens. Zulks  gebeurde in ‘t vooruitzicht van
de oficieele  aansluiting bij den B.V. B., wat

vóór 10 Juli 1906 moest gebeuren zoo de club aan de kompetitie van ‘t komend seizoen wenschte deel te nemen.
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De Secretaris werd dus gelast de officieele  aanvraag op te stellen en op 22 Juli 1906 werd Racing op de
algemeene vergadering van den B.V.B. als effectieve club aangenomen.

In de maand Juli 1906 neemt Kalis, tengevolge van tijdgebrek, ontslag als schatbewaarder en wordt opgevolgd
door Jef Era.

H U B E R T  L E V A S S E U R Tijdens de zomermaanden werd alle avonden geoefend, meestal met twee

WORDT LID VAN RACING.
ploegen. Het publiek kwam talrijker en talrijker, zoodat het veld bij de minste
training gansch omringd was. Zoo ook was het geweest op een warmen Juniavond,

De oefenmatch was gedaan, een goal werd weggedragen, het grootste gedeelte van spelers en volk ging huiswaarts ;
nog enkel de taaisten speelden maar door naar één doel. En zoo wilde het toeval dat een verloren bal midden een
groepje achterblijvende nieuwsgierigen terecht kwam en er “a la volée,,  terug uit werd getrapt met een kracht en een
juistheid zooals wij het nog nooit hadden zien doen. Na de eerste verbazing trokken we op verkenning uit en ontdekten
een Engelsche knaap die zich pas met zijne familie in Mechelen was komen vestigen. Een Engelschman was in die dagen
onvermijdelijk een voetbalvirtuoos, en wij zouden niet rusten vooraleer we dezen hadden ingepalmd. De onderhandelin-
gen waren moeilijk. Voorzitter Vankesbeeck, als verst in zijn studies gevorderd lid, moest “Englisch Spoken., zoo goed
en zoo kwaad het ging : “You wil1 play in “ze,, Racing Club of Malines,, .7 en ‘t wonderkind zei “Yes,, en teekende  een
aansluitingskaart. Racing was verrijkt mec een element van allereerste kracht : Bert Levasseur, die later onze “captain,,
en tenor worden zou, een speler die ons overal werd benijd.

- O N Z E  E E R S T E En zoo kwam de eerste offlcieele  Racingploeg tot stand, gevormd en getraind,

O F F I C I E E L E  P L O E G .
weken vóór de opening van het seizoen en ingeschreven in de provinciale Juniors-
competitie. De samenstelling was :

Grombeer
Van Doren Vankesbeeck

Swysen Patteet Van Lens
Van der Veken Janssens Steenmans Levasseur Kalis

Twee oefenwedstrijden werden belegd, de eerste op 9 September 1906 tegen Cercle Sportif Anversois. In een
razend tempo, in eene dolle geestdrift werd de match uitgespeeld, de overwinning aan Racing latende met de zware
cijfers 9-0. Een tweede vond plaats op 16 September en wel tegen de gekende IIIde divisie ploeg Antwerp-Alliance.
Dezen keer was er veel volk opgekomen om den wedstrijd te komen volgen en voor d’eerste maal ondervonden wij dat
we reeds aanhangers en vrienden hadden. De rust kwam met 5-0, het einde met 7-0.

En dan waren  wij ervan overtuigd dat wij eene missing  begaan hadden met slechts in te schrijven in de Juniors-
afdeeling, wij waren minstens de IIIde  divisie waardig.

1 9 0 6 Juist voor d’opening van het officieel  seizoen zagen wij ons ledental  nog stijgen ter gelegenheid van de

1 9 0 7
toetreding van een aantal gekende Mechelsche turners. Reeds in onze eerste aansluitingen bij den Belgischen
Bond vinden wij hunne namen terug.

De Vie Sportive van 6 November 1906 publiceert onze eerste aangesloten leden : Jan Steenmans, Henri Janssens,
Bastien Kalis, Robert Van der Veken, Edmond Patteet, Victor Van Lens, Henri Swysen, Oscar Vankesbeeck, Emile
Van Doren, René Grombeer, Joseph Era, Walter  Era, Albert Era, Florimond Vankesbeeck, Leon Dekeyzer,  Alfons
Dupay, Louis Storme, Antoine Dousedan, Arthur Vrelust.

Het was in onze club eenè gansche omwenteling wanneer wij op Zondag 14 October 1906 onze eerste verplaatsing
maakten om op het Wilryksche plein, op het terrein van de A.F. Alliance te 10 1/2  uur onzen eersten officieelen  wedstrijd
te gaan spelen, onder de leiding van M. 0. Molkau, voorzitter van het nieuw gevormde Provinciaal Komiteit van
Antwerpen. Het weder was nog zeer warm voor dien tijd. Wij speelden onze eerste helft met eene razende snelheid en
dolle geestdrift, zaten voortdurend in het kamp van onze tegenstrevers, maar waren zóó zenuwachtig dat wij, er
gedurende de eerste helft niet in gelukten van te doelen. Tijdens de rust gaf M. Molkau ons den vaderlijken raad van
kalmer en trager te spelen, raad die trouw nageleefd werd, met gevolg dat het in de netten van de Alliance,  goals regende
en dat we met eene 12-0 overwinning naar Mechelen terugkwamen.

- O N Z E  E E R S T E Intusschentijd werd besloten dat nagenoeg al de spelers hun examen zouden

S C H E I D S R E C H T E R S .
afleggen als scheidsrechter. Het Provinciaal Komiteit verplaatste zich naar Mechelen op
17 October 1906 en buiten Dousedan waren er niet minder dan zeven spelers die gelukten,

met den jongen voorzitter Vankesbeeck en den kapitein Steenmans aan het hoofd om te eindigen met den piepjongen Patteet
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die als scheidsrechter werd benoemd maar te jong werd verklaard, om in dienst te treden. En zoo kwam het dat op

21 October, wanneer Racing in den voormiddag speelde, O.Vankesbeeck reeds aangeduid werd om in den namiddag te
Antwerpen een wedstrijd van IIIde divisie te leiden : A. S. Anversoise tegen Beerschot.

Voor onzen eersten match te Mechelen, die om 10 1/2 ure op ons onafgesloten terrein moest gespeeld Worden
tegen A. S. Anversoise, was geweldig veel volk opgekomen. Reeds van ‘s morgens vroeg werd het terrein door enkele
verkleefden waartusschen Charles Verstaeten, Guill. Vankesbeeck en ook den voorzitter netjes in orde gebracht en
ook de bal waarmee zou worden gespeeld, als een kleinood verzorgd.

En dan kwam de match te midden van ons publiek, van onze vrienden. Het geluk en de fierheid stegen ten top
wanneer de scheidsrechter het einde blies, Racing de overwinning latende met 10-0, of 22 goalen  na twee wedstrijden:
Racing, zijn spelers en vrienden waren ervan bewust dat de juniorskampioenstitel in Mechelen ging blijven. Als een
loopend  vuurtje liep de Racing-geestdrift de stad rond en uit alle wijken kwamen nieuwsgierigen onze donderdag-
trainingen volgen en bewonderen.

JUNIORSPLOEG 1906-1907.

Vankesbeeck, Bruwier, Van Doren
S w y s e o ,  Vrelust,  P a t t e e t

Van der Veken,  Janssens. S teenmans ,  Levasseur ,  Kal i s .

Ons seizoen verliep in een echte triomf en wanneer wij ‘s Zondags onze laatste matchen speelden zag de Slacht-
huisvest zwart van niet betalende toeschouwers en bewonderaars. Op Zondag 28 &tober  1906 speelde Racing zijn
eerste “derby,, onder de leiding van scheidsrechter Power. Deze verliep op eene 9-0 verplettering voor Geel en Rood wat
na drie wedstrijden onze scoor bracht op 31 tegen 0.

. En zoo ging het seizoen door, Racing haalde al neer wat ze op haar weg ontmoette :
4 November : Racing 9-Beerschot  0, gespeeld bij regenweder en op een glibberig veld.
8 November : Racing 9-C.  S. Anversois 0.
De.eerste  ronde werd geeindigd met 5 gespeelde wedstrijden, 5 overwinningen, met 49 doelen tegen 0 en 10 punten

en met een voorsprong van 3 punten op Beerschot.
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De tweede ronde gaf de volgende resultaten :
18 November : Racing 14-Alliance 0.
25 November : Racing 5A. S. Anversoise 0 (forfait).
Dit slecht forfaitvoor-

beeld werd op 2 December
gevolgd door F. C. M

Op 16 December speel-
den wij onzen voorlaatsten
wedstrijd ’ : met 13-0 werd
C. S. Anversois afgemaakt
te midden van algemeene
geestdrift, want reeds na deze
overwinning was het kam-
pioenschap gewonnen, daar
Racing een voorsprong had
van 3 punten op Beerschot.

Onze stand na 9 ge-
speelde wedstrijden, met
9 overwinningen, 18 punten,
89 doelen tegen 0, wekte de
bewondering van al wat in
België aan voetbal meedeed
en uit het oiflcieele  blad van
den bond, in datum van
11 December 1906, knippen
wij :

“En division Juniore, le
,, Racing Club de Malines
,t n’a pas encore connu la
,, défaite, ce club étant bien
11 trop fort pour jouer dans
,, cette division ,,.

V E R A N D E R I N G

V A N  E I G E N A A R .

Intusschen, zijn de wa-
terwerken onder leiding van
vader Kalis omtrent geëin-
digd en is Racing opnieuw
bedreigd zijn speelveld te
moeten verlaten, vermits de
gronden tot der groenwitten
beschikking gesteld, aan de
stad gaan overgedragen
worden.

Het bestuur is echter
niet werkeloos gebleven en
de beschikking over het veld
wordt officieel  aangevraagd aan het Beheer van Bruggen en Wegen. Men heeft natuurlijk gezocht om bij de bevoegde
overheden de onmisbare invloeden te doen gelden en op 20 November 1906 ontvangt senator Fris de olflcieele  toe-
zegging waarop zoo angstvallig wordt gewacht.
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ONS VELD WORDT Toch scheen men aan die gunstige beslissing geen oogenblik te hebben getwijfeld

A F G E S L O T E N .
want reeds einde September werd beslist dat het nieuwe veld c het zou in tegenover-
gestelde richting komen te liggen van het vroegere - met eene houten afsluiting zou

worden omgeven. Een voorstel om de daartoe noodige gelden te laten bijeenbrengen door een naamloos vennootschap,
te stichten onder de leden, werd van de hand gewezen en besloten aandeelen uit tè geven aan 10 frank tegen 5 t. h.,
uitkeerbaar in hoogstens twee jaren.

De samen te brengen som moest alleen voldoende zijn om een voorschot ter beschikking te stellen van den
houthandelaar, terwijl het saldo der aangegane schuld met afkortingen van 50 frank per maand door de kas zou worden
gedragen.

Voor het nieuwe veld, van eene.  oppervlakte van 8400 m2 moest aan de stad bovendien een huurgeld  van 75 frank
per jaar worden betaald.

De Aandeelhouders zouden vrijen toegang krijgen tot de wedstrijden, zoolang hunne aandeelen niet uitbetaald waren,
terwijl zij daarna als ondersteunende leden zouden worden beschouwd, tegen eene bijdrage van slechts 2 frank per jaar.

Alhoewel nergens spoor te vinden is van de opheffing  van dat voorrecht, staat het vast dat het niet lang heeft geleefd.
Uit eene verdere studie der archieven blijkt dat Racing er reeds van in 1906 eene “veteranenploeg., op nahield,

samengesteld uit reeds oudere voetbalenthousiasten (25 à 35 jaar), menschen die, alhoewel geen oudgedienden, toch den
drang tot voetballen onweerstaanbaar in zich voelden opwellen en zich betitelden als “equipe séniore,,.

De ploeg was als volgt samengesteld :

Jos. Era, Verstraeten,
Walter  Era, Fl. Vankesbeeck, Ch. Era,

Storme, De Keyser, 0. Hugo, Mardulyn, E. Vermeulen.

UITBREIDING VAN In eene buitengewone algemeene vergadering, gehouden op 25 November 1906 en

H E T  B E S T U U R .
bijgewoond door 43 leden, werden de voorwaarden van afsluiting van het veld uiteengezet
en aangenomen.

Men is van oordeel dat zoo’n grootscheepsche onderneming eene aanpassing van het bestuur noodzakelijk maakt

VETERANEN MALINOIS-R. C. M.

mans.
Kapitein

Verhuyck. Kapitein kadetten : J. Tuerlinckx. Kapitein seniors  : J. Era. Athletiek-bestuurder : J.
V. Deroy. Bijgevoegd schatbewaarder : Fl. Vankesbeeck.
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De Racingveteranen in witte hemden, in strijd tegen F. C. Malinois.

en dus een “uitbatingsco-
miteit,, dient te worden
gekozen, waarvan deel
zullen uitmaken : 1” het
bestuur ; 2” een uitbatings-
bestuurder; 3” de aanvoer-
ders der verschillende elf-
tallen; 4” een athletiek-
bestuurder: 5” een publi-
cist ; 60 een bijgevoegd
schatbewaarder.

De stemming geeft
volgende uitslagen :

B E S T U U R  :

Voorzitter : 0. Vankes-
beeck.

Secretaris : A. Dousedan.
Schatbewaarder : J. Era.
Uitbatingsbestuurder : A.

Era.
Kapitein Ie ploeg : J. Steen-

scholieren : L.
Era. Publicist :



De laatste wedstrijd van het seizoen 1906-1907 werd keer op keer verschoven en het was slechts op 20 Januari
dat hij kon doorgaan.

Het noodlot vervolgde ons : reeds van in den loop van de week stond vast dat noch Van Doren noch Van der
Veken zouden kunnen optreden, uit oorzaak van ziekte. Den Zondag voormiddag, nog eens komende zien naar de
oefening van de tweede ploeg, gleed Vankesbeeck uit en verwrong zich een knoesel waardoor ook onze tweede back
niet van de partij zou kunnen zijn.

Met een zedelijk geslagen ploeg hielden de Racingers zich kranig tegen Beerschot, tot dat een in doel omgezette
strafschop hun weerstandsvermogen kwam knakken, waarvan paarswit  gebruik maakte om nog eene tweede maal
hunne netten te bezoedelen, zoodat de eerste en eenige  nederlaag 2-0 ging heeten.  Desniettemin bleef Racing kampioen
der provincie Antwerpen met de volgende prachtklasseering :

G. G.’ V. D. V. T. P.

1. Racing Mechelen . . 10 9 1 0 89 2 18
2. Beerschot A. C. . . 10 8 1 1 61 2 17
3. C. S. Anversois . . 10 5 3 2 45 24 12
4. F .  C .  Malinois . . . 10 3 6 1 17 40 7
5. A. S. Anversoise . . 10 1 7 2 15 43 4
6. Antwerp F. Alliance . 10 0 7 3 9 79 3

- A A N R A K I N G  M E T Na het officieele  seizoen kwam Racing in nog nauwer betrekking met de sterke

I N T E R N A T I O N A L E N .
ploeg van Uccle-Sports ; eene reeks wedstrijden werden gespeeld en Racing had schoon
vorderingen te maken, van winnen was geen spraak: onze Brusselsche vrienden schenen

in dezelfde verhouding als wij zelf te verbeteren.
Ten slotte kregen wij echter de oplossing van Uccle-Sport’s steeds in waarde stijgende prestaties : naar gelang

onzen tegenstand zich heftiger veropenbaarde stelde Uccle wat meer geleende krachten in lijn, door den Band behoo-
rende tot Union-Saint-Gilloise  en wanneer de persoonlijkheid van die, onder een blauw-witte vareuze optredende
elementen ons bekend werd gemaakt, waren wij van oordeel dat wij alle redenen tot tevredenheid hadden over onze
kloppingen : wij kregen voetballes van heusche internationalen waaronder Poelmans, Van den Eynde, Wigand, Hebdin
enz. Zonderling genoeg, wanneer wij eenmaal op de hoogte waren van de identiteit van die kleppers, schenen wij
beinvloed door hunne faam en presteerden tegen hen heel wat minder.

+ H E T  LEDENTAL 17 Februari 1907. Algemeene  vergadering. 70 leden zijn tegenwoordig.

W O R D T  B E P E R K T ,
Een vinnig debat ontstaat over een voorstel het stemrecht te ontzeggen aan leden

beneden 16 jaar. Dit voorstel gaat uit van de ouderen die zichtbaar vreezen  uit het bestuur
te worden verdrongen door den steeds machtiger wordenden stroom jonge enthousiasten die het ledental  onophoudend
komt aandikken. Nadat de politiek er was bijgesleept met het meervoudig stemrecht, besluit men eindelijk dat een lid om
deel te kunnen uitmaken van het bestuur, minstens 18 jaar zal moeten tellen.

_ De uitbatingsbestuurder stelt vast dat het ledental  geweldig toeneemt en vraagt zich af, of velen er niet toe
gedreven worden zich als lid te laten inschrijven om vrijen toegang te krijgen op de wedstrijden; hij doet het financieele
nadeel uitschijnen dat de club hierdoor lijden kan, en stelt vóór .het  aantal te beperken. Vermits er reeds 113 ingeschre-
venen zijn, besluit men dat 125 de maximum sterkte worden zal van het legertje groen-witten. Eenmaal dit aantal bereikt
zullen nieuwe postulanten nog alleen slechts de plaats kunnen innemen van ontslagnemers of uitgeslotenen.

In de maand Juni van ‘t zelfde jaar wordt besloten eene uitdaging aan F.C. Malinois te zenden, uitdaging waarop
niet ingegaan schijnt te zijn.

Weldra schijnt het bestuur reden tot klagen te hebben over zekere leden die al te zeer met revolutionaire gevoelens
bezield, alle tucht verwerpen en opstootjes verwekken op het veld, zoowel als in het lokaal en op de vergaderingen. Een
jong, veelbelovend element vooral wordt als belhamel gehekeld, men stelt zijne verwaandheid aan de kaak en besluit hem
ten titel van voorbeeld, uit te sluiten.

De verwaande kerel, die er reeds had op gepocht dat F.C. Malinois zijn lidmaatschap fel zocht, moest echter
machtige verdedigers hebben gehad, want nadat voorzitter Vankesbeeck zelfs met weggaan had gedreigd komt alles
weer in orde. Zeggen wij terloops dat het toenmalige ‘6enfant terrible,, later een flinke speler en een kranig bestuurlid is
geworden.

Intusschen is het comiteit aangedikt met volgende leden-raadgevers : Heeren  Adriaensens, Heyligen, Van Hoey,
L. Geens, D. De Pauw, V. De Pauw en Durieux.
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En eindelijk namen de werken voor de afsluiting van ons nieuw veld dan aanvang. Fier en vol geestdrift werkten
de meeste leden mee met schrijnwerker Broothaers. Tot een gat in den nacht werd bij groote houtvuren gewroet om de
planken en balken, die ‘s anderendaags moesten worden verwerkt, gereed geteerd te krijgen en naar de gewenschte plaats
te slepen.

En op drie weken tijd stond de afsluiting er te pronken, voorwerp van onzen trots en van de bewondering der
buurt. Het gewrocht kostte ons 12000 franken, wat in sommige kringen wel ons een vermetel stukje werd betiteld.

Tot in Juli 1907 hadden alle spelers persoonlijk de onkosten der verplaatsingen gedragen. Naar het voorbeeld der
grootere clubs werd toen echter besloten, ten einde minder gegoede jongens niet te benadeelen, dat een reisfonds zou
worden voorzien dat toelaten moest de verplaatsingskosten gedeeltelijk te vergoeden.

Voor het komende seizoen, gedurende hetwelk 4 ploegen aan de competitie zouden deelnemen, diende eene som
van 160 franken te worden voorzien.

Tot die uitgave wordt met algemeene stemmen besloten : De kastoestand is schitterend !
Voor de afsluiting blijft op dat oogenblik nog slechts 500 frank te betalen, buiten de’ sommen gestort door

de aandeelhouders.

TAALKWESTIE. Op de Algemeene Vergadering van 3 Augustus 1907; onderbreekt het lid H. Janssens
den secretaris bij ‘t lezen van zijn verslag en beweert niets te hebben verstaan. Hij vergt een

Vlaamsch verslag, wat door Dousedan als volgt wordt uitgelegd :
“Le sieur Janssens, entrant dans tous ses états et prenant les brides de son cheval de bataille  des pieds et des

11 mains, crie qu’il n’a rien compris.  Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas voulu comprendre. 11 réclame  des comptes-rendus  et
11 proces-verbaux en flamand. 11 veut appliquer le “In Vlaanderen Vlaamsch... en in Mechelen bier,:... 11 se montre
,, défenseur zèlé  et furieux de la “moedertaal,,. ,

Zoo  was toen de geestgesteldheid en lid Th. Blickx vond reeds eene groote toegeving te hebben bekomen,
wanneer op zijne aanvraag, de secretaris er geliefde in toe te stemmen in ‘t vervolg “zooveel  mogelijk,, Vlaamsch te
gebruiken, wat niet belet dat het verslag steeds in ‘t Fransch opgesteld bleef.

VIER PLOEGEN Met het komende seizoen 1907-1908 zal ook een scholierenploeg in lijn worden gesteld,

ING E.SCIfíREVEN.
waarvoor onderstaande elementen worden aan.geduid  : Pickaerts, Teurlinckx, Huyghens, De
Pauw, Slachmulder, Dogaer, Bleeckx, Bourgeois, Brunau, Lambert, Heyligen,  Van Craen,

met eventueel Swysen van ‘t eerste elftal als versterking.
Onze kampioenenploeg der Juniors  was rechtstreeks naar IIde afdeeling opgeklommen, waar de uit IIIde  klasse

gepromoveerde F.C. Malinois thans officieel zou worden ontmoet.
Bovendien zou groen-wit ook nog uitkomen in IIIde en Juniors afdeelingen.
Weldra worden op het veld ook kleedkamers opgetimmerd waarom de heeren  Geens en G. Vankesbeeck voor

gelukwenschen in aanmerking komen.
Secretaris Dousedan neemt einde Augustus ontslag en wordt vervangen eerst door E. Bruwier en een paar

maanden later door A. Van Hoof.
Racing deed ook: reeds vroeg mee aan liefdadigheid en speelde op 1 September 1907 reeds een wedstrijd, ten

voordeele van den Mechelschen Weezenbond, tegen de Hollandsche ploeg Celeritas, die met twee internationalen was
versterkt. Hoe groen-wit zich ook inspande, de bezoekers nekten hen met 5-2. De netto opbrengst bedroeg 253.12 fr. _

Lid Verstraeten schijnt een hekel aan “De Zaag,, te hebben gehad en dringt fel aan op lokaalverandering. Al
zijne bezwaren tegen “De Zaag,, worden echter uit den weg geruimd roodat de gezellige bijeenkomsten bij Mimie
blijven voortgaan.

J. Era is ontslagnemer als schatbewaarder en wordt “ad interim,, vervangen door den voorzitter die een niet
onbelangrijk tekort (afsluiting) door zijn wijs beleid op eenige mannden weet te delgen, om zelfs met een klein inkas
te sluiten.

De tegemoetkoming in de reiskosten wordt op de helft gebracht terwijl stappen worden aangewend om een
eerevoorzitter te vinden.

Verder wordt besloten te trachten het eerste elftal zoo mogelijk te versterken door het aanwerven van buiten-
steedsche spelers wier reiskosten integraal zouden worden betaald. Dat besluit zou oorsprong worden van groot onheil en
had als onmiddellijk gevolg Carl De Queeker en Louckx, beiden van Uccle Sport, naar Mechelen te doen overwaaien.

De aanstelling van E. Bruwier als secretaris, luidde de gewoonte in, het verslag in ‘t Vlaamsch op te stellen,
gewoonte waarvan door geen enkele zijner opvolgers meer werd afgeweken alhoewel Van Hoof o.a. heel wat moeite
scheen te hebben zich behoorlijk in die taal uit te drukken.
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ONDERSTEU- In de maand November wordt besloten dat alleen nog als spelend lid zullen worden

NENDE  LEDEN’
aangenomen, de kandidaten die zullen bewijzen werkelijk voetballer te zijn, tenzij zij minder
dan 17 jaar oud zijn .

Eene categorie ondersteunende leden wordt geschapen wier bijdrage 10 frank per jaar tal bedragen.
Het einde van ‘t seizoen ziet de heer J. Era terug als schatbewaarder fungeeren met den heer V. De Pauw als

inner der bijdragen en ingangsgelden.
Het is ook gedurende dat jaar dat door het Racingbestuur eene gewoonte wordt aangenomen die thans nog steeds

in eere wordt gehouden, namelijk het zenden aan de twee weesgestichten, ter gelegenheid van Nieuwjaar, van twee
enorme peperkoeken met de wenschen van den kring.

De laatste wedstrijd moest over den kampioenstitel beslissen. Met een punt voorsprong moesten wij klliance in
eigen nest gaan tarten. De tegenstrever bleek ons te sterk en vooral Willy Van Heste c die daarna rechtstreeks naar
l t eerste elftal van Antwerp F.C. overging - verrichtte wonderen. Met 7-4 moesten wij er aan gelooven.

Die tweede plaats ZOU ons nochtans in de eindronde brengen voor de opklimming naar Eerste afdeeling.
Groen-wit beschouwde zich als de moreele overwinnaar der provinciale competitie, bekwam eventueel de

vernietiging van den uitslag van hooger besproken wedstrijd en bewees zijne meerderheid in de eindronde door op
een neutraal veld Alliance er met 3-0 onder te houden.

Op internationaal gebied bleef de club ook niet werkeloos. Buiten Celeritas werden ook nog Richmond Town,
Xerxes en Neptunus ontmoet.

Zoowel bestuur als spelers werkten met een onverdroten ijver en de bekomen uitslagen zijn wonderbaar. De
eerste ploeg doet zich in hare nieuwe omgeving duchtig gelden en eindigt op de tweede plaats op één puntje achter
Antwerp Football Alliance.

Een oogenblik werd zelfs gevreesd - door de mededingers wel te verstaan - dat groen-wit na twee jaren
oihcieel  bestaan, zich in de eerste klasse zou weten te vechten. Inderdaad op 11 Mei is de stand zoo schitterend dat
eene overwinning in de twee laatste wedstrijden, onze opklimming naar eerste afdeeling moest verzekeren. Die twee
wedstrijden werden echter, spijtig genoeg, verloren.

Het tweede elftal (IIIe afdeeling) richtte niet veel uit en eindigde op de zesde plaats.
Maar onze derde ploeg, kaapte in Juniors den titel weg, alhoewel ze w na eene nederlaag rond de groene

comiteitstafel - zich met de tweede plaats moesten tevreden stellen.
Onze benjamins, de scholieren, deden het nog best van al en eindigden aan den kop zonder één punt te verliezen,

terwijl het tweede geplaatste elftal in die afdeeling zoo maar 8 punten minder telde.
Hunne eindklasseering luidde inderdaad :

G G. V. D. V. T.
R.C.M.. . . . . . 8 8 0 0 45 2 1:
C. S. A.. . . . . . . 8 4 4 0 21 19 8
Beerschot . . . . . . 8 5 4 1 18 15 7
Antwerp . . . . . . 8 2 5 1 9 28 5
Alliance. . . . . . . 8 2 6 0 10 39 4

In de landelijke eindronde moesten onze jongeren echter, als halve finalisten, de vlag strijken voor Bressoux F. C.,
die hen met 5-2 uitschakelde.

RACING VERWEKT Onze vooruitgang was te verpletterend om langs alle kanten geen naijver te zien

- GEHARREWAR.
ontstaan. Ook regent het klachten tegen R. C. M., zoodat het Provinciaal Komiteit van
Antwerpen op 22 Januari 1907 eene speciale zitting moet beleggen om al de Racing

klachten te onderzoeken. Het weze terloops gezegd dat Vankesbeeck reeds toen als lid in dat bestuur zetelde.
Een dezer klachten verdient wel bijzonder te worden besproken. Twez onzer spelers : Jan Van der Vorst en

François Gooris, een geduchte rechtervleugel uitmakende, hadden eens terloops deel genomen aan een oecieele  wedstrijd
van tweede of derde divisie en konden dus volgens de reglementen van dien tijd niet meer als Juniors worden beschouwd.

De jonge, vermetele voorzitter zette het in zijn hoofd deze, volgens hem, ongewettigde bepaling, den nek te
kraken. Na een bezoek aan M. Muhlinghaus, bondssecretaris, en daarna aan Baron de Lavaley, voorzitter, bekwam hij
de toelating deze twee spelers toch in Juniors te laten optreden.

Zulks gaf echter geen voldoening aan het bevoegd provinciaal komiteit en zonder genade werden de door Racing
met bedoelde spelers gewonnen punten door boeten vervangen.

Maar Racing ging in beroep en voor het “Conseil  Général,, werd de eerste beslissing verbroken... en al de punten
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Cauwenberg. Colson,  Heyligen. Gysels Van Hoey,  W. Levasseur,  Verstraeten. C. Vermeulen, J. Era, F.Vankeskeeck, Dupay, Van Doren,  O.Vankesbeeck,  Dousedan Standard.
Doms Th. Patteet, E. Patteet, J. Bruwier, Swysen

Verreet,  .Leys,  Feyten, Boone, Speeters. E. Vermeulen,  Storme, Gooris,  De Keyser, E. Bruwier, Steenmans, Levasseur, Kalis.



kwamen terug. Op de volgende algemeene vergadering echter van den Bond, die te Verviers plaats had, dierf de brave
Baron de Lavelay niet als voorzitter optreden, tengevolge de interpellatie die over deze ophefmakende zaak gedaan
werd. En Vankesbeeck die op de vergadering wel
aanwezig was, verkoos te zwijgen als een visch,
wat hem zonder twijfel niet gemakkelijk moet zijn
gevallen.

T O U R N O Y Na ‘t seizoen richtte Racing
een tornooi in onder den naam

DU R. C. M. van “Tournoi du R. C .M.,, waar
aan deelnamen : 3’ Lanciers Brugge. Eendracht
F. C. (Gent), 3e Linie Oostende, Stade Louvaniste,
Sinte-Barbara (2’ Artillerie, Mechelen), Daring 11,
Excelsior, Athenaeum  en R. C. M.

Na zeer goede wedstrijden werd de zilveren
schaal gewonnen door Atheneeum  in eene finaal-
match tegen Racing.

Van af dit seizoen werden wij sterk gesteund
en geholpen door de stedelijke Sinte-Barbara F. C.,
vereeniging van de onder-officieren van het 2’ Ar-
tillerie, waartusschen Heeren Colson, Descamps,
Gyssels, Barro, Debroe, Cauwenberg, enz., onze
beste vrienden werden.

Om het seizoen te sluiten werd eindelijk eene
velokoers voor liefhebbers met aankomst op het

1907-1908. - SCHOLIERENTEAM,
Kampioen der Provincie Antwerpen.

Conrad, Tuerlinckx, Pickaerts,  Huyghens, Van Craen, L Geens
De Pauw, Slaghmulder, J.  Dogaer

Groslot,  Van den Branden, Brunau, Lambert, Heyl igen .

terrein op touw gezet onder den naam van “Circuit de Malines,,. Deze werd gewonnen door den renner Dalila.
Onze eerste ploeg die gedurende dat seizoen versterking had gekregen onder den vorm van de twee Alliance

spelers D’Hondt en Knaeps zag er uit als volgt :

J- Bruwier
Van Doren Vankesbeeck

Swysen De Queecker Janssens  of Knaeps
Van der Vorst Louckx D’Hondt Levasseur Kalis

Invallers : Heyligen, Gooris en Patteet.

RACING 1 -A. V. V. 1

Levasseur. Kalis

+ O P  Z O E K  N A A R Geruchten deden de ronde dat
het terrein aan de Slachthuisvest

E E N  N I E U W  V E L D . eerlang door den Staat zou worden
opgevorderd en stappen werden aangewend om een nieuw veld
aan te koopen  of in huur te nemen. Onderhandelingen aange-
knoopt voor gronden gelegen1 o aan den Pisseweg ; 2” aan den
Antwerpschen Steenweg en 33 nabij den Battelschen Steenweg,
springen af, meestal omdat de eischen der eigenaars te hoog
blijken.

Op 18 Juli 1908 worden de begeleiders voor d’elftallen
gekozen.

IIde divisie : Th. Patteet.
IIIde  divisie : Edm. Vankesbeeck.

Juniors : A. Charlet.
Scholieren : L. Geen?.

Op 25 Juli ,1908 wordt het eerste Selectiecomiteit aan-

gesteld : Th. Patteet, Jacquemin, Van Boxem. Deze laatste moet echter wegens reglementair bezwaar vervangen

worden door P. Van Aerden.
*
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R A C I N G De prachtuitslagen van ‘t seizoen 1907-1908 moesten natuurlijk de geestdrift nog

“UBER ALLES,, .
aanwakkeren. Gansch den Zomer werd er doorgeoefend zoodat er op het veld om zoo te zeggen
geene  grasspriet meer overbleef. Regelmatig tweemaal in de week werd getraind tegen de

eerste ploeg van Sint-Barbara en de vooruitgang was in ‘t oog vallend. Ons succes trok vreemde spelers gelijk het
lamplicht de nachtvlinders. Na D’Hondt  en Knaeps, verscheen ook weldra Brébart van Athletic and Runningclub in
ons midden. Wij vonden ons team perfect, buiten den keeper, op welke plaats Jef Bruwier, met zijn kattevlugheid
en klaar zicht nochtans niet onverdienstelijk had gepresteerd.

Op aanraden van scheidsrechter Barette  was Jefke zich echter gaan in ‘t hoofd steken dat zijne kleine gestalte
hem voor dien post bepaald ongeschikte maakte, waarom hij verklaarde ‘t onwederroepelijk besluit te hebben genomen
in ‘t vervolg niet meer onder die zoo geweldig hoog geplaatste lat te zullen staan.

Dan maar op zoek naar een nieuwen doelwachter. Zoeken

RACING 1 - STANDARD 1 doet vinden... ook bij Racing.
In de volkswijk van Pennepoel was een nieuwe club tot

stand gekomen onder den naam van de streek : “ Pennepoel
Sportif,,. Dank zij een wilskrachtig en behendig bestuur, geleid
door de gebroeders Andries, vader en ooms van den huidigen
F. C. M.speler Felix Andries, was deze maatschappij erin gelukt
een terrein aan te leggen achter de “Kauterpoort,, op den
Antwerpschen Steenweg en een vrij talrijk getal leden en spelers
te vereenigen.

Vandaar kwam het gerucht dat daar tusschen de staken een
element stond van allereerste gehalte. Een onderzoek bevestigde
dit... en na twee weken stond Frans Van Tulden in de goal

Kalis, Van Doren. Van der Veken.

bleef de overwinning te Mechelen met 3-2.

van R.C.M.
Met de nieuwe ploeg werd een oefenmatch gespeeld tegen

het eerste elftal van Cercle Brugge en na een spannenden wedstrijd

Reeds vanaf den eersten officieelen  wedstrijd bleek dat men dit seizoen met Racing zou af te rekenen hebben.
Alliance, kampioen van ‘t vorige jaar werd met 7-1 naar huis gezonden. En zoo ging het voort ook met d’andere
groen-witte elftallen. Waar Racing in ‘t veld verscheen viel voor de tegenstrevers niets te oogsten en Zondag na
Zondag mochten wij aanteekenen : 4 wedstrijden gespeeld, 4 gewonnen.

In een dagbladknipsel van 2 December 1908 is onderstaande rangschikking te vinden :

IIde Afdeeling :
IIIde Afdeeling :
Juniors :
Scholieren :

G. G. V. G. V. T. P.

1. Racing Mechelen . . 9 9 0 0 49 12 18
1. Racing Mechelen . . 8 8 0 0 36 2 16
1. Racing Mechelen . . 5 5 0 0 15 3 10
1. Racing Mechelen . . 5 5 0 0. 21 2 10

Hetgeen voor de vier elftallen samen het misschien wel eenige record uitmaakt van op 27 gespeelde wedstrijden
er 27 te hebben gewonnen, 121 doelen te hebben gemaakt tegen 19 en het maximum der mogelijke punten te hebben
weggekaapt, t.t.z. 54 op 27 matchen. .

En daarbij kwam nog het voor de toenmalige Racingers niet minder voldoening gevende record van de officieele
“derbies,, tegen F.C. Malinois : 8 wedstrijden gespeeld, 8 gewonnen.

Het eerste team maakte tegen de lokale tegenstrevers 5-2 en 3-1.
Het spreekt echter van zelf dat - af te rekenen hebbend met kwetsuren, ziekte, naijver der mededingers, en

vooral onwil van een paar thans verdwenen officieelen  - zoo’n ongëevenaarde uitslagen niet vol te houden waren.
Op den toen tusschen de twee Mechelsche ploegen heerschenden naijverigen geest zal een knipsel uit een door

D. Huyghebaert van F.C.M. geschreven artikel, na een door Racing gewonnen “derby,, wel meer licht werpen :
“Vankesbeeck zal tot zijn nadeel ondervinden dat om in de eerste klasse te geraken, andere backs noodig zijn

11 dan de huidige, die wegtrappen missen waar een Junior om lachen zou (Vankesbeeck speelde toen back). Wij kunnen
11 verzekeren dat de Brabantsche ploegen minstens 4 doelen sterker zijn dan de Antwerpsche,,.

Later ZOU blijken hoezeer D. Huyghebaert zijn wenschen voor werkelijkheid nam.
”
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Zonder overdrijven mag worden gezegd dat dit jaar het schoonste is van onze gansche geschiedenis.
De klasseeringen zullen dat beter bewijzen dan heele kolommen proza.

IIe DIVISIE. PROVINCIE.
G. G. V. G. V. T. P

R.C. M.. . . : . . 14 14 0 0 73 14 28
A.S.A . . . . . . . 14 11 2 1 4 9 14 23
F . C . M .  + . . . . . 14 10 4 0 57 23 20
Beerschot. . . . . . 14 6 8 0 35 37 12
Antwerp . . . . . . 14 5 7 2 26 44 12
C . S . A . . . . . . . 14 3 10 1 12 55 7
A . V .  V . . . . . . . 14 3 11 0 37 54 6
Alliance  . . . . . . 14 1 13 0 14 60 2

HET KAMPIOENENELFTAL IIe AFDEELING  1908-1909

z l?c4*cii, k’ ah i uide~í, v dnnesbeecK, cra
Knaeps,  Schaeffer, De Queecker,

Swysen,  Brebart.  Steenmans, Levasseur, Kalis,

110  DIVISIE. LANDELIJKE EINDRONDE.
G. G. V. G. V.

Standard  . . . . . . 16 12 2 2 46
Daring. . . . . . . 16 11 3 2 49
R. C. M.. . . . . . 16 10 4 2 52
Gantoise  . . . . . . 16 10 5 1 41
F. C. Brugge . . . . 16 10 5 1 49
Athl. R. C. B. . . . . 16 5 10 1 34
Theux . . . . . . . 16 4 11 1 29
A . S . A . .  . . .,. . 16 3 11 2 31
C.S. Montois . . . . 16 0 14 2 7

T. P.

16 26
25 24
26 22
27 21
27 21
38 11
50 9
51 8
76 2
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- “ENTER,, In onze Juniorsploeg was een element entdekt  dat idereen verbaasde: ‘t was een jong rekruut

J. VAN CANT
van ‘t 2” regiment artillerie.

Na een wedstrijd waarin hij als linksbuiten niet minder dan 5 doelpunten fabriceerde werd
hem, als invaller, een kans gegund in ‘t eerste elftal, en hij bleef er om zich in finaalronde duchtig te onderscheiden :
‘t was Jan Van Cant.

Het eerste elftal gedroeg zich dus prachtig in de eindronde voor de bevordering naar eerste afdeeling en stond
lang aan het hoofd dier competitie+ De jongens geraakten echter voor ‘t einde uitgespeeld, zoodat Standard van Luik
de nieuwe eerste klasser  werd en Racing derde eindigde op 2 punten achter Daring waartegen wij echter niet verloren
hadden; de tweede Brabantsche ploeg kwam zesde aan, waarmee Huygebaert’s pronostiek leehjk  in duigen viel.

Voor de schaal des Konings vertegenwoordigden Van Tulden en Brébart de kleuren der provincie Antwerpen.
Onze derde afdeeling werd kampioen na een schitterend seizoen. Hare opstelling was de volgende :

Pickaerts
Nelissen Van Lens

Jacobs Patteet  Vrelust
Van der Vorst Gooris Rahier B r u n a u  H e y l i g e n

1111 DIVISIE.

G.

R.C. M.. . . . . . 22
Beerschot. . . . . . 22
Borgerhout . . . . . 22
F.C.M.. . . . . . 22
Concordia . . . . . 22
Antwerp . . . . . . 22
Alliance . . . . . . 22
Laetitia . . . . . , 22
A.V. V. . . . . . . 22
A. S. A. . . . . . . 22
C. S. A. . . . . . . 22
Boom . . . . . . 22

G. V. G. V. T.
19 2 1 94 15
17 4 1 85 33
14 6 2 90 37
12 6 4 77 27
13 8 1 84 41
12 7 3 84 50
9 11 2 55 46
8 13 1 58 78
6 13 3 47 67
4 16 2 31 84
4 16 2 30 86
1 21 0 11 156

P.
39
35
30
28
27

2;
17 -
15
10
10

2

De Juniors eindigden aan ‘t hoofd hunner reeks maar moesten ‘t in de eindronde afleggen tegen de overweldigend
zware Boomsche ploegen :

R . C . M.......
Berchem .......
F. C. M. ......
A. S. A. ......
Beerschot. .....
Concordia .....
C.S .A. ......

JUNIORS SERIE B.
G. G. V.
12 11 0
12 10 2
12 7 3
12 6 6
12 3 7
12 2 9
12 0 12

FINAAL.
G. G.

6 4
6 4

Rupel Boom . . . .
Turnkring Boom. . .
R.C.M. . . . . . . 6 3
Berchem . . . . . . 6 1

V.

2
2
3
6

D.
1
0
2
0
2
1
0

D.

0
0
0
0

48
42
57
32
26

0

T. P.
4 23

17 20
16 16
33 12
34 7
69 5
93 0

V. T.

17 8
17 12
9 13

11 21

P.
8

t
Turnk-Boom 2.

8 Rupel 4.
6
2

De Racingscholieren, die samen met gelijke punten waren aangekomen met Antwerp, moesten in eene “helle,,  uit-
komen op het veld van Beerschot. Na een schitterende kamp waarin ve onbetwist de meerderen waren, werden wij
onverbiddelijk door een onverdiende penaltygoal met 1-0 weggeknakt.
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SCHOLIEREN.

G. G. V. D. V. T. P.

Antwerp . . . . . . 16 14 1 1 147 9 29
R.C.M. . . . . . . 16 ,14 1 1 104 9 29
Berchem . + . . . . 16 11 5 0 33 48 22
A.V.V.. . . . . . 16 9 5 2 73 35 20
Beerschot. . . . . . 16 7 8 1 43 58 15
Alliance . . . . . . 16 4 ? 3 30 73 11
A:S.A.  . . . . . . 16 4 10 1 22 6g 11
Laetitia . . . . . . 16 3 12 1 29 103 7
C.S.A. . . . . . . forfait.

Racing vond toen in “Rob,,, die zich als een knap sportkronijker deed gelden, een flink en door ons graag gelezen
verdediger, die er niet weinig toe bijdroeg om er het heilig vuur in te houden.

Met de Kerstdagen dierf Racing het aan, twee Hollandsche ploegen naar Mechelen te laten overkomen : Xerxes
van Rotterdam en D. S. 0. uit den Haag. Het werden natuurlijk twee overwinningen voor de onzen die op de Rotter-
dammers zoo’n uitmuntenden indruk hadden gemaakt dat deze hen spontaan uitnoodigden om een tegenbezoek aan de
Rottestad af te leggen.

Gedurende het verloopen seizoen zijn de gebroeders A. en C. Era alsook J. Van Kesbeeck uit het bestuur getreden
terwijl als nieuwelingen zijn bijgekomen heeren  Van Craen, Charlet, Van den Bosch en Slaghmulder.

Het selectiecomiteit zag er uit als volgt : Th. Patteet, Jacquemin, Van Boxem, Verhuyck en Van Aerden.

D E  S C H A A L Verder schonk den heer F. H. König  ons eene prachtige zilveren schaal, te betwisten tusschen

F. H, K
Belgische en Hollandsche tweede klassers.

Racing en Sint Barbe F. C. klasseerde zich eerst van 18 Belgische ingeschrevenen terwijl van
Hollandsche zijde V. 0. C en D.V. V. voor de finaal in aanmerking kwamen.

De eindstrijd ZOU gespeeld worden tusschen Racing sn V. 0. C. die kort daarop naar eerste klasse zou opklimmen
en waarin de gebroeders Hoburger zich bijzonder onderscheidden.

Racing kreeg het met twee invallers geweldig kwaad maar Levasseur overvleugelde iedereen en na aan groen-wit
een voorsprong te hebben bezorgd ging hij als back alle Hollandsche aanvallen indijken.

We bleven overwinnaar met 3-2 en na dien dag werd “Bertie,, ook in Holland beroemd.

DE STRIJD OM DE SCHAAL F. H. K.

Red Sport . . . . ,
Stade Louvaniste.  . .

Red Sport
5-2 Red Sor t  \

Genie (Anvers)  . . .
Alliance , . , . . .
Olympia C. B. . . . .
C. S. Anversois . . . .
Sainte-Barbe (Malines) . .
Union Saint Gil loise.  . .
U. S.  Tournaisienne.  . .
Beerschot A. C. . . . .
Athletic R. C. B.. . . .
R. C. M. Malinois .

Standard F. -C.  . . .
3e de Ligne d’ostende . .
A. A. La Gantoise . . .

Génie
i

6-4
5-4

Olympia

1
2-0

. . . . Olympia

. . . . I 5-0

. . . . Sainte-Barbe

. . . . I 9-0 Sainte-Barbe

. 1 . . Tournai 5-0

. 1 . . 1 4-0 1
. 1 1 . . . . . . R. C. M.
1 . . . . . . , . 2-1

Tilleur
5-0

A. A. G.

Sainte-Barbe
5-0

R. C. M.
5-0

R.C.M. 1-0
30 Mai,

10 1/2  h.

V. 0. C. (Rotterdam) ...................... 30 Mai, 3 h.
D. V. V. (La Haye) ...................... V.O.C. 4-2 /

R.C.M. 3-2
31 Mai,
3 heures

In Holland hadden onderstaande uitslagen V. 0. C. en D. V. V. in finaal gebracht :
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V.O.C. 1 4 d Voorwaarts 0
V.O.C. iI6 + U.S.C. 0
A.F.C. 0 - D . V . V .  5
Concordia 2 + Sparta 11 3
V.O.C .  1  5  + V.O.C.  11 0
D.V.V. 4 - Sparta 11 0

V A N K E S B E E C K Het besturen van Racing werd van dag tot dag zwaarder en ingewikkelder. Meer en meer

- V E R D W I J N T .
bestuursleden werden aangesteld. De toestand was schitterend.

Buiten groeide de overtuiging dat hét volgende ‘jaar  Racing. kost wat kost naar eerste
divisie moest.

Meer en meer was men de meening toegedaan dat nieuwe vreemde spelers moesten aangeworven worden en dat
die zorg moest overgelaten worden aan het nieuw gevormde selectiecomiteit, buiten alle toezicht om. Daartegen verzette
zich de voorzitter Vankesbeeck uit al zijne krachten, en zoo kwam hij in botsing met nagenoeg al d’ander bestuursleden.

Tengevolge van de heelkundige bewerking, die hij had ondergaan, van het overlijden van zijn vader en ook van de
examenperiode, verloor hij voeling met de Racingleden.... en op eene eerste algemeene vergadering, gehouden op
18 Juli 1909, in de zaal van het ‘Café des Arts,, dierven  de opstandelingen het voor de eerste maal aan, van openlijk
buiten te komen, en de voorzitterspolitiek aan te vallen.

Na een gansche namiddag vergaderen, haalde de voorzitter het tijdelijk boven, maar eene tweede algemeene
vergadering kwam eene maand later in ‘t “Frascati,, en ditmaal moest Vankesbeeck tegen zware overmacht bezwijken.

Slechts enkelen, geleid door de gebroeders Jan en Janus Dogaer, bleven hem getrouw.
Een voorstel van Vankesbeeck, om aan de spelers alleen hunne reiskosten te vergoeden, werd verworpen en men

besloot dat alle kosten zouden vergoed worden op voorwaarde dat de zuivere liefhebberij zou gewaarborgd blijven.
Vankesbeeck’s voorstel was vooral bedoeld als voorzorgsmaatregel tegen mogelijk overdreven eischen van de

uitsteedsche spelers. De verwerping er van was een stap nader tot het onheil waarvan hooger reeds werd gewaagd.
R. Foncke, door den schijn en de geruchten misleid, was de leider der oppositie: hij viel heftig uit tegen wat hij

noemde, de autocratie van den gewezen voorzitter, die volgens hem, als ontslagnemend bestuurslid, niets meer met de
leiding van den kring te maken had.

EEN “ZWANSMATCH., VAN “POTTEKEES..

V. Schippers. V. Verhuyck. F. SeQers,  V. Hooimissen Burssens.
[Marduleyn

Stevens. Ceulemans. G, Verhuyck. E. Wouters. Feremans
Herman. Groote.  V. Hoey.  V. d. Velde

Vankesbeeck was dus weg. hij moest weg omdat hij een
hinderpaal bleek voor de nieuwe politiek die men wenschte te
volgen. Dat was de reden. alhoewel men, bevreesd voor zijn
invloed, eerst onnoembare middelen had gebruikt om hem
machteloos te maken. Vuige, weerzinwekkende “chantage,,
werd gebruikt, waarover het nu zelfs nog verkieslijker is niet
uit te wijden.

Alvorens de vergadering te verlaten voorspelde Van-
kesbeeck aan zijn vroeger bestuur : “Nu zit ge nog op den berg
van goud die ge mij aanwrijft met zooveel taaiheid te hebben
vergaderd, de tijd zal weldra aanbreken dat ge over een put zult
zitten!,,

Een blaam werd tegen hem gestemd en al snikkend ver-
liet hij de zaal in ballingschap onder het hoerahgeroep van die-
zelfde leden die enkele maanden te voren hem nog in triomf
hadden gedragen na de provinciale overwinning

Racing zou weldra zijne meest verkleefde leden verliezen :
Voorzitter Vankesbeeck, slachtoffer van hooger aangehaalde
gemeene, onderduimsche kuiperij voelde zich verbannen, beging

in zijn smart zelfs een sportieven misstap, verdween tijdelijk uit Racing, ook als lid.
Rik Janssens, onze goede halfback, ZOU als student-soldaat in Gent vertoeven en den tijd niet meer vinden om nog

actief te voetballen. Fikke Van Lens eindelijk, een flink achterspeler, moest, om gezondheidsredenen, van zijne gelief-
koosde sport afzien. .

DE INVAL DER Na het verdwijnen van Vankesbeeck als voorzitter werd onmiddellijk de aangenomen

V R E E M D E N .
politiek doorgevoerd.

Gansch Brussel werd afgezocht en op 23 Augustus 1909 kondigt de Vie Sportive reeds
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aan dat de Mechelsche ploeg zal samengesteld zijn uit Van Tuiden (G.); D’Hondt,  Mahy (B,.);  Swysen, Delalieux,
Kalis (H.-B.); To las, Mackelberg, Brébart, Levasseur en Van Cant (F.).b’

Wanneer echter het seizoen begon bleek het dat Brébart naar Daring was overgegaan met gevolg dat hij moest
vervangen worden door Schaefer.

Wij -kregen dan ook volgende ploeg :
Van Tulden

Swysen, Mahy
Schaefer, Kalis, Janssens

Tobias, Delalieux, Mackelberg, Levasseur, Van Cant

Intusschentijd was ook reeds de kabinetskrisis opgelost. Het bestuur werd hervormd en M. Edouard Mees als
voorzitter verkozen. Ook moest er thans
van plein veranderd worden. RACING 1 SEIZOEN 1909-1910

A A N  D E N De geruchten

G A S K E T E L .
werden plotseling
bevestigd en Racing

kreeg aanzegging binnen korten tijd zijn
speelveld ter beschikking van den Staat
te stellen.

Waar de nood dwong kwam ook
spoedig de redding. Nabij de,n gasketel,
tusschen Schijfstraat en Oude Liersche
baan, werd een ideale plek ontdekt
waarrond de afgebroken omheining van
de Slachthuisvest opnieuw werd opge-
timmerd, terwijl de nieuwe “ground,,
met een houten “chalet,, werd verrijkt.

‘t Is gedurende het seizoen 1909-
1910 dat de promotieklas werd inge-
richt waarin Racing met nog 10 andere
sterke tweede klassers zou uitkomen.

Van Tulden, Dousedan. Nelissen, X. J. E ra
Schaeffer, B r é b a r t ,  Janssens

Heyligen.  Deialieux,  Macke lberg ,  Levasseur ,  Van  Cant .

- K A M P I O E N Het versterkte elftal gaf wat men er van verwacht had. Een enkelen keer slechts werd
Racing geslagen en wel op het veld van Uccle Sport waar groen-wit met 2-1 moest onderdoen,

V A N  P R O M O T I E .  drie “draws ttt tegen Racing Gent, Stade Leuven en Doornik waren de eenige  andere
verliespunten.

Racing won met klank dat eerste promotiekampioenschap na een belangwekkende partij te Gent waar onze
rechtstreeksch tegenstrevers, de A.A. Gantoise, met 3-0 werden afgemaakt.

PROMOTIE 1909-1910.

R. C. M. . . . .
Gantoise . . . .
Verviers . . . ,

* Uccle Sport . . .
Stade Louvaniste .
Tilleur. . . , .
F. C. Malinois . .
U. S. Tournaisienne
R. C. Gantois . .
Sp. C. Theux . .
A. S. Anversoise .

G. G.

. . 20 16

. . 20 12

. t 20 12

. < 19 12
. . 20 10
. . 19 10
. , 20 7
. . 20 4
. . 20 4
f . 20 4
. . 20 1

V. G ‘V. T. P.

1 3 88 24 35
3 5 67 23 29
4 4 48 30 28
4 3 43 25 27
7 3 49 33 23
8 1 55 42 21
9 4 45 42 18

12 4 3 67 12
13 3 28 50 11
14 2 27 63 10
17 2 17 91 4

Het vierde oificieel  seizoen bracht Racing dus in eerste afdeeling.  Gansch Mechelen begroette dit nieuws met
een onbeschrijfelijke geestdrift.
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Wie herinnert zich niet meer die spontane opwelling van enthousiasme tusschen de Mechelaars, die in massa naar
het statieplein stroomden om de overwinnaars toe te juichen.

Muzikanten rezen als uit den grond op en een ontzagwekkende stoet werd geimproviseerd, waarin jong en oud
van beide geslachten in een dansende, wriemelende sliert de stad doorkronkelde, en in een opgewekt zingen der Racing-

1910-1911. - RACING 1 VOOR DE OMWENTELING.

Van Hoorden, Swysen, Van Tulden,  Mahy. Era, Mees,
Schaeffer, Kalis, Jatissens,

Tobias, Delalieux,  Mackelberg, Levasseur, Van Cant.

liederen, bewees welk een geweldige
sympathie de wit-groenen bij de Me-
chelaren genoten.

Het “volksbal,, dat na de over-
winning werd ingericht in de groote
zaal “Manege,, op Neckerspoel, tal een
eenig  stuk blijven in de Mechelsche
annalen.

Het elftal dat dien prachtuitslag
had bevochten, bestond uit :

Van Tulden
Swysen, Mahy

.Delalieux,  Kalis, Schaefer
Tobias, Brébart, Mackelberg, Levasseur,

Van Cant.

Invallers : Janssens  en Gooris.

Tusschen “Rob,, in “Sport Echo,,
en Jan Steenmans in “Olympic,, ontspon
zich dat jaar een heftige pennetwist, ter
gelegenheid waarvan J. S., de ex- Racing-
middenvoor er duchtig van langs kreeg
om -zijne hatelijke aanvallen tegenover al
wat wit en groen zag, tegenover de

ploeg, die hij vroeger zoo menigmaal ter overwinning had geleid.
Onderstaande klasseering zal toelaten rekenschap te vormen van de prestatie onzer lagere afdeelingen :

II=  DIVISIE,

G. G. V. G.

Alliance. . . . . . . 20 15 3 2
Sint-Ignatius . . . . . 20 12 1 7
Borgerhoutsche V. C. . . 20 13 4 3
R. C. M. . . s . . . 20 12 4 4
Lretitia  . . . . . . . 20 9 9 2
C. S. Anversois . . . . 20 7 8 5
Antwerpsche .V. V. . . 20 8 11 1
F. C. Malinois . . . . 20 7 10 3
Antwerp...... 20 4 15 1
A. S. A. . . . . . . 20 0 20 0

IIIc DIVISIE, SERIE B.

G. G. V. G.

Berchem S. C. . . . . 14 11 3 0
Pennepoel + . . . . . 14 10 2 1
Beerschot...... 14 9 3 2
Rupel.....,.  1 4  9  4 1
R. C. M.. . . . . . 14 6 8 0
Borgerhoutsche V. C. . . 14 3 10 1
Boom . . . . . . , 14 3 11 0
Lsetitia  . . . . . . . 14 1 13 0

V. T.

80 23
66 29
52 20
67 31
d2 49
38 31
42 33
48 49
23 80

d 105

V. T.

66 13
47 16
54 24
38 27
42 39
20 61
19 54
13 65

P.

32
31
29
28
20
19
17
17
9
0

P.

22
22
20 *
19
12

7
6
6
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JUNIORS, z EINDRONDE.

G. G. V.

Berchem Sport  , . . . 6 5 0
R. C. M. . . . . . . 6 3 2

Sint-Ignatius S. C. . . . 6 3 3

Rupel F. C. Boom. . , 6 0 6

SCHOLIEREN.

Antwerp . . . . . .
R. C. M. . + . . . .
Antwerpsche V.  V.  . 1

Alliance. . . . . . .
Berchem . . . . . .
F. C. Malinois . . . .
Beerschot . . . . . .
Borgerhoutsche V. C. . .
A. S. Anversoise . . .
Lsetitia  . . . . . . .

G. G.

16 14
16 14
16 12
16 6
16 6
16 5
16 4
16 3
16 1
forfait.

V.

1

2
2
8
9
9

10
12
14

G. V. T . P.

1 19 5 11
1 13 9 7
0 12 7 6
0 1 20 0

G. V. T . P.

1 122 14 29
0 89 15 28
2 105 20 27
2 30 63 14
1 45 69 13
2 28 56 12
2- 2 1 60 10
1 17 72 7
1 7 100 3

M O E I L I J K - Het bestuur, alleen gestuwd door den drang naar hooger en beter, hield enkel het doel voor

- H E D E N
oogen  en zag niet zoo nauw op de middelen. Ongetwijfeld meenden zij het goed met de club maar de
toekomst zou uitwijzen dat het princiep van “het doel wettigt de middelen,, of “all’s fair in war and

love,, ten slotte tot verderf leiden moet.
Vankesbeeck had klaar gezien toen hij voorstelde alleen de reiskosten te vergoeden. Men begon zich in Belgie af

te vragen hoe het kwam dat zooveel flinke uitsteedsche elementen de groen-witte kleuren begonnen te dragen : Mahy,
Schaefer, Tobias, Brébart, Delalieux en Mackelberg waren inderdaad van Brusselsche clubs overgewaaid. Weldra
kwam de groote internationaal Van Hoorden als trainer over en er werd gefluisterd dat ook hij het volgende seizoen
zou spelen.

Het archief veropenbaart ons verder dat onderhandelingen met G. Van den Eynde, Thys,  Sacton, Flamcourt
reeds ver gevorderd waren, doch om niet gekende redenen afsprongen.

Wat gebeuren moest, gebeurde. De vreemde spelers begonnen eischen te stellen, die hoe langer hoe moeilijker te
voldoen waren. De geschiedenis is duister omtrent
hetgeen in die periode voorviel. Vast staat het echter 1910. - RACING 11
dat de club diep in de schulden geraakte, dat de
vreemde sterren maar half voldoening schonken, dat
alle clubs wantrouwig stonden tegenover Racing en
zoowat overal tendenz artikelen begonnen te ver-
schijnen en ten slotte,  dat de reservespelers, die onge-
slagen aan ‘t hoofd hunner afdeeling stonden, openlijk
hunne ontevredenheid begonnen lucht te geven.

Het Bondsbestuur hield Racing’s doen en laten
van nabij in ‘t oog en’ onverwachts werd zelfs de
boekhouding in beslag genomen; een nauwkeurig on- ’ ,
derzoek  bleef echter zonder verder gevolg.

En terwijl iedereen onzen kring aan het glans-
/ -2
I “,/ if

punt van zijn bloei waande, was het in werkelijkheid
; 0-2

et1 I .‘I
niet zoo schitterend gesteld. Groen-wit kon maar vier (ie*-,,-._~ .._~.~_  _ ._ I .~
elftallen inschrijven : Eerste afdeeling, reserve, tweede
afdeeling en scholieren.

Timmermans, Van Wezenbeeck, R. Jacobs,  Rahier, P. Van den!Broeck,
Nelissen,  Brunau, Patteet, De Pauw,

De noodige elementen voor derde afdeeling en Loonis, J. Bruwier, Vrelust. Wyns.

Juniors waren dus niet voorhanden.
De eerste wedstrijd in de hoogste klasse werd gespeeld te Brussel tegen Excelsior door de volgende Racing-

ploeg:
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Van Tulden
Cesar De Pauw, Mahy,

Schaeffer, Kalis, Delalieux,
Swysen, Groslot, Mackelberg, Levasseur, Van Cant,

De uitslag was 2-2. De twee volgenJe  wedstrijden te Mechelen, gewonnen met 8-0 en 1-0 tegen Kortrijk en
Standard deden de oude geestdrift opleven.

Acht dagen later moesten wij Groslot  vervangen door Brunau en verloren wij met 3-1 tegen Racing Brussel.
Een laatste maal ging ons Racingvolk met hoop naar het veld : de wedstrijd tegen Daring liep echter maar uit op

een 3-3 drawn. En dan kwam het definitief verval; bekomen uitslagen spreken beter dan woorden:

F. C. Brugge 6 d R. C. M. 1
Beerschot 2 + R. C. M. 0
Union 4 d R. C. M. 0
R.C. M. 1 -, CercleBr.  3
Leopold 4 + R. C. M. 0

Tijdens die wedstrijden en namelijk gedurende de week vóór den wedstrijd tegen Leopold, ontstond er in
Mechelen een toestand die op een echte omwenteling scheen te willen uitloopen.

De geldelijke toestand van den kring was bekend geraakt: het bestuur weigerde eene algemeene vergadering te
beleggen ;

Het
woede en ontstemming ontstonden ten allen kant tegen de vreemde spelers en het bestuur,
klassement werd verontrustend :

G. G. V. D. V. T. P.

10 R. C. M. . . . . . 10 2 6 2 17 17 6
llStandard......lO 1 8 1 6 22 3
12 Kortrijk. . . . . . 10 .O 8 2 6 43 2

Tegen Leopold kwam volgende gewijzigde vorming op :

Van Tulden,
Swysen, De Pauw,

Delalieux, Wyns, Schaeffer,
Groslot, Levasseur, Mackelberg, Dogaer, Van Cant.

DE OMWEN- De moed was er echter uit, en de 4-0 nederlaag tegen eene ploeg die vóór die match maar

T E L I N G .
gerangschikt stond met 4 punten, verwekte juist het tegenovergestelde van wat het bestuur verhoopt
had, Iedereen was er van bewust dat men naar den afgrond ging, zoo geene  verandering kwam.

Eene eerste algemeene vergadering gehouden bij De Vis aan de Statie, bewees dat de geldelijke toestand slecht
was. Men sprak er van 3000 a 4000 franken te kort. Drie “verificateurs,, werden aangesteld : Louis Helas,  Verlinden
en Marchand.

Maar enkele weldenkende Racingers waakten over hunnen geliefden club. Zij wisten waar hem de kwaal zat, ze
besloten niet langer in stilte te treuren, maar daadwerkelijk op te treden, den etterbeul uit de wonde te snijden, het
kankerend kwaad uit te roeien en van Racing opnieuw een moraal-gezonden kring te maken.

Pol Van Aerden, Jef Verhuyck en H. Janssens, wisten al lang hoezeer Vankesbeeck griefde om Racing’s
onvermijdelijken ondergang, hoe hij hunkerde naar het oogenblik waarop hij zijne geweldige werkkracht weer zou
mogen ten dienste  stellen van groen en wit. Zij vormden met hem het “comité révolutionnaire,, dat onder-den deknaam
van “De Vier Musketiers,, den strijd aanbond  en bij alle welmeenenden het veld voorbereidde.

Ook Rob was intusschen gaan klaar zien en verklaarde zich volmondig voor de samenzweerders. Van zijn hand
verscheen op 24 November 1910 in “Sport Echo,, een artikel dat wij hieronder laten volgen :

R. I+ P.

En er slaat u een bangheid om het hart a!s ge deze drie letters leest achter den naam van de eerste Mechelsche
Club, waarop terecht de Maneblusschers fier waren en waarop de Racingers zelf niet langer fier durven noch
mogen zijn.

Racing : R. 1. P. ? Resquiescat  in Pace, murmelt er een in bange moedeloosheid; “Racing in promotie,, vertaalt
een ander, den miezerigen stand in de klasseering der eerste divisie indachtig.
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In Promotie terug? misschien: ‘t ziet er zeker alles behalve rooskleurig uit. Resquiescat  in Pace? Waarschijnlijk,
want Racing sterft.

Racing gaat onvermijdelijk dood, als geene  nieuwe beweging wordt doorgedreven. There is something rotten in
the state... 0, die mooie steen van graniet vol vergulde letters over een graf van ellendige ontbinding.

Ge zoudt er kunnen om vloeken, als ge hier en daar een waardeerend woord opvat over uw lieven club, die in de
verbeelding der oningewijden nog altijd glanst als een beeld dat de tijden zal tarten. Ge zoudt er om vloeken omdat gij
wel weet dat die schoone kop en dat trotsche lichaam waggelen op leemen voeten.

Zoo een beeld is Racing nu : geworden, gemaakt.
Geworden, gemaakt door ellendige parasieten die te nestelen kwamen midden in Racings bloei en voor eigen

rekening opschreven den roem en schoonheid, die de eerste taaie werkers hadden voor hun club verworven.
Em ronkend woord langs hier, een gebaar van grooten meneer langs daar, eigen bewierrooking met twee vaten

te gelijk - en met één sprong ze zaten achter de groene tafel, waarvan ze hadden gedroomd gedurende vele nachten.
De pioniers der éerste tijden, de stoere werkertjes die door eigen kracht vooruit wouen en gingen, die tijd, en rust, en
geld hadden overgehad, donderden ze voort : “Wat kwamen die snotneuzen in hunne aanwezigheid nog verrichten ?,,
En in hoogste zelfvoldoening klopten ze op hun hart en zeiden : “Zeven maanden lang voorzitter geweest van een
“teerders,, societeit; al negen jaren lid van den “vogelenpik,, : WIJ zullen eens gaan besturen...,,

En ze sliepen en snorkten, behalve als Moeder de Vrouw het maandboek had opgemaakt en zei van weinig
verkoop... Want voor de rust zorgden ze : Nooit haast zou iemand zich beklagen, dat hadden ze beloofd en dat deden
ze getrouw. Want wie klaagde werd gewurgd, genepen aan de keel dat hij bont en blauw uitsloeg en hem de lust tot
spreken verging. Toen knikten ze voldaan : “Niet waar, nooit hoort men klachten over ons of iets van ons,,.

Och, hun lieve club en de lieve Mechelaars, die zich ten haren dienste  stelden! Maar als ge van de Marollen
kwaamt, dan droegen ze u op hun teedere handen. Dan mocht ge de ondankbaarste der pummels zijn en keer op keer,
als uit plezier, achter het net centreeren : dan kletsten ze den luidsten bijval; maar aan den anderen kant liet ge de
jongens maar zwoegen, zwoegen met dikwijls gekwetsteledematen, als helden : dan spraken ze van die buiten te gooien
en stelden Sinte-Vadderik  voor als “champion du monde !,,

Want dat hebben ze gedaan : iedereen ontmoedigd - de toekomst hunner spelers geloochend in alle tijden -
en gewurgd wie “neen,, dierf zeggen bij hun “ja,,. En dat hebben ze ook gedaan : die mannen gewurgd die als zij
zaten achter de tafel, maar anders meenden dan zij voorschreven.

Tot de bom barstte dan toch.
--.- . Maar ‘t gaat herbeginnen, schijnt het.

Zal het weer aanvangen ? In gemoede  dient het gevraagd aan alle Racingers die geene  vrede hebben met het
paleis op drijfzand gebouwd - dus aan allen die werkelijk Racing-liefde voelen en zich niet houden bij het woord.

Zal het weer beginnen. Het dient gevraagd aan den vooravond van het nieuwe tijdperk.
Als het een.  nieuw tijdperk wordt! Zal het voortduren, het tijdstip der verduldige lijdzaamheid, die knikt als er

gesproken moest worden en gromt als het niet past ? Die verdraagzaamheid die getuigt van slechte inborst, omdat ze
lafheid is - omdat ze aan menschen eigen is die hun ruggegraat vóór het intreden der zittingen in bewaring geven?
Die u “braven sukkel,, doet heeten,  maar u tot aartsgevaarlijken Racinger stempelt?

Of zal dan eindelijk de wilskracht oplaaien en in machtig gebaar het begrijpend, verstandig Racingvolk uit zijnen
tempel weren die groep, die na het vertrek van den heer voorzitter, zich onmachtig, onbekwaam, onbevoegd moest
laten verklaren? Is het ten laatste uit met die onbeduidendheid, die het heilig vuur verdooven liet en deed?

Het oor der Racingers moet openstaan voor de stemme der vrije, vranke schaar die zal opkomen en nieuwe banen
willen toonen.

, Die zal komen : Haar beweeg leeft reeds om ons, haar daden zullen komen.
Daden nu : daden, schoon en goed, deugdelijk en durvend werk, werk, geene  woorden meer alleen, al zijn de

tijden moeilijk als nooit!
Want de echte Racingers, noodzakelijk verlamd door het geknoei der achterlijken, zullen de hand onbeschroomd

reiken tot de jongeren van jaren, die de “ouderen,, als Racingleden zijn. Weet, dat een edel medelijden de harten weer
beroert dier vroegere “snotneuzen,, : dier ouder geworden knapen, die de eerste tuiniers waren en, sportief gesproken,
wijzer waren altoos dan de ondankbare indringlingen.

Op zij, die kloeke schoone schaar treedt voor...
Dan kan het nog mooi worden, wanneer de Racing-bend zich eendrachtig schaart rond de hernieuwde beweging

en den voorhang ondoordringbaar werpt over het vernederd verleden. ‘r Moer mooi worden : aan den eenen kant
toetredend mannen als Mees, Van Hoof, De Pauw en Patteet, wier werkkracht eindelijk zal kunnen opbloeien in volle
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vrijheid ; - en samentredend de knapenschap van den “bloc 16,,, een Janssens, een Verhuyck - gevormd onder de
leiding van Oscar Vankesbeeck, wiens terugkeer een onschatbare aanwinst voor R. C. M. zou zijn - die altoos nog
recht heeft op Racing’s dankbaarheid en die terugkeerend van den momenteelen doolweg, zijn weerkomst heeft mogelijk
gemaakt. En nog anderen als Kalis en Levasseur, roem van Racing terecht, mannen tot alle opoffering voor den club
bereid.

‘t Moet mooi worden - ‘t kan mooi worden : maar alleen dàn  : alleen als in dier handen de teugels worden
gelegd. Dan roost alras de blijste morgenstond opnieuw en schouder aan schouder gaat het dan weer naar den
glorierijksten middag.

De beroerde tijden van onbevoegdheid en onbeduidendheid moeten weg : wie dan getrouw blijft aan de onnoozele
lijdzaamheid van verleden, die mag., Maar geen woord dan ooit meer van clubdoorzicht en Racingliefde : want wie
geen poging doet, wil doen om het verzonken rad uit het slijkerig spoor te helpen heffen, staat heiligschendend
tegenover onze éénige Racing, die niet sterven mag.

“Sport Echo,,, 26 November 1910. DE 4 MUSKETIERS.

‘s Anderendaags ontvingen de Racingers volgend manifest dat bepaald het vuur aan de lont stak :

Racingers, leest en oordeelt !

Nog enkele uren en de gansche Racing zal vereenigd zijn om te besluiten wie haar in de toekomst zal besturen.
Een goed bestuur MOET er inderdaad gevonden worden, anders moeten wij in de schuld en ordeloosheid

v e r s m a c h t e n .
Wij, eenige Bloc-Seize-mannen, die de Racing door en door kennen, denken het oogenblik gepast om aan de

leden eenige opmerkingen te komen maken die, indien zij gevolgd worden, er toe zullen bijdragen om de Racing weer
op te beuren.

1. Wij die de eerste en zware stonden van onze stichting beleefd hebben, wij die de triomfdagen van onze eerste
ploeg juniors meê gefeest hebben, wij die de jaren van onafgebroken overwinningen hebben gezien, wij die eindelijk
onze dierbare club in eere-divisie hebben zien aankomen : wij zeggen nu, Racingers, zie ,terug  naar het verleden en
zoek daar de elementen die U besturen kunnen. Zij kennen uwe vereeniging,  zij hebben bewezen dat zij bekwaam zijn
om voorspoed tot stand te brengen: de oude Racingers vragen hunne Racing terug, om ze weer schoon en groot te
maken zooals  vroeger !

I;rihb~L

11. Indien echter, hetgeen waarschijnlijk is, die elementen niet talrijk genoeg meer zijn, kiest hun dan als mede-
werkers, enkele energieke, bekwame en zorgzame mannen die in de laatste tijden van anarchie bewijzen hebben gegeven
van hunne bekwaamheid.

Kiest een bestuur, niet talrijk, maar samengesteld uit competente, werkzame, zorgzame, voetbalkennende en
bizonder  Racing-kennende leden.

111. Wij staan voor een zeer hachelijken financieelen toestand! Gespaard en gezorgd zal er dus moeten worden
om den put gevuld te krijgen! Volstrekt noodig  bij gevolg daar bestuurders te kiezen die ZORGZAAM en SPAAR-
ZAAM zijn!

IV. Onze Racing draagt den bijnaam “van Mechelen,,. Welnu wij denken dat het oogenblik gekomen is om al
de vreemdelingen uit ons eerste elftal weg te laten, op die wijze echter dat we de verzekering hebben van nog goed
figuur in Eerste Divisie te maken.

Enkel die leden die eene Mechelsche ploeg voorstaan zijn waardig om naar bestuursposten mêe te dingen.
V. De gansche Racing moet spelen : toekomend jaar moet onze zoo talrijke club terug meêkampen in al de

divisies! Aan u spelende leden die niet meer spelen moogt, van uwe stem in dezen zin uit te brengen.
Om te eindigen : Kiest enkel voor hen die door de ZORG en de TUCHT die ze in onze Racing zullen invoeren,

we& de zegedagen van voorheen zullen doen herleven.
Kiest voor die mannen die overwinningen kunnen doen behalen door opoffering en enthousiasme en niet door

smeeken  en ongehoorde bewierrookingen.
Kiest voor bekwame en spaarzame bestuursleden en dan wordt Racing weêr als vroeger sterk en groot !
Alle Racingers, in de “Chevalier Marin,, op post, Zaterdag aanstaande, 26 November, om 8 1/2 ure stipt ! en als

één man gestemd voor het goed van onze Racing.
Alleman, jong en oud, zal op de zitting toegelaten worden.

EENIGE “BLOC-SEIZE,,  -MANNEN.
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Toen kwam de beruchte algemeene vergadering bij De Vis en dezen keer was de zaal te klein: alle Racingers
waren opgekomen, hun besluit stond vast, het ordewoord klonk : Vankesbeeck moet terugkomen.

Na verslag van de “verificateurs,, trad het bestuur af rond 10 uren ‘s avonds. Vankesbeeck die van Leuven
terugkwam rond datzelfde uur aan het Neckerspoelstation werd per huurrijtuig door Joseph Verhuyck en Paul
Van Aerden opgepikt en vierklauwens naar de vergadering gebracht. Een echte triomf viel hem te beurt en te midden
van d’algemeene ontroering verklaarde hij terug in het bestuur van Racing te willen treden op voorwaarde dat hij niet
als voorzitter maar als schatbewaarder terugkeerde met onbeperkte macht op financieel gebied. Rond 1 uur waren alle
bestuursschikkingen genomen. ‘s Anderendaags moest er gespeeld worden in Eerste afdeeling tegen Antwerp, in
Reserven te Antwerpen, in Tweede divisie te Borgerhout en in Scholieren te Antwerpen.

Geen enkele ploeg was opgeroepen, geen frank was er in kas ! !
Samen met Jan Dogaer, G. Verhuyck, Van Aerden en nog anderen werden ‘s nachts  de spelers van de vier

ploegen persoonlijk verwittigd.

EENE MECHEL- Al de vreemde spelers werden geweerd.

S C H E  P L O E G .
Onze eerste trad op met :

Van Tulden
De Pauw, René Jacobs

Loonis, Wyns,  Groslot
Swysen, Levasseur, Van der Auwera, Dogaer, Van Cant

De oude wilskracht en geestdrift was er
bevochten.

terug bij spelers en toeschouwers en met 3-2 werd de overwinning

Onze drie andere elftallen wisten de kroon op het werk te zetten met drie overwinningen.

Reserven : Antwerp 1 d R. C. M. 2.
IIde divisie: Borgerhout 0 + R. C. M. 2.
Scholieren : Alliance 0 + R. C. M. 2.

Tot laat in den nacht doorliep een machtige stozt de straten onzer stad, de redding van Racing vierende; aan de
woning van Vankesbeeck bracht men eene klinkende “sérénade,,. In eenen  adem werden vier achtereenvolgende
overwinningen behaald. :

R. C. M. 5 + Excelsior 1.
R. C. M. 4 - Kortrijk 2.
Standard 0 + R. C. M. 2.
R. C. M. 2 - R. Brussel 0.

+ RACING WEET In gansch België ontstond er bewondering voor onze jonge ploeg en voor den

ZICH TE REDDEN.
herboren Racing. Onze hervorming was eene echte ontlasting voor gansch het land.

Toch bleek weldra dat onze jonge spelers niet bestand waren om deze wanhoops-
matchen te blijven volhouden. Nieuwe nederlagen werden opgeloopen namelijk tegen de Union. Het publiek dat
overzenuwd was verwekte zware incidenten, misschien wel ter gelegenheid van een al te zwakke leiding.

Eene laatste overwinning tegen Leopold bracht Racing op de achtste plaats buiten gevaar van degradatie.

EERSTE DIVISIE. - 1910-1911.

G.
C. Brugeois . . . . . 22
F. C. Brugeois . . . . 22
Daring. . . . . . . 22
Union St. G. . . . . 22
Racing C. B. . . . . 22
Beerschot. . . . . . 22
Antwerp . . . . . . 22
R.C. M.. . . . . . 22
Léopold Club . . . . 22
Excelsior S. C. . . . . 22
Standard . . . . . . 22
S. C. Courtraisien . . . 22

G. V. G. V. T. P.
16 3 3 76 24 35
16 4 2 70 27 34
12 7 3 52 33 27
12 7 3 55 36 27
11 9 2 52 42 24
9 8 5 55 45 23
9 10 3 43 46 21
8 12 2 39 56 18
6 10 6 36 62 18
6 12 4 36 60 16
5 13 4 32 48 14
1 16 5 20 87 7
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.RESERVEN

G.

. . 20

. . 20
1 1 20
. . 20
. . 20
. . 20
. 1 20
1 . 20
. . 20
. . 20
. . 20

G. V.

13 1
12 1
12 4
11 4
10 8
8 7
7 7
5 ‘13
5 14
3 15
4 16

DIVISIE

Union St. G. . .
Daring. . . . .
C. S. Brugeois . .
R. C. M. . . , .
Racing B. . . ,
F. C. Brugeois . .
Antwerp . . . .
Standard . . . .
Beerschot. . . .
Léopold Club . .
Excelsior . . . .

Berchem Sp. . . . . 22
St. Ignatius . . . . . 22
Pennepoel . . . . . 22
C. S. Anversois. . . . 22
F. C. Malinois . . . . 22
Anvers Borgerhout . . 22
Antwerp . , . . . . 22
Beerschot. . . . . . 22
R. C. M. . . . . 1 . 22
Laetitia . . . . . . 22
Antwerpsche V. V. . . 22
Alliance . . . . . . 22

Antwerp . . . .
Berchem . . . .
R. C. M. . . . .
Laetitia . . . .
St. Ignatius . . .
Anvers Borgerhout
Alliance . . . .
Liersche S, K. . .
C. S. Anversois . .
Antwerpsche V. V.

T W E E D E

G. G.

19
17
18
13
10
8
8
7
7
5
5
3

V.

1
2
3
7

11
11
12
12
15
14
17
18

SCHOLIEREN

G. G. V.

. . 18 18 0
. . 18 14 4
1 . 18 11 6
. . 18 8 7
t . 18 9 7
. . 18 9 8
1 . ,18 6 9
. . 18 5 10
. . 18 4 13
. . 18 1 17

D. V. T. P.

6 64 14 32
7 45 16 31
4 52 26 28
5 49 32 27
2 53 37 22
5 50 38 21
6 39 40 20
2 31 66 12
1 17 51 11
2 32 70 8
0 25 67 8

G.

2
3
1
2
1
3
2
3
0
3
0
1

G.

0
0
1
3
2
1
3
3
1
0

V. T. P.

103 19 40
89 19 37
71 24 37
67 35 28
51 46 21
56 81 19
52 49 18
60 66 17
52 70 14
34 84 13
31 93 10
19 109 7

V. T. P.

161 9 36
71 35 28
53 49 23
40 30 19
35 34 19
42 43 19
31 66 15
25 71 13
19 61 9
11 83 2

1 9 1 1 De reeks overwinningen behaald na de omwenteling van ‘t voorgaande seizoen bracht met ons behoud

1912.
in de eerste klasse ook een gezonden financieelen  toestand waardoor wij ‘t nieuwe voetbaljaar konden
aanvatten, vrij van alle schuld. Zelfs werd onmiddellijk besloten eene tribune op te bouwen waarvoor

onverwijld de plannen zouden worden opgemaakt door den heer Pallemaerts zoodat  tegen de opening van 1912-13 het
Racingveld ook zitplaatsen en dekking tegen regen zou bieden.

Op 6 Augustus 1911 worden G. Verhuyck en 0. Vankesbeeck respectievelijk gekozen als lid van het provkiaal
comiteit en scheidsrechterscomiteit.

Was de geldelijke toestand bevredigend, met de samenstelling en de uitslagen van ons eerste elftal was het niet
too schitterend gesteld.

Vankesbeeck wou van geen vreemde versterking hooren  en het succes van ‘t voorgaande seizoen was te danken
veeleer aan enthousiast “alles geven,, dan aan de eigenlijke bekwaamheid onzer spelers.

Vanaf den eersten wedstrijd spookte het degradatiegevaar ons reeds voor oogen.  Met *Van Tulden De Pauw?

36



Swysen, Loonis, Wyns, Groslot,  Van Bouwel,  Levasseur, Rahier, Dogaer, Van Cant, J. Amand en Brunau werden een

drietal verschillende opstellingen beproefd waarvan geene  enkele voldoening gaf. De uitslagen waren mager :

Daring 4- R. C. M. 1.
Standard 1 + R. C. M. 1.
Racing Brussel 3 - R. C. M. 2.
R. C. M. 1 - Antwerp 3.
R. C. M. 1 + F. C. Brugge 1.

V A N K E S B E E C K Op dat oogenblik moest 0. Vankesbeeck zich eene tweede maal, thans echter op eigen

+ T R E E D T  A F .
initiatief, uit het Racingbestuur terugtrekken. Na met succes zijn eindexamen in de rechten te
hebben afgelegd had hij zich als “stagiaire,, bij de Antwerpsche balie laten inschrijven waar

al zijn tijd en werkkracht zouden worden in beslag genomen. Op zijne aanvraag werd hij door zijn broeder Florimond
als schatbewaarder opgevolgd.

Zijn vertrek viel samen met den terugkeer uit Italië van den nog steeds voor Racing aangesloten Max Tobias,
die opnieuw zijne diensten kwam aanbieden. Opmerkenswaardig is het dat de afwezigheid van Vankesbeeck voldoende
was om het in puntenverlegenheid zittende bestuur op het zoo plechtig genomen besluit te doen- terugkomen.

Tobias werd als een reddende engel in het elftal opgenomen.
De hoop die men in hem had gesteld scheen niet te zullen worden teleurgesteld. Zijn eerste wedstrijd tegen

Excelsior bracht eene eerste overwinning 2-1, gevolgd van een paar andere, tegen Beerschot 3-2 en tegen
Leopold met 1-0.

Maar die opflikkering zou slechts een stroovuur blijken en weldra kwam eene nieuwe zwarte reeks ons naar de
laatste plaatsen verdringen.

O P S T O O T  J E S . Zooals  de Racingleiders niet nauw hadden gekeken op de middelen die succes brengen
moesten, zoo was ook het Racingpubliek opgegroeid tot dat onberedeneerd betrachten van

overwinningen tot elken kost. Niemand had er zich om bekommerd die massa op te leiden. En bij elke nederlaag, moest
een slachtoffer worden gevonden waarop de schuld van den slechten uitslag kon worden geworpen.

SCHOLIEREN, KAMPIOEN VAN BELGIE 1911-1912

Devis Verheyden, De Keyser, 54. Devis,
F. Doms, J. Janssens, Silverans,

Van Hove, Lauwers,  J. Imbrechts. G. Patteet, Deman.

Aan de Mechelsche spelers dacht ons volk nooit als zondebok. Wel aan den scheidsrechter en vooral aan de
bezoekende voetballers en zelfs supporters.
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En hoe gewichtiger de uitslagen werden naarmate het einde naderde, hoe meer opgewonden de menschen bleken.
De beslissende wedstrijden brachten geweldige opstootjes die alle ordemaatregelen overrompelden en Racing

eene droevige vermaardheid en ernstige tuchtmaatregelen op den hals haalden.

D E G R A D A T I E . Wanneer ten slotte van Excelsior met 3-1 verloren was en tegen Leopold gelijk was
gespeeld, bleek ons lot beslist. Racing zou met 13 punten afzakken naar promotie. Leopold, met

10 punten, zou haar vergezellen terwijl Beerschot zich te redden wist met 14 punten.
‘t Was een ongelukkig jaar voor groen en wit. Zeven maal hadden wij gelijk gespeeld en zeven maal ook

werden wij er met één doel verschil onder gehouden.
En in de andere afdeelingen was het niet beter gesteld; de jongeren waren verwaarloosd geworden en onze

reserven, tweede en derde divisie stonden tusschen de laatsten gerangschikt.
In de geestdrift der revolutie hadden enkele menschen toch aan de toekomst gedacht en waren zich gaan

bemoeien met de kadetten en scholieren.

- O N Z E  S C H O L I E R E N Onze allerkleinsten brachten het tot de derde plaats, terwijl wij in scholieren

W O R D E N  K A M P I O E N .
een elftal in lijn stelden dat alles overrompelde wat er werd tegenovergesteld en met
9 punten vóór Beerschot aan ‘t hoofd der provincie wist te eindigen zonder een punt

te hebben verloren, terwijl 114 doelen werden aangeteekend tegen 2.
Ook in de Belgische eindronde waren die jongens ongenaakbaar. Zij wonnen de finaal met eventjes 12-0 op

U. Sp. Tournai.
In die ploeg zou Racing de elementen vinden die haar uit promotie terug naar eerste afdeeling moesten brengen

en waarvan alleen de oorlog de volledige machtsontplooing zou komen stremmen.

E. MEES.

Een ongeluk komt nooit alleen en zoo brandde op 12 Februari 1912
onze in hout opgetrokken kleedkamers volledig af.

Een poging om een Racingorgaan “De Sportgalm,, uit te geven
moest na twee, drie weken worden opgegeven wegens de groote onkosten.

Niettegenstaande haar val was het Racing toch gelukt te Hasselt
de mooie schaal Philippen te gaan veroveren terwijl in den loop van
‘t seizoen het sterke Northern Nomads elftal op bezoek kwam tegen
de thans bespottelijk schijnende vergoeding van 300 franken. Die ploeg
had den vorigen dag te Luik van een Belgisch team met 11-2 gewonnen.

Racing deed dien wedstrijd aanvangen om 4 1/2 uur om de arsenaal-
arbeiders toe te laten met een 1/2 uur verlof die gebeurtenis te kunnen
bijwonen. Het Mechelsch arsenaal liep leeg en op een welbezet  veld
bracht groen-wit - versterkt door E. Poelmans  - het tot een eervolle
5-2 nederlaag.

Het bestuur dat samengesteld was uit : H.H. Mees, Geens,
Vankesbeeck, Willems, Verlinden, J. Era, G. Verhuyck, Timmermans,
Debrou, Helas  en Van Boxem, versmolt zienderoogen, naarmate de
uitslagen ontmoedigender werden, waardoor ëens  te meer bleek dat een
zinkend schip...

Voorzitter Mees bleef alleen nog over met een paar menschen
waaronder G. Verhuyck, J. Era en
‘t seizoen eveneens ontslag.

Debrou en nam na afloop van

Klasseering der elftallen seizoen 1911- 1912 :

EERSTE DIVISIE

G. G. V.
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Daring. . + . . . . 22 18 2
Union . . . . . . . 22 17 3
Racing Br. . . . . . 22 13 6
F. C. Brugeois . . . . 22 11 4
C. S. Brugeois . . . . 22 11 6
A n t w e r p . . . . . . 22 9 11
R. C. Gantois . . . . 22 5 10

G. V. T. P.

2 79 15 38
2 83 24 36
3 72 27 29
7 47 25 29
5 56 29 27
2 33 57 20
7 26 45 !7

--- - - -



Excelsior . . . . . . 22. 5 11 6 23 61 16
S t a n d a r d . . . . . . 22 6 13 3 29 85 15
Beerschot. . . . . . 22 5 13 4 20 60 14
R.C. M.. . . . : . 22 3 12 7 24 42 13
Léopold . . . . . . 22 3 15 4 24 46 10

RESERVEN
G. G. V. D. V. T. P.

C. S. Brugeois . . . . 20 13 2 5 58 19 31
Daring. . . . . . . 20 13 3 4 60 22 30
Excelsior . . . . . . 20 11 4 5 45 22 27
Union . . . . . . . 20 11 5 4 69 21 26
Antwerp . . . . . . 20 10 7 3 52 50 23
R. C. Gantois . . . . 20 7 8 5 38 45 l?
F. C. Brugeois . . . . 20 6 11 3 36 47 15
L é o p o l d . . . . . . 20 6 11 3 32 63 15.
Racing C. B . . . . . 20 5 12 3 39 63 13
R. C. M.. . . . t . 20 5 12 3 22 61 13
Beerschot. . . . . . 20 3 15 2 25 63 8

TWEEDE DIVISIE
G. G. V, G. V. T. P.

C. S. Anversois. . . . 20 16 0 4 61 3 36
A. S. Anversoise. . . . 20 13 4 3 64 30 29
LierscheS.K.  . . . . 20 12 7 1 54 25 25
Berchem . . . . . . 20 10 7 3 47 38 23
St. Ignatius . . . . . 20 9 8 3 55 31 21
Antwerp . . . . . . 20 8 8 3 40 60 20
Alliance  . . . . . . 20 6 8 6 29 36 17
F. C. Malinois . . . . 20 5 13 2 32 47 12
R. C. M. . . . . . . . 20 4 13 3 20 52 11
Beerschot. . . . . . 20 4 13 3 22 71 IC,
Anvers Borgerhout  . . 20 4 13 1 30 75 9

DERDE DIVISIE. - SERIE B
G., G. V. G. V. T. P.

Lyra . . . . . . . -16 14 2 0 97 15 28\
St. Ignatius . . . . . 16 14 3 2 61 17 24
Hoboken . . . . . . 16 9 7 0 43 19 i8
C. S. Anversois . . . . 16 8 6 2 56 39 18
Ste. Mariaburg. . . . 16 7 6 3 31 35 17
F. C. Malinois . . . . 16 8 8 0 41 46 16.
R.C. M.. . . . . . 16 5 10 1 23 66 11
A S Anversoise. . . . 16 3 12 1 26 52 7
Sparta Eeckeren . . . 16 2 13 1 17 93 5

JUNIORS. h SERIE A
G. G. V.

St.Ignatius..... 18 9 1
Patria S. C. . . . . . 10 6 3
R.C.M.. . . . . . 10 6 4
F. C. Malinois . . r. . 10 3 6
Liersche S. K. . . . . 10 12 6
C.S.Anversois.  . . . 10 1 9

G.

0
1
0
1
2
0

V. T. P.
82 3 18
44 26 13
36 23 12
16 47 7
12 38 6
6 59 2
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Van Tulden
De Pauw, Jacobs

Swysen, Wyns, Van Bouwe1
Van Hove, Lauwers, Blickx, Dogaer, Van Cant

tegen de Gantoise te Mechelen liep uit op een zware 5-1 nederlaag.
Zonder zich te ontmoedigen ging de leiding nog verder op den ingeslagen weg, meer jongeren werden in lijn

gesteld en tegen Uccle Sports kaapten volgende spelers de twee punten weg met 1-0 als uitslag :

Van Tulden
De Pauw, De Vis

Swysen, Wyns, Van Bouwe1
Van Hove, Lauwers, Dogger, Van Cant, Patteet

Van Cant, die op dat oogenblik als een der beste internationalen werd beschouwd, was de onbetwiste ster van
de jonge ploeg, de echte ziel ervan was echter de moedige, onvermoeibare Janus Dogaer. Als eenvoudige speler had
hij gezworen Racing terug naar eerste te brengen : zijn clubliefde, zijn wil tot zege zweepte gansch de ploeg op.

Het seizoen ging hard en taai : goede resultaten werden verwezenlijkt, zooals 12-0 tegen Doornik en tegen Avenir
Hasselt, 2-0 tegen Tilleur, 4-1 tegen Excelsior Hasselt, 2-1 tegen F.C.M., 2-0 tegen Stade Leuven, maar de taak was
te zwaar en bijzonder te lang en de eindzege  kon niet bevochten worden.

En steeds bleef de slechte faam ons onverdiend vervolgen; de spelers werden zenuwachtig, de supporters en
toeschouwers verontwaardigd. Waar Racing in de vreemde in lijn kwam werd gehuild en geschreeuwd en daar waar
Van Hove, Lauwers, Janus Dogaer, De Vis en Patteet stonden, zag de haatdragende massa nog steeds Tobias,
Schaeffer, Mahy, Delalieux, Mackelberg en anderen.

O N V E R K W I K K E L I J K E Niettegenstaande het wilskrachtig optreden van de Racingbestuurders broeide er

G E B E U R T E N I S S E N .
een storm over Mechelen, die eens losbarsten moest.

De match tegen de Leopold te Mechelen was de gelegenheid.
Niettegenstaande de sterke en onpartijdige arbitrage van M. Barette zag de bevolking in de Leo de beschermde

en bevoordeelde aristocratische ploeg en vooral wanneer de Brusselsche overwinning kwam met 3-1 laaide er een haat
op die niet te bekoelen bleek.

Niettegenstaande de tusschenkomst van politie en gendarmen, niettegenstaande het moedig optreden van het
Racingbestuur ontstonden er tuscchen de toeschouwers geregelde gevechten op tien plaatsen te gelijk, gevechten
waarin zelfs zware verwondingingen werden opgeloopen.

De Leospelers werden langs eenen afgelegen weg van het terrein gebracht, maar door de ontketende,massa  terug
ontdekt en zonder genade gesteenigd.

Z W A R E Het Racingbestuur had in die droevige omstandigheden al gedaan wat mogelijk was om

B E S T R A F F I N G .
die buiten hare oevers tredende zee van supporterswoede in te dijken.

In Brussel vond men echter dat het Mechelsche publiek diende te worden gestraft, dat
een voorbeeld diende te worden gesteld aan al.le centrums waar neiging tot opstootjes mocht broeien.

En zoo luidde de strenge beslissing :
“ Le terrain de Malines  est suspendu pour tout match indistinctement et le club Malinois pourra jouer  ses

11 matches dans d’autres localités jusqu’a ce qu’il  ait fait approuver par la Commission, les mesures que les autorités
11 compétentes comptent  prendre a l’avenir pour empecher les troubles lors des matches. Les joueurs suivants du
,, R. C. M. sont suspendus : René Jacobs jusqu’au 1 janvier 1914 ; Alexandre Wyns jusqu’au 1 juillet 1914 ; Michel
,, Van Bauwel jusqu’au 1 janvier 1915. (get.) W. Leruth,,.

D E  L E E U W E N K U I L . Vooraleer opnieuw toeschouwers op ons veld werden toegelaten diende eerst eene
door de bestuurders opgerichte afsluiting in stevig traliewerk van 1.60 m. hoogte door de

bondsafgevaardigden als “ bestand tegen terreinoverrompeling ,, worden goedgekeurd, zoodat op Racing de spelers
in een reusachtig leeuwenhok voetbalden.

E E N (( DERBY ,, O P Het zwaarst trof ons echter de verplaatsing naar het veld van Liersche Sportkring

N E U T R A A L  V E L D .
aan “De Molekens,, van onzen “home derby,,.

Met een halve ploeg (zie hoogerstaande schorsingen) en volledig ontmoedigd trok
een nederig groen en wit elftal naar de vlaaienstad om er zich door geel en rood te laten slachtofferen.
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‘t zou onze eerste nederlaag worden in een officieelen  “derby,,.
Ja maar, eens tegenover hunne stadsgenooten geplaatst vergaten de Racingers elke beinvloedende droevige

gebeurtenis en met een puntenlooze “draw,, werden de reeds op voorhand victorie kraaiende Malinois-menschen

RACING 1 1912-1913

V a n  Bouwel.  De Pauw, Van Tulden,  De Vis, Van Boxom.
Swysen. Wyns,  Van den Bosch,

Van Hove, Van Cant, J. Dogaer, Lauwers,  G. Patteet.

In lagere afdeelingen ging de club in het algemeen zeer goed.

Mechelsche sportanalen werd Racing
overklast in de algemeene rangschik-
king door F.C.M. niettegenstaande
het feit dat in de twee “derby’s,,
Racing eene overwinning en een
draw verwezenlijkte.

In de tweede divisie bleven wij eerst van reeks A, in eindronde 1912-1913 veroverden wij de tweede plaats met

huiswaarts gezonden.
Zoo onverhoopt was die uitslag

dat het gelijke spel gevierd werd als
nooit eene overwinnig het geweest
was.

Bij den terugkeer wemelde de
Liersche baan van wit-groene vlag-
gen en dreunde van steeds maar
herhaalde Racingliederen.

Wij eindigden op de vierde
plaats met volgende cijfers :

G. G V. G V. T. P.

Gantoise . 22 16 1 5 64 16 37
Leopold.  . 22 17 4 1 97 24 35
F. C. M. . 22 12 3 7 89 21 31
R. C. M. . 2 2 1 3  6  3 6 3 2 7 2 9

Voor de eerste maal in de

een achterstand van twee punten op Berchem.
In derde divisie kwamen wij op de tweede plaats der reeks A, op de derde in

Antwerpen, in vierde afdeeling veroverden wij eveneens de tweede plaats in de
reeks A maar brachten het maar tot de derde in de eindronde.

Ook in Juniors  werd de tweede plaats bevochten slechts met één punt
achterstand op Berchem in een kampioenschap dat niet minder dan twaalf clubs
met twee-en-twintig te spelen wedstrijden begreep.

Voor het bestuur was alles echter van geen leiën  dakje geloopen, de hooger
besproken ontmoediging scheen nog niet overwonnen, want op 9 October 1912
wordt vastgesteld dat gewoonlijk slechts drie. of vier bestuurleden het noodig
oordeelen,.  de wekelijksche zitting bij te wonen.

Er wordt besloten bij de heeren  aan te dringen regelmatig tegenwoordig te
zijn, terwijl hen tevens bekend wordt gemaakt dat zij bij de tweede ongerechtvaar-
digde afwezigheid als ontslagnemers zullen worden beschouwd.

Dat besluit miste gedurende enkele weken zijne uitwerking_ niet, maar stilaan
begon de geestdrift weer te dooven  en één voor één verdwenen Dousedan,
Fl. Vankesbeeck, Van Aerden en Geets.

NIEUW BLOED De kranige G. Verhuyck hield echter den kop boven
water, en wist nieuwe werkers te ontdekken. Jan Dogaer,

IN ‘T BESTUUR. L+ Sneyers, Van der Haegen, Denola, kwamen beurtelings
de leemten aanvullen, terwijl later ook nog J. Cauwenbergh en A. Goovaerts
in dat met nieuwen moed bezielde midden werden opgenomen.

de eindronde, achter Berchem en

Georges ttikrlUYCK.

Jan Warans is zich intusschen met het clubsecretariaat gaan belasten terwijl de vroegere verzorger en spelers-
vriend J. Dogaer er zoodanig  de geestdrift weet in te houden dat gedurende de Zomerperiode ons veld wemelt van
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.
trainende spelers. Het mag gezegd dat toen tientallen.van  jongens hunne verlofmaanden op het terrein doorbrachten.

Rangschikking der Racingelftallen ‘over 1912- 1913 :

BEVORDERING

La Gantoise . . . . .
Léopold C, . . - . . .
F. C. Malinois . . . .
R.C. M.. . . : . .
Uccle Sport . . . . ,
Bressoux . . . . . .
Courtraisien . . . . .
Tilleur  . . . . . . .
Excelsior Hasselt . . .
St. Louvain . . . . .
U. S. Tournaisienne . .
A. Hasselt . . . . .

G. G. V. G. V. T. P.
22 16 1 5 64 16 37
22 17 4 1 97 24 35
22 12 3 7 39 21 31
22 13 6 3 63 27 29
22 10 9 3 53 39 23
22 7 10 5 34 33 19
22 0 11 3 38 52 19
22 7 10 5 34 56 19
22 6 12‘ 4 28 49 16
22 6 12, 4 25 59 16
22 4 14 4 33 64 12
22 3 17 2 21 89 8

TWEEDE DIVISIE. - REEKS A

G. V. ,G. V. T.
R . C . M . .  .  . . . . 1;’ 9’ 1 2 47 8 2:
Lyra . . . . . . . 12 9, 3 0 39 19 18
Antwerp . . . . . . 12 8 3 1 36 19 17
Liersche . . . . , . 12 6 5 1 18 20 13
St. Ignatius , . . . . 12 3 8 1. 13 33 7
T u r n h o u t .  . . . . . 12 3 9 0 15 31 6
C. S. Anversois. . . . 12 1 10 1 11 49 3

TOUR FINAL

G. G. V. G. V. T. P.

Berchem , . . . . . 4 3 1 0 6 2 6
R. C. M.. . . . . . 4 2 2 0 5 5 4
Lyra . . . . . . . . 4 2 2 0 12 7 4
A. S. Anversoise , . . 4 1 3 0 4 6 2

DERDE DIVISIE. - REEKS B

G. G. V. G. V. T. P.
Berchem . . . . . . 16 13 1 2 63 12 18
R. C. M. . . . . . 16 13 3 0 85 14 26
A n t w e r p . . . . . . 16 11 2 3 49 25 25
Victoria F. C. . . . . 16 6 7 4 28 32 14
Lyra  . . . . . . 16 5 7 4 24 30 14
Liersche S. K. . . . . 16 6 9 1 28 45 13
DeurneF.C. . . . . 16 3 8 5 20 37 11
Sint-Ignatius; . . . . ,16 3 9 4 41 37 10
Sparta Eeckeren . . . 16 1 14 1 19 98 3

T O U R  FINAL

G. G. V. D. V. T. P.
Berchem . . . . . . 6 6 0 0 29 3 12
Antwerpia S. C. . . . 6 4 2 0 16 10 8
R . C . M . .  . . . . . 6 1 5 0 9 18 2
Cappellen F. C. . . . . 6 0 6 0 6 29 0
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VIERDE DIVISIE.  z REEKS B

G. G, V'
F. C. Malinois. . . . 10 9 1
R . C . M . .  . . . t . 10 8 2
U. S. Anversoise . . . 10 5 5
B e e r s c h o t .  : . . . . 10 3 7
R. C. Hoboken. . . . 10 2 7
St. Ignatius . . . . . 10 2 7

T O U R  FINAL

G. G.
Berchem . . . . . . 6 5
F. C. Mahnois . . . . 6 3
R.C.M.. . . . . . 6 1
Antwerp . . . . . . 6 0

JUNIORES

G.

Berchem . . . . . . 22
R.C. M.. . . : . . 22
Patria F. C.. . . . . 22
Belgica . . . . . . 22
Antwerpia S. C. . ’ . . 22
Lyra . . . . . . . 22
Amical S. C. . . . . 22
U. S. Anversoise . . . 22
Liersche . . . . . . 22
Beerschot. . . . . . 22
St-Ignatius . . . . . 22
R. C. Hoboken . . . 22

G. V..
19 2
19 3
18 3
15 6
13 8
9 10
8 12
8 13
6 16
5 16
3 17
0 22

Antwerp . . . . . .
St-Ignatius . . . .
Berchem . . . . .
Beerschot. . . . .
Amical S. C. . . .
C. S. Anversois . .
R. C. M. . . . .
Lyra . . . . . .
St-Mariaburg A. C. .

SCHOLIEREN

G. G. V.
1 16 15 1

16 11 3
16 11 4

. 16 7 7
. 36 7 8

16 4 10
16 4 11

. 16 4 10
16 2 13

V.
0

.2
4
5

G.

0
0
0
0
1

1

G.
1

1
1
1

G.
1

0
1
1
1
3
2
1
0
1
2
0

G.
0
2
1
2
1
2
1
2
1

V. T.
17 2
14 8

7 13
; 22

P.
11

7
3
1

V. T
90 15

101 19
94 17
94 33
61 32
59 50
55 61
38 77
33 78
36 113
35 102

0 110

P.
39
38
37
31
27
21
18
17
12
11
8
0

.

V. T P.
108 5 30
87 12 24 ’

108 10 23
34 42 16
38 52 15
23 70 10
16 56 9
12 99 8
16 95 5

T.
6;’ 6
62 10
29 30
13 39
22 57
10 57

P.
18
16
10
6
5
5

1913 Was ons succes in den “derby,, een spoorslag geweest tot nieuwe krachtinspanning of putteden  de
- -

1914.
kranige, welmeenende bestuurders veyschen moed in den tegenspoed zelf? Wat er ook van zij, van opgeven

- - was geen oogenblik spraak. Men zou integendeel het elftal nog meer verjongen, aan de in eigen school
gekweekte, aardig samenspelende scholieren van 1911-1912 werd de opdracht toevertrouwd onzen kring terug in eerste
afdeeling te brengen.

O N Z E  E E R S T E De langverwachte en veelbesproken tribune stond er eindelijk, gebouwd, niet naar het

T R I B U N E .
voor onze beperkte middelen al te grootscheepsche ontwerp van den H. Pallemaerts, maar
volgens de veel meer bescheiden opvatting van ons lid M. Schippers die ons bovendien de

noodige gelden bereidwillig voorschoot.
En wat waren we fier op dat frisch geschilderde getimmerte dat, alhoewel nauwelijks een paar honderd menschen

kunnende bevatten, toch naar moderne vereischten van kleedkamers voor spelers en oificieelen  was voorzien, en aan
ons veld een heel voornaam uitzicht scheen te geven.

44



Met eene nooit gekende geestdrift zoowel van leiders als van spelers werd het nieuwe seizoen aangevat.
De eerste uitslagen waren overigens zeer aanmoedigend; zes opeenvolgende overwinningen werden met schoone

scores behaald R.C.M. 8-Bressoux 0; Lyra 0-R.C.M. 6; R.C.M. 4-Anderlecht 3; R.C.M. 3-Stade Leuven 2 ; Excelsior
(Brussel) l-R.C.M. 3; R.C.M. 3-Tilleur  0.

De geestdrift hier ter stede was groot, iedereen voorspelde “Racing terug in eerste,,. Janus Dogaer werd de
stevigste en dergelijkste werker van de ploeg en verhuisde ditmaal, en voor lang, naar de zoo zware centervoorplaats.

VOOR DE RACINGTRIBUNE

V. Verhuyck, G. Verhuyck, v. xtxppers,
J. Warans,  J. DoQaer,  B a m s ,  D e  R o y ,

Van Paeschen, X., Van der Haegen, Denola, Barroo, Verheyen
Van Hove, Swysen, De Pauw, J. Janssens, Imbrechts, Brunau,  De Vis, Stade Leuven

Lauwers, Dogaer, Van Cant, Van den Broeck.

Als een blok sloot onze ploeg ineen; in een spurt werd de eerste ronde doorgehold, eene enkele nederlaag werd
opgeloopen tegen Uccle Sports met 1-0 en een draw tegen F.C.M.

Deze “derby., was met bijzondere zorg voorbereid geworden, zoowel onder opzicht van reklaam als onder dat van
politiemaatregelen. De prijzen werden vastgesteld op 1.50 frank, 1 frank en 0.30 frank.

Eene bioscooponderneming bekwam de toelating den match te filmen zoodat de spelfazen nog een week lang in
de cinemazalen der stad werden meegeleefd.
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G E L U K W E N S C H E N Na afloop van dèn wedstrijd kwamen ons gelukwenschen toe van onze tegenstrevers
alsook vanwege Kanunnik Dessain  in persoonlijken naam om de goede ontvangst en

onberispelijke inrichting der ontmoeting, die feitelijk eene gelegenheid werd om de toenadering tusschen de twee
kringen te bewerken.

Intusschen was secretaris J. Warans gekozen als lid van de Belgische “comission de Football,, eene benoeming
die meer dan wat ook bewees dat men in de oficieele  middens volle betrouwen in ‘t Racingbestuur had gekregen.

Tot dan toe was ons elftal samengesteld als volgt :

Van Tulden
De Pauw, De Vis

Swysen, Jan Janssens, Imbrechts
Van Hove, Lauwers, Janus Dogaer, Van Cant, Brunau

De drie eerste wedstrijden van de tweede ronde gaven twee overwinningen en een gelijk spel, zoodat Racing
de eerste plaats bleef bekleeden in de algemeene rangschikking.

Maar weer brak het onweer los in Racing’s rangen, innerlijke twisten verdeelden bestuurders en enkele spelers en
wanneer tegen Stade, te Leuven, moest gespeeld worden werd op ‘t veld onverwachts aangekondigd dat Van Tulden
‘en Van Cant niet optreden zouden.

Eene talrijke schaar vrienden had ons op die verplaatsing vergezeld: als doodsgelui klonk dat verbijsterend
nieuws tusschen onze Racingenthousiasten.

‘t Ging eene ramp worden, met 9 menschen tegen de geduchte Leuvensche ploeg. Maar Jan Dogaer en Georges
Verhuyck gaven den moed niet op ; tusschen de aanwezige Mechelaars werden J. Van der Auwera en keeper Amand
ontdekt en met vernieuwden moed gingen onze jongens er op los. Tot doelpunten geraakten wij niet, maar ook onze
verdediging stond pal en met 0-0 brachten wij een punt mee naar huis.

Gelukkig bestond op dat oogenblik ons bestuur uit wilskrachtige en klaarziende menschen. Het was samen-
gesteld als volgt :

Voorzitter : G. Verhuyck.
Secretaris : J. Warans.
Bijgevoegde Secretaris : A. Govaerts.
Schatbewaarder : Debrou (vertrokken sinds 2 December 1913).
Leden : J. Dogaer, Sneyers, Denola, Deroy, Cauwenbergh, Van der Haegen.
Terreinmeester : Adriaenssens.

Later werden daaraan nog toegevoegd H.H. A. Vincke en Willio en eindelijk August Van de Velde als nieuwe
schatbewaarder in vervanging van Debrou.

\

G E S T R E N G H E I D . Na de incidenten te Leuven werd onmiddellijk het geval Van Cant-Van Tulden met de
grootste gestrengheid onderzocht. De redenen opgegeven door Van Cant werden als

aanneembaar beschouwd, doch Van Tulden werd geschorst, straf die behouden bleef ondanks herhaald aandringen
van belanghebbende.

Het lokaal was intusschen overgebracht van het “Café de la Bourse,, naar “Salie  de Paris,,.

D E  E E R S T E Het degelijk werk van onze leiders, vond zijn weerslag op de supporters die zich in

S U P P O R T E R S C L U B
een ernstig optredende kring vereenigden en onder naam “Les amis du Racing,, lokaal
kozen in het “Café de l’Harmonie,,.

Van dan af was het gedaan met gedwee toegeven aan soms belachelijke grillen en zelfs ongeoorloofde eischen van
zich onmisbaar wanende spelers.

Er ging een strenge tucht heerschen waaraan de spelers zich gewillig onderwierpen, overtuigd dat het er ging om
‘t welzijn van den kring. ‘+

Na eene nieuwe overwinning met 1-3 tegen Excelsior, werd de verre en gevaarlijke reis naar Tilleur ondernomen.
Het winterde geweldig en het veld geleek eene echte ijsbaan: niettemin werd er gespeeld en aan de rust stonden wij
3-0 geklopt. Jan Dogaer, die de reis als verzorger meemaakte, wierp de gansche ploeg overhoop en wij brachten
het tot 3-3. ,

Steeds bleven wij vechten voor de eerste plaats; onze
beschikken : de “derby,, werd door Racing verloren met 2-0 wat

lokale tegenstrevers zouden er echter anders over
ons naar de tweede plaats bracht.
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- R A C I N G Gelukkiglijk beschikte eene juist op tijd komende reglementsverandering dat de twee eerst

K L I M T  O P .
geplaatste clubs zouden promoveeren.

De eindrangschikking gaf :

G. G. V. G. V. T. P.

UccleSport.  . . . . 22 18 3 1 68 23 37
R. C. M. . . . . . 22 15 2 5 75 19 35

En het werd dus eene zekerheid dat Racing een tweede maal zou opklimmen en in 1914-1915 in eerste zou spelen.
De resultaten der lagere afdeelingen waren bevredigend zonder meer. De tweede divisie eindigde derde van de

reeks A ; de derde divisie eerste van reeks B en derde in de eindronde achter Berchem en Antwerp ; de vierde divisie,
vierde van de reeks B en dc Scholieren, vierde.

RACING 1 1913-1914

D E “ E N T E N T E

Van Cant.  Lauwers.  J. Janssens, Brunau,  Van Hove, Swysen, De Pauw,
Imbrechts,  Dogaer,  A. Amand, Devis.

De algemeene vergadering van 16 Mei 1914 bekrachtigde het besluit van het bestuur :
-

M A L I N O I S E  1,.
dat het stichten eener  “ Entente van Mechelsche Clubs ,, gewenscht was voor het heil der sport.

- In den loop van dat seizoen had onze tweede afdeeling het “ Tournoi Interclubs ,, weten
te winnen, terwijl onze eerste, met eene piepjonge samenstelling, zich bijzonder had onderscheiden in de “Coupe
des Aciéries d’Angleur  ,,.

Voor de eerste maal sinds het bestaan van den kring, maakte Racing na afloop van ‘t seizoen eene omreis “als
belooning voor de prachtige uitslagen,,. Het ging naar Parijs en omgeving waar de groen-witte spelers zich terdege
vermaakten.

- D E  L A A T S T E Op 22 Juli 1914 werd de laatste bestuursvergadering gehouden waarop allerlei schik-

V E R G A D E R I N G .
kingen  werden getroffen voor ‘t volgende seizoen. Uit die schikkingen valt af te leiden hoe
ver de bestuursleden er op dat oogenblik van af waren te vermoeden dat al hunne ontwerpen

onmeedoogend zouden vernietigd worden door de meest ontzettende ramp die ooit ons land en misschien ‘t menschdom
heeft getroffen.
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T E  W A P E N . Van uit het Oosten kwam ons ‘t onrustbarende nieuws: de ontzettende mare van den
Duitschen inval liet zich niet wachten. Voorbij ons veld, aan de Oude Liersche baan, waar de

nationale vlag eene laatste maal in de Zomerzonne wapperde, trokken in dreunenden stap onze troepen naar het
slagveld terwijl op de kanonnen van ‘t 2de  Artillerie onze vrienden van Sint-Barbara en zoo veel onzer eigen spelers den
weg naar eer of dood opschokten.

De meesten onzer jonge spelers zouden met de jaarklasse van 1914 worden opgeroepen terwijl honderden leden
de onafzienbare rijen vrijwilligers kwamen vergrooten, die in de schaduw van onzen machtigen Sint-Rombautstoren
werden ingelijfd.

‘t Was uit met Racing, met clubleven met voetbalspel. Over alle,legereenheden  verspreid deden de groen-witten
hun plicht voor land en haard, terwijl meer dan de helft onzer bevolking in paniek uitweek naar Holland, Engeland
of Frankrijk.

Rangschikking 1913-1914 :

BEVORDERING

48

. Uccle Sport . . . . .
R.C. M.. . . : . .
F. C. Malinois . . . .
Anderlecht . . . . .
F. C. Liegoeis . . . .
Tilleur. . . . . . .
St. Louvain . . . . .
Bressoux . . . . . .
Courtraisien . . . . .
Lyra . . . . . . .
Exce ls ior  Hasse l t  . . .
Excelsior S. C. . . . .

G. G. V. G. V.

22 18 3 1 68
22 15 2 5 75
22 11 6 5 63
22 12 10 0 61
22 8 10 4, 49
22 8 10 4 52
22 8 10 4 39
22 6 9 7 26
22 8 11 3 34
22 7 12 3 -33
22 5 18 7 17
22 4 17 1 24

TWEEDE DIVISIE. ,

G. G.

Liersche . . . . . . 10 8
St. Ignatius ...... 10 6
R . C . M . . . . . . . 10 3
Antwerpia . . . . . 10 3
Beerschot. ..... 10 2
Lyra . . . . . . . 10 0

V. G. V.

0 2 36
1 3 36
4 3 21
5 2 18
5 3 12
7 3 10

DERDE DIVISIE.  c REEKS B

R. C. M. . . . . .
Antwerp . . . . . .
Belgica . . . . . .
Ste. Mariaburg . . . .
Hemixem F. C.. . . .
Boom . . . . . . .
Constantia . . . . .
Patria S. C. . . . . .
F. C. Malinois . . . .
Amical.  . . . . . .
Lyra . . . . . . .

G.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

G.

17
14
14
13

8
7
7
5
5
4
2

REEKS A

V. G. V. T.

1 2 105 16
1 5 130 20
5 1 75 46
5 2 74 35
9 3 56 63
9 4 48 65

11 2 57 73
11 4 38 71
15 0 37 105
14 2 31 69
15 3 20 107

T. P.

23 37
19 35
30 27
44 24
45 20
48 20
45 20
42 19
55 19
68 17
44 17
78 9

T. P.

5 18
15 15
21 9
27 8
31 7
36 3

P.

36
33
29
28
19
18
16
14
10
10
7



SCHOLIEREN
G. G. V. D. V. T. P.

Antwerp . . . . . . 14 13 1 0 93 12 26
B e e r s c h o t .  . . . . . 14 12 2 0 68 24 24
Sint-Ignatius. . . . . 14 8 6 0 33 27 16
R.C. M.. . . . . . 14 7 7 0 30 30 14
Lyra . . . . . . . 14 7 7 0 29 37 14
Berchem . . . . . . ,14 6 8 0 45 45 12
Amical. . . . . . . 14 3 11 0 26 68 6
F. C. Malinois . . . . 14 0 14 0 0 70 0_

TOUR FINAL
G. G. V. G. V. T. P.

Antwerp . . . . . . 6 3 1 2 23 11 8
Berchem , . . . . . 6 3 2 1 16 12 7
R.C.M . . . . . . . 6 2 3 , 1 8 12 5
St. Ignatius . . . . . 6 1 3 2 10 22 4

VIERDE DIVISIE. + REEKS B
G. G. V. G. V. T. P.

Berchem . . . . . . 12 9 2 1 41 12 19
Vict0riaF.C.  . . . . 12 7 3 2 37 19 16
St-Mariaburg . . . . 12 7 4 1 31 25 15
R. C. M.. . . . . . 12 6 5 1 28 26 13
Antverpia S. C. . . . 12 6 6 0 32 29 12
Amical. . . . . . . 12 4 7 1 23 21 9
R. C. Hoboken. . . . 12 0 12 0 0 60 0

.
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ons kapitaal op onverhoopte wijze aandikken. Daarna volgden matchen met returnmatchen tegen Lyra, Berchem Sport
en F. C. Malinois. De poging om de belangstelling van het publiek op te wekken en om de jeugd eenigszins  onder
moreel toezicht te stellen, slaagde ten volle! Nu werden de handen voor goed uit de mouwen gestoken en den arbeid
met verdubbelden moed aangevat.

Het terrein, dat in erbarmelijken toestand verkeerde, + een escadron  Duitsche huzaren had er gedurende
Septemder en Oktober 1914 hunne stellingen opgeslagen w werd door de medehulp  van trouwe Racingers flink
hersteld en rond Mei 1915 mocht Racing zich op een der beste speelgronden der provinciën Antwerpen en Brabant
beroepen.

Doch, het doel dat het oorlogsbestuur beoogde omvatte niet alleen het beoefenen van voetbal, maar ook het
lenigen van krijgsellende:  hulp verleenen aan onze helden die in de bloedvelden van den Yzer ofwel den dood ofwel de
gevangenschap vonden ! Racing vergat niet dat schier al zijn beste spelers in de vuurlinie vochten om onze vrijheid!
Racing vatte dan ook de gedachte op een tornooi in te richten ten voordeele onzer krijgsgevangenen. Ons pogen werd
bekroond! Het bestuur van F. C. Malinois beschoor ons het beste onthaal en dadelijk werden er onderhandelingen
aangeknoopt met de zoogezegde  straatclubs die zich intusschentijd  sterk georganiseerd hadden.

Het tornooi ten voordeele der krijgsgevangenen, onder controol van de stedelijke afdeeling der nationale
instelling, werd gespeeld gedurende de maanden Mei, Juni en Juli 1915. F. Lombaerts en Jan Warans waren er de
leiders van.

De strijd was zwaar, zelfs hardnekkig. Sommige matchen gaven hetzelfde belangwekkende schouwspel als menige
vooroorlogsche ontmoeting. Aan dat tornooi. namen deel : Racing Mechelen, F. C. Malinois, Bercht Sport, Bonheyden
Sport, Pasbrug  F. C., Union Sportive, Pennepoel Sportief, Berthoudersplein F. C., Malines Sport en Sportvereeniging.
Tien clubs dus. Een homerische strijd werd er geleverd om de “Coupe,, die nog immer op ‘t stadhuis berust, en de
zedige zilveren medaliën te veroveren. De ontmoetingen Racing-Bercht  Sport waren bijzonder vinnig en menig
handtastelijk tooneeltje speelde er zich af tusschen supporters van beide clubs.

Op Zondag 11 Juli 1915 werd de finaal van het tornooi bevochten tusschen Racing en Bercht Sport op het
plein van F. C. Malinois. Gansch Mechelen was te been. In de rangen van Racing streden : Fr. Van Tulden,  René
Jacobs,  Jan Op de Beeck, Joseph Bruwier,  Joseph Silverans, Willem Swysen, De Vroe, Georges Patteet, L. Eeckeleers,
J. De Sadeleer  en Henri Swysen. Het team van Bercht Sport was flink op dreef en telde onder meer Prosper Blickx
en Van der Kinderen. Na eene hardnekkige, doch mooie voetbalpartij, met twee extra-times, bleef het pleit onbeslist
met blanken scoor, De ontvangst bedroeg fr. 225.60 het record der ontvangsten voor de oorlogsperiode. Dat nederig
bedrag doet glimlachen, niet? Maar vele, zeer vele pakjes levensmiddelen voor onze krijgsgevangenen werden met
dat sommetje aan den man gebracht.

Een beslissende match greep plaats op Zondag 18 Juli, ditmaal op het terrein van Racing. Alhoewel de
belangstelling die der eerste ontmoeting niet evenaarde, toch mochten de inrichters zich verheugen op een inning
van fr. 183.60. Racing behaalde de overwinning met 4-1.

Ik meen een nederig woordje hulde te mogen brengen aan de inrichters van dit prachtig menschlievend tornooi.
Zij moesten niet alleen de .bittere  tegenkantingen van heethoofden, en op wraak beluste persoontjes het hoofd bieden,
maar ook de tallooze moeilijkheden, door de duitsche bezetting moedwillig opgeworpen. overwinnen. Het tornooi
bracht de globale som van fr. 1198.50 op. Moest men het bedrag in werkelijke goudfranken herleiden, de spottende
glimlach van sommige misprijzers zou wegsterven in een grijnslach.

Racingers ! aan allen die aan dat tornooi het hunne hebben bijgebracht, dank!
De spoorslag was gegeven, het voetbalspel had weer recht op bestaan verworven. -
Gansch het land door werd het voetbalspel opnieuw beoefend. De U. B. trad wederom in werking en verleende

toelating provinciale tornooien in te richten voor ‘t seizoen 19 15-19 16.
Racing trad in ‘t veld met vier ploegen : eerste, tweede, derde en scholierenafdeeling.
Het eerste divisie tornooi werd gespeeld tusschen volgende clubs : Antwerp F. C., Beerschot A. C., Berchem

Sport, Liersche Sportkring, Lyra F. C., F. C. Malinois, Sint-Ignace F. C. en Racing C. M.
De wedstrijd werd betwist “con amore,, door al de deelnemende teams. De sportieve naijver gaf aanleiding tot

vinnig, soms al te pootig spel, en meermaals moest het provinciaal bestuur, waarvan toen Victor Deroye deel
uitmaakte, optreden.

Hoeft er insgelijks gezegd dat de 213  der ontvangsten ten bate bleven der krijgsgevangene voetbalspelers. Dat de
heer Verdyck, beheerder der U. B. zich geen moeite spaarde om het tornooi in de beste voorwaarden te doen
plaats grijpen.

Het team van Racing wist zich bijzonder te onderscheiden, de tweede plaats werd veroverd, achter Antwerp F. C.
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(eerste) en vóór Sint-Ignace (derde). Van zijnen kant bleef het stedelijk voetbalverbond niet werkeloos. De heeren
F. Lombaerts, voorzitter, Jan Warans, secretaris, en C. De Bie, schatbewaarder, hadden een ongewoon zware taak om
tucht en fair spel te doen heerschen.

Aan het gewestelijk tornooi van tweede divisie en scholieren namen deel : Albert Elisabeth F. C., Bercht Sport,
Leopold F. C., Liersche Sportkring, Lyra F. C., Pasbrug  F. C., F. C. Malinois en Racing C. M.

Beide kampioenschappen werden gewonnen door F. C. Malinois gevolgd van Racing C. M. Brecht Sport en
Albert Elisabeth F. C., team waarin Felix Andries, de huidige flinke voorspeler van F. C. Malinois zich bijzonder
onderscheidde !

Ik veroorloof mij hier een klein incident neer te pennen, dat den blinden haat doet uitschijnen die sommige
personen tegenover Racing koesterden.

’ Café de I’Harmonie,,  gehouden, gedurende de oorlogsjaren, door den populairen speler Jefke Bruwier, aan wiens
verkleefdheid voor Racing ik graag hulde breng, was de vergaderplaats der voetballiefhebbers. Zekeren dag ontstond er
geharrewar tusschen een onzer bestuursleden, vriend Lionel en een lid van Bercht Sport. Er werd dapper gekeven en

zelfs gescholden, zoo zwaar
zelfs, dat laatstgenoemde het
feit vertelde, op zijne manier
natuurlijk, aan een Duitscher ;
deze liet het zaakje niet koud
worden, en dadelijk... op zoek
naar onzen vriend ! Deze laatste
werd bijtijds gewaarschuwd en,
om zich onkennelijk te maken,
werd de hulp ingeroepen van
onzen voorzitter ! Deze, bekend
om zijne specialiteiten in haar-
verwen, wist onmiddellijk raad !
Heb ik u reeds gezegd dat
onzen vriend Lionel nogal... ja,
laat ons zeggen nogal wortel-
kleurig van haar is? Welnu de
vriend Victor verfde zijn vriend
in het zwart! Alles liep opper-
best van stapel ! Doch een drie-
tal dagen later vielen er enkele
druppeltjes regen. Geen vrees,
de vriend Victor stond waar-
borg voor zijn waar. De drup-

peltjes regen ontaarden in druppels, zwaar doordringende druppels en trapsgewijze, met fijne streepjes hernam het
haar van vriend Lionel zijn gewone kleur ! ! Consternatie ! ! Gelukkiglijk werd de zaak geregeld, doch het reklaam voor
“hair  growing,, en similaire produkten werd leelijk gehavend.

Het seizoen 1916-1917 schilderde zich intusschen, op veelbeloovende wijze af. Een interprovinciaal tornooi,
voor eerste divisieclubs werd ingericht tusschen Antwerp F. C., Beerschot A. C.. Racing C. Mechelen, Racing
C. Brussel, Uccle Sport. Union St. Gilloise. De matchen werden op flinke wijze ingezet. Publiek en spelers hadden een
kolfje naar hun hand gevonden, prachtig fair spel en sportieve handelwijze kenschetsten de ontmoetigen. Nu zagen we
waarlijk eerste divisiespel. In het Racingelftal blonken bijzonder uit Georges Patteet en Jef Silverans. Georges Patteet
deed ons dikwijls denken, door zijn knap en kundig spel, evenals door zijn onhoudbaar schieten aan den onvergetelijken
Jan Van Cant. Georges Patteet verwierf den bijnaam van “‘t kanon,, en stond aangeschreven om later een voetbalster
van eerste gehalte te worden. Helaas ! de toekomst beschikte er anders over. Georges Patteet werd ons ontrukt, op
enkele dagen tijds, in 1918.

De eerste ronde van het kampioenschap verliep opperbest! Doch kortelings daarop, nam de schandelijke en
onmenschelijke deportatie aanvang. Verscheidene onzer spelers waaronder Van Tulden  Fr., De Broe, Eeckeleers,
Vercammen, Hendrickx Tos., enz. werden naar Duitschland weggevoerd. De onverbiddelijke winter van 19 16-1917
heerschte onmeedoogend. De ellende beschrijven van die schrikkelijke dagen is onmogelijk! De ontzettende ramp die
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de bevolking trof vond in alle middens hare weerkaatsing. Onze elftallen werden ontredderd, onze werking verwoest!
Racing kon aan zijne plichten niet meer voldoen, en moest forfait verklaren voor al de te spelen matchen.
Doch in die droeve omstandigheden ondervond Racing, dat een voetballiefhebber ook een hart bezit, dat op het

woord sportsolidariteit wel degelijk mocht gesteund worden. Nooit zal ik de vergadering vergeten die in Maart 1917
te Brussel, in de “Taverne Gits,, gehouden werd. Te voet naar Vilvoorde en dan met den tram tot Brussel. ‘t Vroor
onmeedoogend. Wat zou de vergadering afwerpen? Zou Racing beboet worden en in den schuldkuil, waaruit wij ons
tot hiertoe dapper hadden geweerd, neergestort worden ? Neen, gelukkiglijk! Na uiteenzetting van J. Warans en
inzonderlijk dank den ijverigen steun van den heer Paul Havenith werd er besloten dat Racing op milde wijze zou
gesteund worden..... Later werd ons door het inrichtingscomiteit een som van circa 1200 frank geschonken. Racing
was geldelijk gered !

Voor verscheidene maanden werd het voetbalsport zoo goed als stop gezet. De bron van steun voor onze
krijgsgevangenen en ontvoerden werd weggekaapt. Edoch, de veteranen van Racing waartusschen Edm. Patteet,
Hendrik Swysen, D. De Saedeleer, De Vis, A. en J.‘Vercammen,  Janssens, J. Hendrickx, enz., namen den handschoen
op en speelden matchen tegen een gelijkaardig elftal van F. C. Malinois. Vroeger reeds hadden ze enkele malen het
Mechelsch publiek vergast op ontmoetingen die telkens de meeste belangstelling opwekten.

Met fierheid mogen onze veteranen op hunne liefdadigheidsmatchen wijzen. Verscheidene honderden franken
werden er, dank hun werken, gestort ten voordeele van onze krijgsgevangenen.

Hier dient ook aangestipt dat gedurende het seizoen 19 15-19 16 examens voor scheidsrechter werden afgenomen
door de heeren  Langenus, De Roy en Warans, afgevaardigden van den U. B. Heden fungeeren nog scheidsrechters
die toen in het opgelegd examen slaagden.

Rond Juli 1917 flikkerde het voetbalvlammetje wederom op en werd er besloten, op goed val het uit, toch maar te
spelen! Intusschen had er zich een heele gebeurtenis voorgedaan. De U. B. had besloten en officieel  orgaan te doen
verschijnen, dat den naam zou dragen van “Sportgazet,, en al de officieele  mededeelingen van het Provinciaal Comiteit
van Antwerpen zou bevatten ! Terloops zij gezegd, dat hooger bedoeld sportblad weinig of geen belang inboezemde
en verdween zonder opgemerkt te worden.

Kortelings daarop werd een nieuw tornooi ingericht tusschen Antwerp F. C,, Beerschot A. C., Berchem Sport,
Lyra F. C., F. C. Malinois en R. C. Mechelen.

Doch de belangstelling én van spelers én van publiek, liet veel te wenschen over. De hulpbronnen, geldelijk en
moreel, waren totaal uitgeput. De ondervoeding der spelers veroorloofde hen niet meer, over de gevergde krachten te
beschikken en het tornooi eindigde onder algemeene onverschilligheid !

Het regionaal comiteit van Antwerpen, liet nochtans haar werk niet los en trachtte in Februari 1918 een ander
tornooi tusschen Beerschot A. C., St. Ignace, F. C. Malinois en Racing Mechelen tot stand te brengen. De andere clubs
waren reeds “knock-out,,. Doch de beurt der Mechelsche clubs kwam met rassche schreden, en met moeite konden
F. C. Malinois en Racing een team bijeenbrengen om deel te nemen aan de “Challenge dAnvers,,.  Nu was het voet-
balspel voor goed begraven..... 1919 zou de herleving van Racing begroeten. Dit brokje geschiedenis zal misschien
eenig belang inboezemen aan diegenen die de harde en flinke werking van Racing gedurende de oorlogsjaren hebben
medegemaakt !

Doch wat er ook van gedacht of gezegd worde Racing heeft zich gedurende dat termijn dapper te weer gesteld.
Spelers kweeken  voor de toekomst? Geld vergaderen? Welken vloek in de ooren  van de ingewijden!
Vraag den jongens die voetbal beoefenden, hoe dikwerf ze het veld betraden met ledigen buik !
Tegen 1 October 1918 moest Racing zijn speelplein verlaten, op bevel van den vrederechter. Op Maandag

2 September 1918 werd de tribuun, omheining enz. verkocht. Deze maatregel werd getroffen, na grondige beraadslaging
waaraan, buiten het bestuur, volgende heeren  deelnamen : 0. Vankesbeeck, V. Schippers, L. Sneyers, V. Verhuyck en
Mees, den vroegeren voorzitter van Racing.

De keel toegeschroefd, zagen we onze instelling onder zaag en hamer verdwijnen; de tribuun, wier oprichting
zoovele inspanning had gevraagd, werd zuivertjes afgebroken en in hoopjes brandhout verkocht.

Racing bleef bestaan, doch viel nogmaal; zonder speelplein.
Edoch, nieuw bloed, nieuw leven! Enkele jaren later zou Racing een der prachtigste instellingen des lands bezitten

dank de stoere onverpoosde werking van den heer 0. Vankesbeeck den huidigen  en onvermoeibaren voorzitter.
Het oorlogsbestuur had zijne taak volbracht. Welk erfdeel viel onze opvolgers ten deel?
Geen “ground,,, doch geen vernietigde club! Geen geld, maar geen schulden! De pacht van ons speelterrein, werd

dank zij de werking gedurende den oorlog, volledig uitbetaald. Eene heilige schuld, ten voordeele een onzer beste
spelers aangegaan door Racing, kort voor het uitbreken van den wereldkrijg, werd vereffend; de tribuun opgericht door
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VIT OORZAAK VAN VERKOOP VAN HET TERREIN.

OPEIBAR
van eene partij beste

Zeer schoon6 Herbergiersmeubelen, enz .
lub 9op het speelplein van Rachng

Oude Liersche Baan, te echelen.

De deurwaarder EDOUARD M E E S ,
te Mechelen verblijvende Leegheid, 12, zal 06
MAAIIPDAG  2 SEPTEMBEB 1918, ten 3 u.T.U.
stipt, op het terrein van Racing club, Ou
Liersche Baan te Mechelen, ter directie van
Mad. Wed. P. DE BLAUW, bestuurster van ver-
koopingen IJzeren-Leen,  35, alhier, openbaar
verkoopen :

Eene partij beste gerief en brandhout voortkomende van deir
afbraak der tribuun en omheining van het gemelde speelplein
en beslaande uit :

Beste gerittihout, zooals  : spaarbalken, kepers, planchetten
en schaliebcrd.

Partij beste brandhout voortkomende van de omheining van
het speelplein en waartusschen zeer goede planken dienstig
voor omsluitingen, afdaken en vervaardigen van broeikassen
en bakken.

Zeer schoone herbergiersmeubelen als : eiken toog met achter-
buffet in spiegelglas (2.50 m. lang), verschillige t.af’els, stoelen,
halfliters, bier-, wijn en likeurglazen, enz.

Verder partij gevlochten draad, groote partij ijzeren staan-
ders, nagelen, enz.

Aomptante betaling en verhooging van 10 Olo.



M. V. Schippers, doch die niet betaald was, werd volledig vergoed. Kortom, Racing kwam zwaar gehavend
strijd, zooals trouwens al de clubs van gansch het land, doch mocht noch steeds op sterke grondvesten bogen!

De toekomst heeft zulks overvloedig bewezen!

uit den

MET ONZE RACINGERS AAN ‘T FRONT.

Werd er niettegenstaande de oorlogsellende te Mechelen nog aan voetbal gedaan, de wapendragende Racingcrs
bleven niet ten achter en versleten gedurende die jaren menigen bal.

De ouderen waren als militieplichtigen opgeroepen, de jongeren werden bij de klas 1914 ingelijfd, terwijl nog
anderen als vrijwilliger dienst namen.

Zoo werden een driehonderdtal Mechelaren samengetrokken in het onderrichtingskamp van Honfleur, een klein
Normandisch stadje aan de monding der Seine gelegen.

Tusschen dien troep schuilden tal van Racingers en o. m. vijf onzer scholierenkampioenen van 1911- 19 12,
namelijk : Jan Janssens, De Vis, Verheyden, Van Hove en Deman.

Toen die jongens zoo reeds wat van ‘t ernstig soldaatje-spelen begonnen te kennen, stelde op zekeren dag de
luitenant-onderrichtgever de vraag of er tusschen de recruten ook voetballers waren. De schachten keken elkaar eens
aan, tot ten slotte Jan Janssens  bedeesd en blozend een bevestigend antwoord gaf en degenen  opsomde die in onze
Dijlestad aan voetbal hadden meegedaan.

De luitenant was echter niet zoo spoedig overtuigd en deed uitschijnen dat het er om ging de lokale voetbalploeg
te ontmoeten. de ” Club Honfleurais ,,, en dat hij niet wenschte met een hoop “krabbers,, een belachelijk figuur te slaan.

Onze “ bleus ,, die bij ‘t woord “match ,, hun hart voelden jagen en hunne beenen  jeuken, beloofden hun uiterste
best te doen om de klopping zoo klein mogelijk te maken.

Eene voetbaluitrusting hadden de nieuwbakken militairen niet : in soldatenhemd, met lijnwaden lange broek. en
schoenen waarin de zware uitstekende nagels een illusie van “ studs ,, gaven, stelden onze jongens zich in lijn tegenover
de elegante Franschen.

Het publiek - dat talrijk was opgekomen - betoonde een medelijdende sympathie voor dat kliekje halfgelikte
pummels, dat een pseudo voetbalwedstrijd spelen moest.

Groot was dan ook de verwondering als de “ langbroeken ,, hunne tegenstrevers zoo maar zonder’ complimenten
indrukten, en eventjes zeven malen aanteekenden zonder antwoord.

De eerste indruk der Racingers was dus gunstig.
Op het IJserfront zelf werd vanaf de eerste maanden veel aan voetbal gedaan zonder dat het echter tot oiIlcieele

wedstrijden kwam ; het beperkte zich gedurende een gansche periode tot matchen tusschen compagnies. De hoogere
overheid zag nochtans weldra het nut in dat het aangenaam, gezond tijdverdrijf door de sport op de moraal der soldaten
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kon uitoefenenen. Onder de hooge bescherming van Z.M. den Koning kwam dan ook het legerkampioenschap tot stand
hetwelk degelijk ingericht, op een ongehoord succes uitliep. Als voorzitter van het’ Sportcomiteit van het leger werd
Generaal-Majoor Detail aangesteld, omringd, als bestuurders, door de kommandanten Daufresne de la Chevalerie,
Flamand, Deswart, Tasnier  ; als groote werkers voor de sport dienen tevens vermeld Fernand Halbart, Chomé,  Maurice
De Bruyne, Baron de Meulenaere, Hubin, August Van de Kerckhove, Charles Calmeyn, Kneip, Goetinck, Dabin, enz.
Het legerkampioenschap, waarvan sprake, gaf aanleiding tot vinnigen  strijd waarin verscheidene Racingspelers zich
uitermate deden opmerken; laat ons aanstippen dat in de 3de  Legerdivisie, onze betreurde aanvoerder Janus Dogaer, die
in het 12de  linie was ingelijfd, zijn regiment tot het kampioenschap voerde. In de ploeg van Janus trad ook op onze
gewezen eerste klasser Frans Hofmans  en een ander Racinger Hendrickx, evenals Dupont en Aerts van Standard, Claes
van F. C. Mechelen en Van der Gracht van Beerschot. Bij de 2de legerdivisie zorgde het 15de  linie, waarbij Georges
De Man en wijlen Janneke Janssens  van Racing en Breugelmans van F. C. Mechelen zich bijzonder deden opmerken,
alsmede Van Goethem van Liersche en kapitein Dabin, voor de verovering van den kampioenstitel. In de andere
divisies klasseerden zich als bijzonderste tegenstrevers het 22s’e linie, met Desmedt, Van den Driessche, E. Bastin en
Wertz als bijzonderste spelers, de Grenadiers met Decoux, Goedseels, Maes en Baes als sterren. Het 12de  moest niet-
tegenstaande de prachtprestatie van onze twee wakkere spelers Dogaer en Hofmans  tegen het 22Ste  de vlag strijken.
De volgende week speelde de ploeg van ‘t 15de  tegen het 2Fte en na een wedstrijd die in uiterst vlug tempo werd
gespeeld en waarop niet min dan vijf duizend “jassen,, op het speelveld in De Panne aanwezig waren, won het l!jde
onder een onbeschrijfelijke geestdrift de halve finaal met 4-0.

De finaal werd gespeeld op het terrein van St. Idesbald waar de Koning, Prins Leopold, tal van generaals en
hoogere officieren, alsmede tot de kleinste der vrij zijnde piotten van al de hoeken van het IJserfront waren samen-
gestroomd om den eindschok bij te wonen tusschen het 15de  en de Grenadiers. Wat toen ophef maakte was dat de
goals van netten waren voorzien, hetgeen sinds langen tijd niet meer was gezien. Na een wedstrijd, tijdens denwelke  de
geestdrift niet moest onderdoen voor deze die thans bij hard betwiste wedstrijden in hoogere  afdeeling waargenomen
wordt, hielden de piotjes de gewezen “langharige mutsen,, er met 1-0 onder. De ploeg van het l!jd’  linie, dat op het
front en in de dagbladen door C. 218 werd aangeduid, was volgenderwijze opgesteld :

Decoux
Snyers, Breugelmans

Hemelers, Van Goethem, Tabary
Vandenplas, Pierard, Janssens, Botteneers, De Man

Na deze schitterende overwinning van het 15de linie, waarin de twee Racingspelers Janssens  en De Man de
groote rollen vervulden, krachtig bijgestaan door Breugelmans, Dabin en Van Goethem, die later op het slagveld zou
vallen, werden twee Belgische elftallen samengesteld die de nationale kleuren in den vreemde zouden verdedigen. Eene
ploeg, waarin Jan Van Cant zijn groote hoedanigheden eens te meer deed gelden, toog naar Den Haver om er de ploeg
der Engelsche basis en Le Havre Athlétic Club, waarvoor onze speler François Lambert optrad, te ontmoeten in een
tornooi dat door de onzen meesterlijk werd veroverd.

Een andere ploeg trok naar Parijs om er het Fransch militair elftal te bekampen in een tornooi dat door
E. Thornton, gewezen keeper van Beerschot, werd ingericht die, tusschen haakjes gezegd, onze jongens een koninklijke
ontvangst had voorbehouden ; Dogaer en De Man werden aangeduid doch Janus kon de verplaatsing niet meemaken;
de Belgen behaalden er eene schitterende overwinning met 4-3. Deze beide tornooien werden gespeeld met
Kerstmis 19 17.

De bijzonderste gebeurtenis op voetbalgebied was de omreis in Engeland van de vermaarde “Frontwanderers,,
gedurende het jaar 1917. Tot die keurbende behoorden Swartenbroeckx, Verbeeck, Baes, Hanse, Van Cant,  Goetinck,
Janus Dogaer, Wertz, Vlaminckx, Bailliu, Van Hegge, Carremans, Van Geersom,  Cuppens,  enz.

Die omreis was op initiatief van Jan Dogaer ingericht geworden door een te Birmingham gesticht comiteit; de
opbrengst der wedstrijden zou aan een liefdadig werk ten goede komen.

De stevigste Britsche ploegen werden ontmoet, selectie’s  van steden en “Counties,,  uitkomend met tal van
beroepsspelers, moesten er aan gelooven. Beurtelings werd te Londen, Manchester, Birmingham, Glasgow en Folkeston
gespeeld en overal verwekten onze jassen sensatie.

In Glasgow namelijk stond tegenover de vertegenwoordigende ploeg

De Coux
Swartenbroeckx, Verbeeck

Baes, Hanse,  Dogaer
Goetinck, Wertz, Vlaminck, Bailliu,

van Schotland volgend elftal in lijn :

Van Cant
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Na een homerischen strijd wisten de roodhemden met 2-1 te winnen tegen de wereldvermaarde Schotsche
beroepsploeg.

Het weze hier gezegd dat onze physiek in schitterenden staat verkeerende, regelmatig levende soldaten, elk vrij
oogenblik met een voetbal doorbrachten en dus op gebied van oefening en lichamelijke conditie voor geen beroepsspeler
moesten onderdoen.

Ook dient nog herinnerd aan de reis die een buitengewoon sterke ploeg naar Milaan ondernam en waarvan niet
min dan drie Racingers deelmaakten, Van Cant, Dogaer en De Man; België wist er verdiend met 3-4 te winnen_

In den Zomer 1918 werd de schaal van Prinses de Caraman-Chimay betwist tusschen het Belgische leger en het

DE “FRONTWANDERERS,, IN GLASGOW

Middenrij rechts : Van Cant, J. Dogaer.

10de  Britsche dito. In finaal zouden uitkomen de ploegen van de legerafdeeling die langs beide kanten als overwinnaar
der schiftingswedstrijden zouden overblijven.

Die wedstrijden genoten ezn  buitengewonen bijval. Al deze ploegen waren samengesteld uit elementen van
allereerste gehalte en de matchen waren minstens de ten huidigen  dage gespeelde ontmoetingen onzer beste eere-divisie
ploegen waard. De meeste dezer partijen werden gespeeld op het plein van den Doodemanshoek waar duizenden
soldaten hunne favorieten kwamen aanwakkeren.

De afvalwedstrijden van dit prachttornooi gaven langs Belgische zijde volgende uitslagen :
2de Legerdivisie verslaat de lste  met 3-0.
gde Legerdivisie verslaat de 4de  met 1-0.
3de Legerdivisie verslaat de gde met 4-3.
2de  Legerdivisie verslaat de Divisie Cavalerie met 1-0.
2de  Legerdivisie verslaat de 3de  met 4-2.
2de  Legerdivisie verslaat de gde met 2-1.
In de ploeg der gde legerdivisie speelden, benevens Van Cant en De Ron van Racing Mechelen, de beroemde

Dom. Baes, die korten tijd nadien, bij het terugkeeren uit de loopgraven door een vijandige kogel werd gedood.
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Ten titel van inlichting en als bewijs dat de ploeg der 2de legerdivisie over een buitengewone dosis moed,
uitstandsvermogen en taaie volharding moest beschikken geven wij hieronder de samenstelling der 3de legerdivisie,
dewelke  tegen alle verwachting voor de 2de  moest onderdoen.

3de Legerdivisie :
Drion

Swartenbroeckx, Hubin
Fierens, Dogaer, Vandergracht

Verhoeven ,  Ver l inden ,  Nollet, P. Michiels, Aerts

Een ander bewijs der hooge waarde der regimentploegen, ligt in het feit dat het elftal van het 16 e linie, dat niet
eens in aanmerking kwam voor het legerkampioenschap, een duchtige rammeling van 6-1 toediende aan een gemengd
elftal waarin optraden : Jan Van Cant, Jan Janssens, Lauwers, Dom. Baes, Jef en Amedée Amand aangevuld door goede
spelers der kanonniers. Die wedstrijd werd voor een talrijke opkomst op het terrein van Oeren gespeeld f bij het 16de
schitterden de twee Racingers Michel Van Bouwe1 als centervoor en Eduard De Prins als back. Spijtig genoeg dat
beiden als oorlogsinvaliden terugkeerden, hetgeen Racing Mechelen twee groote elementen ontnam.

In finaal kwam de ploeg van De Man ‘en Cie bijgevolg uit tegen de Engelschen, die niet min dan vier
beroepsspelers in hun rangen telden: de wedstrijd was buitengewoon prachtig en het is enkel na extra-time dat de
Belgen, door duizende  khaki’s toegejuicht, er in gelukten het doel ter wereld te brengen dat een der schoonste
Belgische overwinningen in oorlogstijd verzekerde.

Het is meldenswaardig dat de 2 de legerdivisie voor zijn wedstrijden van dit belangrijk tornooi telkens vergezeld
was door een machtige schaar supporters waaronder telkens werd opgemerkt een volledige compagnie wielrijders, die
met hun kommandant aan ‘t hoofd hun kameraden kwamen aanwakkeren.

Laat ons nog aanstippen dat in den loop der maanden Februari en Maart 1918, een oud keeper der eerste ploeg
van Racing, adjudant Noël, voetstappen had aangewend met het oog op het vormen eener  Mechelsche ploeg die tegen
vertegenwoordigende formatie’s van Leuven en Antwerpen, respectievelijk op 17 en 24 Maart, op het terrein van
Hoogstade moest uitkomen. Voor de Mechelsche ploeg werd beroep gemaakt op Amand, De Ron, Breugelmans,
Groslot,  Dogaer, Hofmans,  Janssens, Van Cant, Lauwers, Brunau, De Rycke en De Man. Ongelukkiglijk konden deze
matchen voor verscheidene redens, waaronder het feit dat al deze spelers op verschillende punten van het front waren
verspreid, niet doorgaan.

De sport en het voetbal in ‘t bijzonder hebben er oneindig veel toe bijgedragen om de goede moraal onzer
soldaten op een hoog peil te houden; spijtig voorwaar dat veel, al te veel der moedige voetballers die zoo menig
aangenaam uurtje aan hun wapenbroeders bezorgden als slachtoffers moesten vallen. Racing vooral werd erg beproefd
en betaalde ruimschoots zijn tol voor de verlossing van ‘t vaderland.
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NAOORLOGSCH TIJDPERK.
Wanneer dan eindelijk de wapenstilstand een einde stelde aan de vijandelijkheden, aan ballingschap en miserie,

telde Mechelen nog ternauwernood een dertig duizendtal inwoners. Gebouwen, straten en pleinen getuigden van
plundering en verwoesting, van verwaarloozing ook, de bewoners van armoede, ellende en verdrukking.

En toen kwam, bij den aftocht der bezetting, het feestgelui van “Salvator,, en het jubelend zingen van Jef Denyn’s
klokkenspel der menschen hart van vreugd doen jagen; de vrede kwam, met de verlossing, weer hoop en verlichting
storten in elk gemoed.

T E R U G K E E R . En te midden van die dolle roes kwam ons prachtig khakileger opgemarcheerd, kwamen onze
lang verwachte jongens terug hunne haardstede opzoeken.

Weldra ook landden in ons spoorwegstation de naar Holland en Frankrijk en Engeland uitgeweken vluchtelingen
aan en toen eindelijk ook de gevangenen en veroordeelden waren teruggekeerd, was de groote Mechelsche familie weer
eens bijeen.

Wat viel er toen te vertellen over al de gebeurtenissen van die vier jaren, over de beschieting, de vlucht, het
lijden..... over hen die nooit meer zouden weerkeeren..... over ‘t nieuwe en betere leven dat komen ging..... over de
sport..... over Racing.

D E  K R I N G Nauwelijks had Jan Dogaer zijn koffers uitgepakt of daar ging hij zich reeds in betrekking

H E R V O R M D .
stellen met degenen  die de voetbalbeweging hier ter stede gedurende den oorlog hadden geleid : Jan
Warans en V. Deroy ; andere gewezen bestuurders werden gepolst omtrent hunne eventueele

medewerking. Iedereen was vol hoop, vol vuur. Toen werd de toestand eens ernstig besproken : geen veld, geen inkas,
maar spelers genoeg en goeie ook, beweerde Jan Dogaer, die ‘t van zijn broer Janus vernomen had hoe Van Cant,
Deman  en Janus zelf zich met roem hadden weten te overladen in de talrijke wedstrijden die door ons berucht militair
elftal, de “Frontwanderers,,, in alle geallieerde landen waren gespeeld, hoe Rik Lauwers, Jan Janssens, Frans Hofmans,
Rik en Jan De Ron als geduchte regimentspelers bekend stonden, terwijl “last not least,, Frans Dogaer, de veelbelovende
scholier van voor den oorlog zich in Birmingham zoo’n voetbalvirtuositeit had weten eigen te maken, dat de bekende
“Aston Villa,, club hem in haar eerste elftal had opgenomen+

H E T  L A A T S T E  OOR- Het oorlogsleed was voor de Racingers echter nog niet achter den rug.

L O G S S L A C H T O F F E R .
Nog kende men de namen niet van de vier-en-twintig groen-witten van wie

‘t blijken zou dat ze nooit meer zouden wederkeeren, nog waren ons geene  bijzonder-
heden bekend omtrent de verminkingen die Van Bouwel,  Jan Van der Auwera, E. De Prins, Leduc, Van Hove en nog
tooveel anderen als speler zouden ongeschikt maken, als een nieuwe slag ons trof. Janneken Janssens, de slanke
centerhalf die tot een reuzenathleet was ontwikkeld, een oersterke vent, blakend van gezondheid, was bij zijn doortocht
door Mechelen naar ‘t bekende ouderlijke huis aan de Dijle komen gesneld, om zijn ouders te omhelzen na de lange
scheiding.

De onverbiddelijke griep - of was het longpest? -. had echter dien prachtkerel van een soldaat als een keuroffer
uitgekozen. Jan Janssens  was ‘t huis teruggekeerd om er te komen sterven.

Een paar dagen later liep de Racingschaar voor ‘t eerst opnieuw te samen om dien vriend een laatsten groet te
brengen. Op de schouders zijner medespelers, gevolgd door duizend groen-witten, werd Janneken naar ‘t kerkhof
gebracht waar even te voren een ploegmaat van de beruchte scholierenploeg hem was voorafgegaan : Georges Patteet.

Die teraardbestelling  werd eene gelegenheid voor de samengestroomde Racingers om te besluiten onzen
kwijnenden kring terug te doen heropleven, krachtiger dan ooit.

H E T  V O O R L O O P I G Een voorloopig bestuur waartusschen J. Warans, Deroy, Dogaer, Van der Haegen,

BESTUUR+
E. Patteet, Goovaerts, Fr. Janssens, De Saedeleer, L. Geens, enz., vergaderden weldra bij
JanVanC  tan om de middelen tot verwezenlijking van dit besluit te bespreken.

De groote afwezige op
leven voor ‘t vaderland had
Antwerpen te gaan vestigen.

die vergadering was Aug. Van de Velde, onze vooroorlogsche schatbewaarder, die zijn
geofferd. Bovendien stond het vast dat voorzitter G. Verhuyck verkozen had zich te
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Voorloopig werd het gemis aan een voetbalveld opgelost door de bereidwilligheid van F. C. Malinois die ons
toeliet op haar “ground,,  enkele wedstrijden te betwisten. Nadat een onvolledig Racingteam met Excelsior van Brussel
had gelijk gespeeld, kwam een Mechelsch elftal in lijn tegen de ploeg van ‘t Kanadeesche leger. De Maanblusschers
wonnen met 2-1 nadat eene prachtexhibitie van de gebroeders Dogaer en Frans Hofmans  onze stoutste verwachtingen1
had overtroffen.

Beurtelings werden daarna nog F. C. Brugge met 6-0 en Uccle Sports (op eigen veld) met 7-1 afgemaakt.
De geestdrift was enorm, de verwachtingen onbegrensd, maar toch bleef de toestand hopeloos wanneer

zoeken en onderhandelen ons aan geen terrein konden helpen.
Wat moest er worden aangevangen, tot wie ons te wenden?

alle

V A N K E S B E E C K Zooals  eens Gent om een Artevelde riep, zoo werd tusschen de Racingbestuurders over

A A N  ‘ T  R O E R ,
Oscar Vankesbeeck gewaagd als de eenige mensch die in deze benarde omstandigheden den
kring redden kon.

Want uit Brussel was de beslissing ons bekend gemaakt dat in de maand September de competitie terug zou
aanvangen. Dat brak het verzet door een paar menschen geopperd, denoodige “démarche,,  werd bij Oscar Vankesbeeck
gedaan die zonder aarzelen ‘t harnas aangespte en zich aan ‘t werk stelde.

Op 20 Mei 1919 leidde Vankesbeeck voor ‘t eerst als voorzitter onze bestuursvergadering en zette zijne plannen
uiteen :

O P  Z O E K  N A A R Toen in 1916-17 de arsenaalwerklieden met ontvoering naar Duitschland werden

E E N  V E L D .
bedreigd om hunne zoogezegde vrijwillige werkeloosheid, werd op aandringen van enkele
vooraanstaande Mechelsche burgers door het “Credit National,, het Mechelsche Zwemdok en

Stapelhuis gebouwd op de braakliggende gronden nabij het Slachthuis. Hieraan werden de staatsarbeiders gebruikt wat
aan den bezetter het voorwendsel tot ontvoering had ontnomen.

Van Dr. Lamborelle en bouwmeester Van Hasendonck waren wij te weten gekomen dat, alhoewel de stad
Mechelen nog steeds eigenaares was van de gronden, het “Crédit National,, er de vrije beschikking over had zoolang de
gebouwen door de stad niet waren overgenomen.

Na onderhandelingen tusschen staat, provincie en stad eenerzijds  en het ‘Crédit National,, anderzijds, werd
overeengekomen dat deze maatschappij den bouw der inrichting moest voltooien waarna de besprekingen zouden
worden hervat.

Het lag dus voor de hand dat de gronden waarop Racing in 1906 had gespeeld, nog verscheidene jaren beschik-
baar zouden blijven en ‘t lag in onze bedoeling daar voor dat prachtzwemdok een voetbalveld uit den grond te doen
opreizen  dat, te samen met het dok zelve en andere nog te scheppen inrichtingen, een groot sportstadion moest vormen.

Dank zij den steun der H. H. Lamborelle en Suetens, konden wij van het “Credit National,, de verwachte
toelating bekomen. Racing mocht een voetbalveld aanleggen, waarrond  de maatschappij dan een tribuun en enkele
“gradins,, zou’oprichten op voorwaarde dat 10 “/” van de bruto ontvangsten zouden worden afgestaan.

T E L E U R S T E L L I N G . Intusschen had ons stadsbestuur echter van het zaakje lucht gekregen en vond niet
beter dan het “Crédit National,, ervan te verwittigen dat Mechelen, in hare hoedanigheid

van eigenares van de gronden, de bedoelde 10 “iO voor hare kas opeischte, zooniet  zou verzet worden aangeteekend
tegen het aanleggen van sportinrichtingen.

En ZOO vielen onze mooie plannen eens te meer in duigen. Krachtige pogingen werden nochtans aangewend om
tot eene oplossing te geraken. Allerlei mogelijke invloeden werden aan ‘t werk gesteld. Hopeloos traag gevoerde
onderhandelingen volgden die ons geen oplossing lieten verhopen, althans niet op tijd om tegen September klaar te zijn.

Ten einde raad werd besloten van den nood eene deugd te maken en zoowel aan “Crédit National,, als aan het
Stadsbestuur 10 “/o van onze inkomsten af te staan.

D E  O P L O S S I N G . Op 15 Juli 19 19 werd in dien zin eene overeenkomst opgesteld en op 22Ste  derzelfde
maand kwam de toelating om de werken te laten aanvangen.

Het “Crédit National,, zette dus grondarbeiders aan ‘t werk, maar wij die ons elken dag van de gemaakte
vorderingen gingen vergewissen, konden ‘t niet langer nakijken en op 29 Juli 1919 werd een oproep gedaan tot alle
Racingers om zelf de handen aan ‘t werk te slaan.

Elken avond stonden twee honderd geimproviseerde grondbewerkers in ‘t gelid. Onder bevel van den voorzitter
werd gezweet met spaden en kruiwagens, gewroet, dat de gebogen ruggen haast niet,meer  recht geraakten.

Een onoverkomelijke hinderpaal scheen de tegenwoordigheid, op de te bewerken gronden, van reusachtig lange
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ijzeren gevaarten behoorend tot het beheer van telefonen. Een machtige auto-tractor vermocht niet de enorme massa’s
weg te slepen die door hun gewicht de aarde tot een borstwering vóór zich opwrongen.

Ten einde raad stelde de gansche Racingbende zich in ‘t gelid, schouder aan schouder geschoord tegen het logge
ijzerwerk; met gespannen spieren, gezwollen aderen en hijgende borsten gaf groen en wit als één man. Duim vóór duim
ging het gevaarte de hoogte in, wankelde, helde over... en toen was er geen houden meer aan... hop ! hop ! hop ! klonk
het bevel van den voorzitter en als een knikker rolde de metalen reus het veld over naar een plaats waar hij ons niet
hinderen zou, maar waar hij nog lang met zijne makkers als verhoog voor de later komende toeschouwers dienen zou!

Kuilen werden daarna gevuld, hoopen  afgevoerd en een aanleg waarvoor men weken had voorzien, was op enkele
dagen voltooid. De bezaaing volgde, maar een steenweg die van de Nonnenstraat naar het dok, dwars over ons veld
liep, bleef ons een doorn in het oog : een burgervaderlijk verbod belette ons er de hand aan te leggen. En terwijl eerst
eene week vóór den eersten wedstrijd de metselaars en timmerlieden aan de tribuun en gradins begonnen te werken,
besloten wij over ‘t verzet van den eersten Mechelschen burger maar heen te stappen en ‘s anderendaags was de gehate
steenweg onder een halven meter aarde spoorloos verdwenen. Toen bleef die kale streep door ons veld met graszoden
te bevloeren.

Op den vooravond van den eersten match die op 28 September moest plaats hebben tegen Union St. Gilloise.
werd eene buitengewone vergadering opgeroepen die met stormachtig handgeklap de aanstelling als voorzitter van
0. Vankesbeeck bekrachtigde en de samenstelling van het bestuur goedkeurde, terwiji als nieuwe bestuursleden de H. H.
Verlinden en Willems werden benoemd.

DE INHULDIGING. Ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe veld dat wij reeds als “stadium,,
betitelden, werden uitnoodigingen gezonden aan de militaire- en gemeenteoverheden: terwijl

de machtige harmonie “Cercle Mozart,, gevraagd werd om de inhuldiging op te luisteren.
De prijzen der plaatsen werden bepaald op fr. 1.10, fr. 0.60 en fr. 0.30.
Wel was de tribuun nog niet overdekt, maar alles liet een prachtige najaarsdag voorzien en dan gaf het ook niet.
De kleedkamers waren nog niet in orde zoodat de kabienen der zwemdok  tot der spelers beschikking werden

gesteld.
In eene plechtige openingsrede bracht,voorzitter  Vankesbeeck hulde aan de gesneuvelden, aan de invaliden en de

oudstrijders, waarna met den wedstrijd ook een geweldige stortregen kwam, die den onvoltooiden staat onzer
inrichtingen beter beseffen deed.

De wit-groene ploeg zag er uit als volgt :

Fr. Van Tulden
De Pauw, Wyns

Hofmans,  J .  Dogaer,  Lambert
Van Cant, Lauwers, F. Dogaer, H. De Ron, De Man

HET EERSTE NAOOR- De match verliep op eene 2-1 nederlaag nadat Rik De Ron onder dolle geestdrift

L O G S C H E  D O E L .
het eerste Racingdoel had weten aan te teekenen. Tijdens dat seizoen maakten wij tal
van goede uitslagen, alleen onze achterhoede ging wat mank :

Daring Br. 1 z R. C. M. 1
Cercle Brugge 1 + R. C. M. 1
R. C.. M. 4 _- Gantoise 1
R. C. M, 1 + Cercle Brugge 0

Op het einde van ‘t seizoen, wanneer nog één wedstrijd te spelen viel stonden wij op de vijfde plaats en er bleef
ons een kans om op de vierde te eindigen: daartoe moesten wij echter F. C. Brugge, de vermoedelijke kampioen, op
eigen veld gaan kloppen.

Die ontmoeting zou er over beslissen wie van de Bruggelingen of Union-St-Gilloise  den titel zou wegkapen.
De Brusselsche blauw-gele  leiders kwamen, in de week die de partij voorafging, een bezoek afleggen bij Jan

Van Cant, die sinds enkele weken niet meer was opgetreden, om er op aan te dringen dat hij zich in lijn stellen zou en
alzoo onze kans op overwinning en voor Union die op het kampioenschap, te vergrooten.

JAN VAN CANT Jan zou zijn best doen; wij speelden een mooie eerste helft, overklasten de Bruggelingen

- B E G E E F T +
in zoover  dat de op voorhand bestelde muzikanten hunne speeltuigen voorzichtigheidshalve
begonnen weg te steken.

Misschien hadden wij daar een prachtuitslag kunnen verwezenlijken zoo niet Van Cant, die toen reeds werd
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ondermijnd door de kwaal in den oorlog opgedaan, na een twintigtal minuten zijn krachten had voelen begeven om
weldra in Jan Dogaer’s armen ineen te storten, de tranen in d’oogen, ten volle bewust van de droeve en onverbiddelijke
werkelijkheid. .

En wanneer dan die wedstrijd geeindigd  was en de nieuwe kampioenen jubelden en feest vierden, zaten onze
jongens stille geschaard rond dien grooten Van Cant, die snikkend het einde zijner loopbaan beweende.

Wij eindigden eervol op de zesde plaats, na een seizoen gedurende hetwelk zich vooral Janus en Frans Dogaer,
Rik Lauwers en Brunau hadden weten te onderscheiden.

Frans Dogaer werd aangeduid om de voorbereidende oefeningen van ‘t nationaal elftal bij te wonen en vertrok
als reserve mee naar Parijs.

Voor den aanvang van ‘t seizoen was beslist geworden dat + gezien de moeilijke toestanden die voor de clubs
uit de verwoeste gewesten uit den oorlog waren voortgesproten w van geen opklimmen of dalen zou spraak zijn.

RACING 1 1919-1920.

J. Dogaer. G .  Michiels.  Hofmans,  J. Deron.  Wijns, Dogau, Amand,  R .  Jacob,  Brun.u, Li. Se Saedeker.
Van Cant, Lauwers, F. Dogaer, H. Deron,  Deman.

Onze lagere afdeelingen hadden een over ‘t algemeen zeer bevredigend jaar. De reserveploeg eindigde op de
vierde plaats terwijl derde en vierde afdeeling nummer twee eindigden.

Alleen de tweede divisie en de scholieren gaven geen voldoening. Beiden moesten zich met de voorlaatste plaats
tevreden stellen.

Van de scholieren viel zulks niet te verwonderen na al die ellendige oorlogsjaren met hun ondervoeding en
gebrek. Met moeite kregen wij negen en later tien jonge spelers in lijn die zich verdedigden zooals ze ‘t konden.

Uit symphatie voor Van Cant ging het bestuur voort zijne zittingen in diens lokaal te houden.
Jan Dogaer nam zelfs het initiatief in bedoeld lokaal een nieuwen supporterskring te stichten die weldra een

ongemeenen bloei kende.
Op 14 April 1920 kwam het bestuur tot het besluit dat om meer methodisch te kunnen werken, onderafdeelingen

dienden te worden gesticht, die elk volgens hun bevoegdheid zouden handelen.
Die comiteiten waren als volgt samengesteld :
Voetbalcomiteit : Vankesbeeck, Dogaer, Goovaerts, E. Patteet, Verlinden.
Financiën : Willems,  Van der Haegen, Denola.
Terrein : Geens, De Saedeleer, Fr. Janssens, Devroede, Timmermans.
Centraal bestuur : Al de hoogerstaande heeren  met Warans, Lombaerts, Van der Veken, Hugo, Florentin,

Deroy.
J. Warans bleef secretaris geholpen door A. Goovaerts, die zich meer bepaald met de spelers moest bezighouden

(uitnoodigingen,  aansluitingskaarten, enz.).
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Op 11 Mei 1920 hadden wij ‘t ontslag van D. Desaedeleer uit dat bestuur te betreuren.
De schaal Van Diepenbeeck  werd dit jaar betwist, en na heftigen strijd door C. S. Verviers van R. C. M.

gewonnen.
Rangschikking der Racingelftallen 19 19- 1920 :

EERSTE DIVISIE.

G. G. V. G. V. T. P.
F. C. Brugeois . . . . 22 15 3 4 61 27 34
UnionSt.G..... 22 14 4 4 71 22 32
Daring . . . . . . . 22 13 4 5 45 28 31
A n t w e r p . . . . . . 22 11 6 5 52 35 27
Beerschot. . . . . . 22 11 8 3 44 34 25
R. C. M.. . . . . . 22 10 8 4 37 48 24
R. C. Gand . . . . . 22 9 9 4 34 45 22
C. Brugeois . . . . . 22 7 10 5 38 38 19
Verviers . . . . . . 22 6 12 4 40 64 16
Uccle Sport . . . . . 22 4 13 5 20 58 13

Racing C. B. . . . . 22 4 15 3 40 59 11
A. R. A.Gantoise  . . . 22 3 15 4 28 68 10

Union  St. Gilloise . . .
Antwerp . . . . . .
C. S. Brugeois . . . .
R.C.M.. . . . . .
C. S. Verviers . . . .
R. C. Gand . . . . .
Beerschot. . . . . .
Daring. . . . . . .

’ Racing C. B. . . . .
A. R. A. Gantoise . . .
F. C. Brugeois . . . .
Uccle Sport . . . . .

RESERVEN

G. G, V. G. V. T. P.
21 16 3 2 84 22. 34
22 16 4 2 62 27 34
22 14 5 3 71 20 31
22 11 5 5 53 29 28
22 11 9 2 61 43 24
22 10 9 3 40 36 23
22 8 11 3 39 56 19
22 8 12 2 36 60 18
22 5 12’ 5 29 61 15
22 7 14 1 32 70 15
20 4 14 2 20 55 10
20 2 15 3 11 48 7

64

TWEEDE AFDEELING A

G. G. V. G.
St. Ignatius . . . . . 16 12 2 2
Scaldis . . . . . . . 16 12 2 2
BoomF.C. . . . . . 16 8 3 5
BoomSp.  . . . . . 15 7 4 4
F. C. Malinois . . . . 16 8 7 1
Belgica . . . . . . 15 6 6 3
Beerschot. . . . . . 16 2 10 4
R . C . M . .  . . . . . 16 2 11 3
Albert Boom. . . . . 16 2 24 0

DERDE AFDEELING A

G. G. V. G.
A. E. Malines  . . . . 18 13 1 4
R . C . M . .  . . . . . 18 9 6 3
Bercht . . . . . . . 18 9 5 4
Pasbrug.  . . . . . . 17 8 4 5
F. C. Malinois. . . . 18 7 6 5

V. T. P.
64 16 26
55 17 26
33 15 21
31 34 18
40 34 17
34 27 25
12.46 8
18 47 7
19 68 4

V. T. P.
61 16 30
45 29 22
44, 43 22
39 20 21
43 31 19



J. VAN CANT J. DE RON H. LEVASSEUR Gf DEMAN G. GOBBERS
F. VAN DER AUWERA C. VINCKE H. PÉCHER V. JÉHANSART

H. ANTHONIS E. GOVAERT E. VAN BOXEM D. BARROO E. VAN WESEMBEECK
J. AMAND W. VAN HOVE A. AMAND J. VAN DER AUWERA

A. DEBACKER KLUPPELS F. STEFFENS A. BREES E. WENS

OORLOG 1914-1918.
In dichte drommen trokken de Racingers op. Eene greep uit den hoop*



J. DOGAER H. LALIWERS A. GOOVAERTS P. WILLEMS L. HËLAS
H. GYSSELS C. COLSON DESCHAMP J. DEBROEN

G. MOSSOUX F. HOFMANS F. LAMBERT M. VAN BOUWEL M. DEVIS
C. DE PAUW F. GOORIS J. VAN DER VORST E. DE PRINS

J. MICHIELS R. JÉHANSART A. MATHIEU G. STRUYF A. AELBRECHTS

OORLOG 1914-1918.
In dichte drommen trokken de Racingers op.

@
Eene greep uit den hoop,



Contich . . . . . . 18 5 5
Fraternitas ..... 18 7 9
Willebroeck ..... 18 6 9
Boom F. C. . . . . . 18 5 10
Scaldis....... 18 2 16

VIERDE ADEELING

G. G. V.
Liersche ...... 10 10 0
R . C . M....... 10 6 4
Lyra ....... 10 5 5
Oude God ..... 10 5 5
St-Ignatius ..... 10 2 8
Urbain . . . . . . 10 2 8

SCHOLIEREN

G. G. V.
Antwerp ...... 14 13 0
F. C. Malinois .... 14 10 2
Beerschot. ..... 14 7 6
Scaldis....... 14 5 8
St.Ignatius ..... 14 5 ‘8
Tubantia ...... 14 4 9
R . C . M....... 14 4 10
Liersche ...... 14 3 10

8
2
2
3
0

G.
0
0
0
0
0
0

G.
1
2
1
1
1
1
0
1

38 28 18
37 28 16
34 46 14
30 66 13
28 89 4

V. T. P.
60 2 20
30 ‘16 12
18 18 10
24 20 10
11 49 4
14 52 4

V. T. P.
69 10 27
35 12 22
46 40 15
40 35 11
40 35 11
24 53 9
15 48 8
13 34 7

1 9 2 0 Het tweede naoorlogsche voetbalseizoen zou de oude gewoonte van competitie’s  met zakken en dalen
- -
1921.

terug zien herleven. Er was echter eene wijziging aan de reglementatie gebracht in dezen zin dat de eerste
- - afdeeling in 1921-1922 uit veertien clubs zou samengesteld zijn in plaats van twaalf.

Als gevolg daarvan zou alleen de laatstgerangschikte ploeg degradeeren terwijl de drie eersten van “Promotie,,
zouden opklimmen.

D E  Z W A K K E ‘t Was voor Racing lang geen schitterend jaar. De zwakte onzer achterhoede zou zich

V E R D E D I G I N G .
thans pas volledig openbaren. Onze puike aanval- en middenlijnen hadden zich schoon in te
spannen, soms grootendeels de tegenstrevers te overklassen, het bleek dat onze verdediging niet

was opgewassen om eenig ernstig vijandelijk offensief het hoofd te bieden.
Frans Van Tulden,  Michiels, Amand en Blommacrts wisselden elkaar af in het doel, terwijl als backs alle

mogelijke combinatie’s  werden beproefd met De Pauw, A. Jacobs, R. Jacobs, H. De Ron, J. De Ron en J. Eeckelaars.
Wij konden geene  voldoening gevende samenstelling vinden. Het vraagstuk onzer verdediging zou slechts zijn

oplossing vinden wanneer, na ernstige beknibbeling, op ‘t einde van ‘t seizoen, vastgehouden werd aan ‘t koppel
J. De Ron - Siroen. Maar keeren  wij terug tot de prestatie’s van ons eerste elftal.

Op het terrein van Union liep het uit op eene echte ramp : Gustave Michiels, Arthur Jacobs en Alex. Wyns
(die gekwetst speelde) lieten niet minder dan zeven maal doelen zonder dat we er zelfs in gelukten de eer te redden.

In zijn geheel genomen was het voor ons een slecht seizoen; de twee matchen die we tegen Beerschot telkens
verloren met 2-1 mogen tusschen onze besten gerangschikt worden, terwijl de twee 2-0 overwinningen op Uccle Sport
ons van de degradatie redden.

J A N  D E  B I E Ook de wedstrijd tegen Racing Brussel op ons veld gespeeld liet eene blijvende

W O R D T  O N T D E K T .
herinnering. De wit-zwarten hadden inderdaad tusschen de “staken,, een nieuwe, onbekende
speler geplaatst waarvan men veel goeds zegde. Racing Mechelen was overdonderend

sterker en deed aanval op aanval. De “nieuwe,, hield echter de onmogelijkste schoten ; eerst spraken wij van geluk
daarna echter, na twintig mirakuleuze “saves,,, kwamen wij tot de overtuiging dat er kunde en doorzicht mee gemoeid
was. En wanneer de wedstrijd eindigde met eene 2-2 uitslag die minstens een 5 of 6-2 had mogen zijn, juichten al de
toeschouwers den jongen keeper toe, die in triomf op de schouders van zijn medespelers werd weggedragen : Jan
De Bie, want hij was het, ontpopte zich te Mechelen als nationale keeper. Andere doelwachters zouden overigens op
het Racingveld zijn voorbeeld volgen.

65



S E L E C T I E  M E T Het bestuur had geen gemakkelijk jaar. Soms waren er goocheltoeren noodig om de
elftallen volledig te krijgen. Jan Dogaer en Armand  Goovaerts liepen elken Zaterdag een gat

H I N D E R P A L E N .  .m den nacht rond om invallers voor afvalligen van ‘t laatste oogenblik te gaan opbellen en te
overreden. Soms liep het ‘dan nog mis.

G E O R G E S  D E  M A N Op eenen schoonen  Zondag morgen, wanneer alles schijnbaar in orde scheen en

P A N T O F F E L H E L D .
iedereen in de beste stemming in ‘t station stond te wachten naar den trein die ons naar
Verviers brengen moest, ontbrak Georges De Man. Daar de “schuins,, echter de gewoonte

had de spoorhalle binnen te sprinten op ‘t lati _ _ genblik, stapte idereen  aan boord en bleef Jan Dogaer met open-
staand portier op de kade, gereed’om de xv I_~~~,; .:.; ‘met een beslissenden duw binnen te stoppen.

Wie echter niet kwam was GeorgL  “-et* ’ 7,:~ togaer  niets anders over dan de jongens te laten vertrekken en
den “deserteur,, te gaan opzoeken. 1 / .: 5 s:’

Deze werd t’ huis in “négligé,,  onra&?!&...&l in een leunstoel, berustend in ‘t onvermijdelijke. Zijn jong
vrouwtje had namelijk haar veto tegen de reis uitgesproken en dat scheen dan ook ‘t einde van de historie.

Jan Dogaer moest echter zijn linksbuiten hebben, deed zóó lief tegen ‘t koppige dingetje dat enkele minuten later
‘t wijveken  zelf haar voetballende vent tot spoed aanspoorde om haar naar Verviers te vergezellen.

De moeilijkheden waren daarmee niet afgeloopen. De trein die ons drietal vervoerde ging niet verder dan Luik:
een taxi bracht hen naar Pepinster vanwaar de tram hen ter bestemming zou brengen.

T e Pepinster . . . . . catastroof ! . . . . . tramstaking !
De taxi-voerder weigerde uit solidariteitsgevoel verder te gaan.
Dan maar te voet, zei Jan, en vermits’ de tijd ontbrak om den afstand stapsgewijs af te leggen, begon men te

loopen,  steeds sneller en sneller, bergop. Madame De Man werd onwederroepelijk “gezaaid,, zonder dat Georges zich
om haar noodsignalen bekommerde.

Men landde op ‘t panorama aan juist in tijd om de voetbalplunje aan te schieten en ‘t veld in te loopen.
En De Man speelde een der beste wedstrijden zijner loopbaan. Wij wonnen met 2-0. En in de vreugde der

overwinning werd alls vergeten en vergeven en Georges ontsnapte aan de gewettigde verontwaardiging van zijn
engelbewaarder die hem, om de puike partij, zelfs als een halve held ging beschouwen.

Een slecht presteerend, steeds omgeworpen elftal geeft aanleiding tot ontevredenheid tusschen de spelers. Wij
hadden dan ook meer dan eens last met onwil, wat er niet toe bijdroeg om ons spel te verbeteren.

W I J  O N T S N A P P E N Ook de supporters dachten er zich mee te moeten bemoeien en wilden de weder-

A A N  A F D A L I N G .
opname van Van Cant in ‘t elftal opdringen, niettegenstaande het feit dat Jan zelf de
verklaring had afgelegd zich niet tot spelen in staat te voelen.

Zoo sukkelden wij tot aan ‘t einde der competitie en geraakten tot 15 punten vóór Verviers, dat er 12 telde,
terwijl Uccle Sport met 7 punten de veroordeelde club zou worden.

Zoo hoog stonden Frans en Janus Dogaer aangeschreven dat Beerschot A. C. ze allebei als versterking meevroeg
om een wedstrijd te gaan spelen in Den Haag.

Met onze lagere afdeelingen was het lang niet schitterend gesteld.
De reserven moesten zich met de achtste plaats tevreden stellen, de tweede afdeeling met de zesde en de derde

afdeeling met de vierde in reeks B. *
De vierde afdeeling zou echter de eer redden, ze kwam schitterend eerste aan in hare reeks en moest in de finaal

slechts nipt bezwijken tegen Liersche Sportkring.
Onze Kadetten bezetten de tweede plaats achter Beerschot terwijl van de scholieren wel een bijzonder woord

dient te worden gerept. Op den vooravond van ‘t seizoen was er nog van geen scholierenploeg spraak, zoodat op
31 Juli 1920 eene vergadering diende te worden opgeroepen waarop de aspirant-scholieren werden uitgenoodigd.  Wij
kregen nagenoeg eene ploeg bijeen waarin enkele elementen als Devroede en Govaerts stof genoeg bleken te bezitten
om tot flinke voetballers op te groeien. De jongens hadden echter geen trainer en sloegen maar droef figuur. Jan
Van Cant werd verzocht zich met het elftal te bemoeien, maar toen daarvan niets in huis kwam, besloten J. Dogaer en
A. Goovaerts den stier bij de hoorns te vatten en stelden zich aan ‘t werk.

De vooruitgang der jongens, onder hunne nieuwe leiders. was verbazend. Ze geraakten op de tweede plaats in
reeks B, wat hun deelname aan de provinciale eindronde verzekerde.

Hier bleken hunne tegenstrevers wel wat te sterk maar hunne vorderingen waren onloochenbaar en zij bekroonden
hun jaar met eene overwinning op Antwerp dat enkele weken later kampioen van België worden zou.

De meest in ‘t oog vallende elementen in ons team waren Schroyens, Govaerts, Imbrechts en Coen.
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Het bestuur verrichte degelijk werk en besloot in de toekomst nog beter te doen.
‘t Was een heele kunsttoer geweest vóór de officieele  matchen het afgeravotterde zandveld  in orde te krijgen.

L. Geens en Timmermans wisten het echter klaar te spelen ten koste van bovenmenschelijke krachtinspanning.

RACING 1 1920-1921

Dogaer. J. Deron,  Blommaer t s ,  H .  Deron,
Hofmans, J. Dogaer, Brunau,

Geeraerts, Lauwers, Fr. Dogaer, Eeckclaers, Deman.

Timmermans.

Op 10 Augustus 1920 werd in princiep aangenomen dat Racing ook eene tennisafdeeling zou krijgen, van welk
ontwerp echter nooit iets is in huis gekomen.

Op 19 October 1920 moesten wij ‘t ontslag van bestuurslid E. Patteet betreuren terwijl Jan Warans en
J. Verlinden voor hun beroep de stad moesten verlaten en bij hun vertrek met enkele gulle woorden een gedenk-
penning in ontvangst te nemen hadden.

In vervanging van de ontslagnemers deden Swysen (selectie) en Van Craen, hunne intrede in ons midden.
Laatsgenoemde zou kort daarop de proef voor scheidsrechter eerste klas met succes onderstaan.

‘t Is ook gedurende dat jaar dat onze oude vrienden van S’ Barbara opnieuw van zich lieten hooren.  De over-
levenden van dien kring (militairen, behoorende tot het 2e regf art.) hadden beslist, aan Racing + als herinering aan
hunne gesneuvelde makkers c een beker aan te bieden, te betwisten tusschen de jongeren. Het bestuur besloot dien
beker te hechten aan een tornooi dat het volgende jaar zou betwist worden tusschen de Mechelsche scholen

H E T  Z I J N  D E  S L E C H T S T E Racing, en meer bijzonder het bestuur had ook zijn belagers. Reeds was

- V R U C H T E N  N I E T . . . .
“ Armandos ,, om zijne lastercampagne in een sportblad den toegang tot het
veld ontzegd, toen een nieuw offensief bij middel van plakbrieven, werd

ingezet; men aarzelde zelfs niet kiespropagande als wapen tegen groen-wit te gebruiken.
Het ophefmakende druksel “ Aan den Schandpaal ,, bracht ons op het spoor der traebel-water-visschers en de

algemeene vergadering van 7 Mei 192 1, na de uiteenzetting der feiten te hebben gehoord, besloot tot de uitsluiting van
drie leden, met ontzegging van toegang tot het veld.

Toen kwam een gewichtig voorstel, waarvan de aanneming een belangrijken invloed op de Racinggeschiedenis
Zou uitoefenen.
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De bestuurders wenschten de zaken flink aan te pakken, de vorming der jongeren ernstig op te nemen, en eene

LIEFDADIGE ZWANSMATCH.

Racing-F. C. MaIinois.

Dit voorstel vond bijtreding ; werden verkozen :

Voor 2 jaar :

HH. Willems
Denola
Vrelust
Florentin
Swysen
Van d. Veken
Van Aerden
Devroede
Lambert

Voor 4 jaar :

HH. Vankesbeek
Dogaer
Goovaerts
Deroy
V. d. Haegen
Hugo
Geens
Timmermans
Fr. Janssens

Rangschikking van het seizoen 1920-1921 :

EERSTE AFDEELING

G. G. V.

Daring. . . . . . . 22 15 2
U n i o n S t . G . . . . . 22 12 3
Beerschot. . . . . . 22 13 8
F. C. Brugeois . . . . 22 11 7
C. S. Brugeois . . . . 22 11 7
Racing B. . . , . . 22 8 8
C. S. Anversois. . . . 22 8 8
R. C. Gent . . . . . 22 7 8
Antwerp . . . . . . 22 6 8
R.C.M.. . <. . . 22 4 11
VerviersC.S. . . . . 22 4 14
UccleSport..  . . . 22 2 17

RESERVEN

G. G. V.

Beerschot. . . . . . 22 15 5
Gantoise . . . . . . 22 13 3
Union S t .  Gilloise  . . . 22 13 6

G. V. T. P.

5 40 10 35
7 46 18 31
1 51 28 27
4 47 29 26
4 41 32 26
6 43 40 22
6 28 33 22
7 30 45 21
8 29 37 20
7 22 42 15
4 34 51 12
3 17 63 7

D. V. T. .P.

2 51 26 32
6 41 24 32
3 50 28 29

belangrijke herinrichting
te verwezenlijken.

Vermits het echter
een onbegonnen werk
scheen ,  zoo ‘n krachtin-
spanning aan te vatten,
wanneer de ondernemers
geen waarborg hadden,
hunne taak tot een goed
einde te kunnen brengen,
ten gevolge  van de jaar-
lijksche  bestuursverkiezin-
gen, wenschte men van
de algemeene vergadering
de beslissing te bekomen
het bestuur voor een duur
van vier jaren aan te stel-
len, de helft verkiesbaar
zijnde na twee jaren.
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F. C. Brugge. . . . . 22 11 5 6 32 25 28
Antwerp . . . : . . 22 8 6 8 36 35 24
C. S. Brugge. . . . . 22 11 10 1 48 39 23
C. S. Verviers . . . . 22 8 10 4 37 37 20
R.C.M. . . . . . 22 9 11 2 31 44 20
Daring. . . . . . . 22 5 10 7 27 36 17
R.C.Gent . . . . . . 22 7 12 3 25 30 17
RacingB.  . . . . . 22 2 14 6 23 48 10
Uccle Sport . . . . . 22 4 17 1’ 19 61 9

TWEEDE AFDEELING

G. G. V. G. V. T. P.
Berchem Sp. . . . . 12 8 2 2 35 9 18
Scaldis. . . . . . .

:2’
7 2 3 26 17

Antwerp . . . . . . 5 5 2 26 1; 12

Fraternitas . . . . . 12 4 5 3 10 18 11
Brasschaet . . . . . 12 4 6 2 22 29 10
R. C. M.. . . : . . 12 4 6 2 15 25 10
Bercht Sport. . . . . 12 2 5 5 14 31 9
F. C. Malinois . . . . 12 2 7 3 12 29 7

DERDE AFDEELING

G. G. V. G. V. T. P.

F. C. Malinois . . . . 16 13 1 2 62 9 28
Berchem . . . . . . 16 11 1 4 51 14 26
Oude God . . . . ., 16 11 4 1 55 13 23
R.C.M.. . . . . . 16 6 6 4 25 .20 16
Tubantia . . . . . . 16 6 8 2 38 34 14
S t . I g n a t i u s . . . . . 16 5 8 3 43 45 13
Amical. . . . . . . 16 5 11 0 23 47 10
Cappellen. . . . . . 16 5 11 0 21 73 10
Brasschaet . . . . . 16 2 14 0 17 80 4

VIERDE AFDEELING

G. G. ‘V. G. V. T.
R. C.M. . . . . . . 12 9 1 2 43 16 2;

Berchem . . . . . . 12 9 3 0 29 18 18
Scaldis. . . . . . . 12 7 3 2 39 19 16
Contich  . . . . . . 12 7 4 1 37 21 15
Belgica . . . . . . 12 5 8 0 22 lg 10
Herenthals . . . . . 12 2 9 1 17 37 5
Patria . . . . . . . 12 0 12 0 2 59 0

SCHOLIEREN

G.
Scaldis. ...... 12
R . C . M....... 12
Beerschot. ..... 12
Antwerp . . . . . . 12
Amical. ...... 12
Berchem ...... 12
F. C. Malines .... 12

G. V. G. V. T. P.
10 1 1 82 9 21
9 1 2 39 15 20
8 4 0 41 24 16
5 5 2 24 29 12
4 7 1 24 39 9
2 10 0 17 61 4
1 0 11 5 5 2
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KADETTEN

G. G. V. G V. T. P.

Beerschot . . . . . . 6 6 0 0 30 2 12
R.  C .  M. . . . . . . 6 4 2 0 9 8 8
Scaldis . . , . . . . 6 1 5 0 5 14 2
Berchem . . . . . . 6 1 5 0 4 25 2

1 9 2 1 Voor de eerste maal in de Mechelsche voetbalgeschiedenis, zouden onze twee maatschappijen F. C. M.
en R. C. M. -

1922.
terzelfdertijd in eerste afdeeling optreden. - Ook was de belangstelling groot om te weten of

- het onbetwist meesterschap van R. C. M. zou behouden blijven.
Na een goed vertrek, te midden van algemeene geestdrift verzwakte geel en rood zichtbaar en Racing Club

Mechelen werkte zich er stilaan bovenop.
Niettegenstaande het wegvallen uit de wit en groene ploeg van Jan Van Cant, was het selectiecomiteit van

R. C. M. erin gelukt, dank zij hard werken en stoere training, eene degelijke ploeg samen te stellen :

A. Van Tulden
J. De Rem, Siroen

Hofman,  J. Dogaer, Brunau
Blickx, Lauwers, F. Dogaer, Schuermans,

De vier eerste resultaten :
R. C. M. 2 + Standard 0
Gantoise 1 d R. C. M. 2
R. C. M. 0 + Rac. Bruss. 0
Cercle B. 2 + R. C. M. 2

De Man

deden vermoeden dat Racing dit jaar wel naar den top van de rangschikking zou kunnen opklimmen.
Een droevig ongeval onderbrak echter deze zegetocht ; Antwerp had zich met een groot aantal supporters naar

Mechelen verplaatst in het vooruitzicht eener  betwiste ontmoeting tusschen twee sterke, wetenschappelijke ploegen.

H E T  G E V A L Het begin was ontegensprekelijk in Racing ‘s voordeel wat door een 1-0 voorsprong aan de

L O R R E Y N .
rust behoorlijk werd uitgedrukt.

Een jammerlijk ongeval in de tweede helft, zou het uitzicht der partij totaal doen veranderen :
Siroen en de jeugdige Antwerpenaar Lorreyn kwamen in botsing: ‘t was niets geweldigs, maar ‘t gevolg des te erger.
Lorreyn werd met gebroken been weggedragen. Geen fout werd gefloten, het spel werd hernomen op “ throw down ,,,
maar de groen-witten geraakten zoozeer onder den indruk van dat spijtig voorval, en vooral Siroen bleek ZOO
ontzenuwd, dat de tien overblijvende Antwerpspelers geen moeite hadden de overwinning met 5-1 in de wacht
te slepen.

Tegen F. C. Brugge, wier terrein ‘ons steeds ongunstig was geweest en waar wij nooit iets bijzonders hadden
gepresteerd, speelden wij dit jaar eene prachtige partij en onkans  alleen belette ons met meer dan 1-0 te leiden tot een
minuut voor ‘t einde, wanneer op een razend ruw algemeen Brugsch offensief een hoekschop ons noodlottig worden ZOU.

Wanneer de bal vóór den doelmond neerkwam kreeg men al onmiddellijk den indruk dat het nù gebeuren moest :
al de blauw-zwarten vlogen er op... een verwarring van belang, waarvan de uitslag was dat Blommaerts bewusteloos
met het leder, achteraan in ‘t net liggen bleef en een punt aan de vurige Breydelzonen moest worden afgestaan.

H E T  B E R U C H T E  D O E L Onze ‘t huiswedstrijd tegen Daring zou ook een onuitwischbaren indruk laten.

D O O R  H E T  N E T .
Wij hadden meestal ‘t hooge woord gevoerd zonder. het echter verder te

kunnen brengen dan 1-1. Toen werd 10 minuten voor ‘t einde een machtige storm-
loop begonnen. De Man wist aan Swart te ontsnappen, te centeren, en rechtsbuiten Blickx, die naar ‘t midden was
toegesneld zette zijn voet tegen ‘t leder welks loop slechts door ‘t net werd gestuit.

Keeper Van der Meiren kwam kalmpjes uit zijn doel gewandeld met het zichtbaar inzicht den bal langs den
buitenkant te gaan opnemen, maar groot was zijne ontsteltenis, als hij ontdekte dat het bruine ding wel degelijk langs
binnen lag.

Scheidsrechter Van Muylder wees naar ‘t midden waarop al de Brusselsche spelers heftig protesteerden en
Vlaminck woedend naar ‘t zijnet toeliep en ‘t zoo geweldig over en weer schudde - waarschijnlijk om te beduiden dat
het gescheurd was - dat bedoeld net inderdaad loskwam en een groot gat vertoonde.

De grensrechters werden geraadpleegd en ‘t doel geldig verklaard.
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Daring had daarmee echter geen vrede, bracht de zaak voor al de bevoegde comiteiten, die nochtans den uitslag
bekrachtigden.

Scheidsrechter Van Muylder zou echter na dien wedstrijd van onze voetbalvelden verdwijnen.
Waar de Daringmenschen bij alle Goden zweren dat de bal door een gat is binnengegaan houden de

Mechelaars niet minder heftig het tegenovergestelde vol,
Gat of geen gat?
Slecht weder bracht het uitstellen mee van verschillende wedstrijden, n. 1. van den Mechelschen “derby,, die

moest gespeeld worden op het terrein van F, C. M. en ook van den match tegen Beerschot te Antwerpen, die afgelast

RACING 1 1921-1922

Dogaer, Lauwers.  Siroen,  Hofman.  A. Van Tulden,  Goovaerts, J. Dogaer, Deron.  Brunau, Swysen, Timmermans
Blickx, Eeckelaers, F. Dogaer. Schuermans, Deman

werd wegens een orkaan, zoo geweldig dat de Racing-spelers, die per taxi naar het terrein reden, met “voiture,, en al
op het Kiel werden omvergerukt, en dat Frans Dogaer als bij mirakel ternauwernnood  aan eene zekere dood ont-
snapte ten gevolge van de instorting van eenen hoogen  steenen  muur.

Toch zullen wij de eerste ronde schitterend eindigen, met eene overwinning van 2-0 tegen Union en een draw
2-2 tegen de Racing club van Gent.

De tweede ronde was nagenoeg even prachtig : wij bevochten de volgende overwinningen :

R. C. M. 5 + Racing Gent 0
R. C. M. 2 ’ - Cercle 1 ._
R. C. M, 2 - Faotb. Brugge 1
R. C. M. 4 c Verviers 0

en als Uitgestelde match
Rac. Gent 1 d R.C.M. 2

Ook verwezenlijkten wij op het veld van Beerschot een draw met 1-1.
De eerste derby op het terrein van Racing club gaf aanleiding tot een wit-groene overwinning met 4-2, terwijl de

tweede op het veld van de geel-rooden  de eerste “derby,, overwinning gaf aan F. C. M. met 2-1, nadat Frans Dogaer,
op een prachtige wijze, in het begin van den wedstrijd de scoor had geopend, om daarna totaal weg te vallen.
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F R A N S  D O G A E R Voor de eerste maal merkten wij toen op, dat de krachten van onzen internationalen

c O N G E S T E L D .
Fr. Dogaer, zichtbaar afnamen, en dat hij zich in de physieke onmogelijkheid bevond, van
nog een wedstrijd volledig uit te spelen. Het was de eerste veropenbaring van de

verschrikkelijke kwaal die hem enkele jaren later, onverbiddelijk ten grave zou brengen.

1921 “DERBY,, RACING 1 - F C. MALINOIS 1

,

Op de volksplaats.

Tijdens deze tweede
rondeook,verwezenlijkten
wij den 1-1 uitslag tegen
Anderlecht. De 9jlO van
den wedstrijd waren voor
ons, en niettegenstaande
dat, gelukten wij er niet
in van de overwinning los
te rukken, ten gevolge  van
het schitterend spel van
een tweeden nieuwen kee-
per, die zich op het Ra-
cingveld veropenbaarde,
en die later de interna-
tionaal Caudron moest
worden.

c - - WIT

KLOPPEN UNION

OP EIGEN VELD.

Onze meest opzien*
barende uitslag was onze
overwinning op Union-

Saint-Gilloise,  het gevreesde Brusselsche team, dat toen sterk naar den titel dong en tal van internationalen telde. Maar
onze forwards, waarin vooral de rechtervleugel Lauwers-Blickx, en Frans Dogaer uitblonken, speelden met Hans,
Verbeeck en Demol. Ook Janus Dogaer wist zich te overtreffen en aan de rust was het 2-0 in ons voordeel; elk der
gebroeders Dogaer had een doel voor zijne rekening genomen.

In de kleedkamers trof het bewustzijn van dat prachtresultaat tegen die machtige Union-ploeg onze spelers zoozeer,
dat ze er een deel hunner krachten bij verloren,en  moeite hadden het einde met een 2-1 voorsprong te halen.

Die nederlaag bracht Union op gelijken voet met Beerschot, waardoor een finaalwedstrijd te Gent noodzakelijk
werd.

Wij eindigden met eene, voor ons, schitterende klasseering,  terwijl onze stadsgenooten tot degradatie werden
gedoemd.

Beerschot . .
Union. . . .
A n t w e r p .  . .
Racing Brussel.
Standard. . .
Cercle Brugge.
R. C. M. . .
Daring . . .
F. C. Brugge .
Verviers . . .
Gantoise . . .
Anderlecht . .
Racing Gent .
F. C. M. . .

G. G.

. . . . 26 17

. . 1 . 26 15

. . . . 26 15

. . . . 26 11

. . . . 26 11
1 . . . 26 11
. . . . 26 10
. , . . 26 10
. . . , 26 8
1 . . . 26 6
. . . . 26 7
. . . . 26 4
. . . . 26 5
. . . . 26 5

V.

4
2
4
5
9
9

10
10
10
13
14
12
14
19

G. V. T. P.

5 54 23 39
9 51 17 39
7 52 31 37

10 45 28 32
6 45 33 28
6 43 39 28
6 41 43 26
6 28 32 26
8 38 42 24
7 27 47 19
5 30 50 19

10 27 42 18
7 27 47 1 7
2 33 69 12
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RACING 111 IS Ook in lagere afdeelingen waren de uitslagen schitterend; onze reserve prijkte op de tweede

K A M P I O E N .
plaats na een prachtseizoen dat hoop gaf voor de toekomst. In tweede divisie (reserven) werden wij
kampioen. Voor de eerste maal sedert den wapenstilstand, bezaten wij in lagere afdeeling weer een

elftal, bezield met den echten Racinggeest, een groep vrienden die geestdrift aan welbegrepen tucht paarden.
Hunne verplaatsin-

gen werden steeds met
een volledig elftal gedaan,
zelfs vergezeld van enkele
makkers-supporters,
gcwoonhjk voor  muz”.

en leute zorgden.
Aan hen komt de

eer toe, van het eerste na-
oorlogsch Racinglied aan
onzen kring te hebben ge-
geven.

In derde afdeeling
rangschikte Racing zich
insgelijks eerste; in de
eindronde brachten wij
het echter niet verder dan
tot de vijfde plaats.

Ook onze kadetten
presteerden prachtig en
brachten het tot de twee-
de plaats na een ongeluks-
wedstrijd tegen Antwerp,
die den kampioenentitel
verwierf.

RACING (RESERVEN) 1921-1922

Geeraerts, Kemp, A. Amand, W. Swysen.
Laurent, Lambert, Boonen,

A. De Saedeleer, Gobbers. A. Jacobs, Schuermans, H. Deron

O N Z E  S C H O L I E R E N Het schoonste succes van het seizoen echter was de overwinning onzer

K A M P I O E N  V A N  B E L G I Ë .
scholieren.

Het provinciaal kampioenschap werd onderverdeeld in twee reeksen; wij
brachten het tot de eerste plaats van de reeks A met 18 gespeelde matchen, 16 overwinningen, 2 draws en 32 punten,
met een voorsprong van 2 punten op Beerschot. ‘---,

In de reeks B rangschikten Fraternitas en Boom zich voor de provinciale eindronde.
P

--.
Deze zag Racing Club Mechelen, zonder de nederlaag gekend te hebben, kampioen van de provincie Antwerpen

~----+-Y

worden.
In de landelijke eindronde schakelde onze Mechelsche ploeg al hare tegenstrevers uit in een stijl en in eene vlucht

die de bewondering verwekte van gansch België.
Het was tijdens dit seizoen dat Jan Diddens, zich veropenbaarde als een groote voetbalhoop.

O P S T A N D . En niettegenstaande de prachtuitslagen, niettegenstaande een schitterenden financieelen toestand,
zou het jaar 1921-1922 een der meest bewogen blijken die het bestuur te doorworstelen had. Jan Van

Cant ZOU onvrijwillig de oorzaak worden van groote moeilijkheden. Alhoewel de jongen werkelijk niet in staat meer
was nog actief te voetballen, hielden de supporters vol dat hij met voorbedachtheid uit het elftal werd geweerd, en
legden ‘t er op aan hun wil op te dringen inzake selectie.

Zulks had tegenover de sterke karakters onzer leiders geen schijn van kans. Sommige heethoofden beproefden dan
Van Cant op te ruien, wat des te gemakkelijker ging daar Jan toen reeds de verschijnselen van geestesverzwakking begon
te vertoonen, eigen aan zijn kwaal.

In een zenuwkrisis + niemand wist toen echter reeds dat de ongelukkige onverantwoordelijk was - lokte hij
een zeer hevig incident uit tijdens een bestuurszitting, waarvan het gevolg was dat het lokaal onmiddellijk naar het
“Café Diekirch,, werd overgebracht. Een personaadje dat zich bepaald onbetamelijk had aangesteld werd toegang
tot het terrein ontzegd.
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Het geval werd fel besproken en meestal verkeerd uitgelegd. De supporters (afdeeling Van Cant), besloten
daarop een proteststoet in te richten ter gelegenheid van een onzer t’huiswedstrijden  en met muziek en vlaggen aan
‘t hoofd op het terrein zelf te manifesteeren.

De stoet kwam, maar afdoende maatregelen waren genomen : een sterke afdeeling gendarmen versperde den
weg en belette elk opstootje.

De algemeene vergadering die kort daarop volgde, was een der woeligste die ooit in Racing werden beleefd. Niet
minder dan vier à vijf honderd leden liepen samen in de zaal Alhambra. Enkelen brachten stoornis bij elke gelegenheid,
en de onderbrekingen waren zoo talrijk als ongerijmd bij de uiteenzetting van klare en verheugende toestanden.

BEDARING. Wij leefden in volle gisting. Gelukkig bestond er tusschen onze leden ook nog een ernstige,
onopgewonden fractie. Jan Houthuys - toen stedelijke schepen van openbare werken - liet eene

andere klok hooren  en wanneer Frans Dogaer in naam der spelers sprekende, het betrouwen dezer in het bestuur
had bekend gemaakt, veranderde de geest in zoover  dat enkele weken láter, de opstandige supporters hunne volledige

RACING TWEEDE AFDEELING 1921-1922

___._  -

Cnops, Bayens, Laout, Wayaffe. Vaes, L, Verschaeren.  Fr. Van Tuiden, G. Opdebeeck, Gobbers, V. r\ercmoven,  cr. ~nops
Boonen, Schroyens

medewerking kwamen aanbieden, met het verzoek opnieuw als Racingafdeeling te worden erkend.
Intusschen verwekte een nieuwe voetbalkring, met politieke strekking, scheurmaking in ons midden, die des te

erger was daar achteraf bleek dat een paar menschen in het bestuur de nieuwe organisatie hadden gesteund. Bedoelde
heeren  kwamen echter na ernstige bespreking van hunne dwaling terug en de nieuwe club + De $oornbloem  c
onderging weldra haar onvermijdelijk lot : de uitsterving.

Weldra kreeg het Racingbestuur bericht dat binnen afzienbare tijd de stad Mechelen het zwemdok en de gronden
aan de Slachthuisvest van het “Crédit National,, zou overnemen en wij ons hadden gereed te houden om ons veld te
verlaten,

Toen werd besloten definitief aan eene ernstige inrichting te denken; ons oog viel op de uitgestrekte, voordeelig
gelegen Schorsmolengronden, aan den Antwerpschen Steenweg.

Vooraleer echter die belangrijke financieele  en materieele onderneming aan te vatten, diende de maatschappij
onder een wettelijken vorm te worden ingericht om voor haar rechtspersoonlijkheid te verwezenlijken, toelatend in eigen
naam aankoopen e. d. te doen.
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Het bestuur bedankte er echter voor die werking aan te gaan wanneer het minste incident eene kentering
tot oproer tusschen de 1200 à 1500 leden mogelijk maakte, waardoor elke ernstige krachtinspanning onmogelijk werd.

R A C I N G ,  M A A T S C H A P P I J  Z O N - Voor eene laatste algemeene vergadering op 30 Maart 1922, werd

D E R  W I N S T G E V E N D  D O E I ; .
de toestand uiteengezet en het plan bekend gemaakt, neven en boven de
voetbalmaatschappij er eene nieuwe te vormen samengesteld uit hoogstens

twintig tot dertig van de meest verdienstelijke Racingers waartusschen een beheerraad van zeven leden ZOU worden
gekozen voor een termijn van tien jaar.

Het voorstel was aan te nemen of te verwerpen. Nadat een vierhonderdtal menschen de uiteenzetting van den
voorzitter hadden gehoord en kennis genomen van de verschillende wettelijke vormen van maatschappijen met hunne
beteekenis, werd met overgroote meerderheid toelating gegeven tot vorming eener  vereemging  zonder winstgevend
doel, met bepaling dat de gelden van den club + toen ongeveer 20.000 frank + aan de nieuwe maatschappij zouden
worden overgedragen en dat later, in geval van eventueele ontbinding gansch het bezit van de maatschappij AAN DE
WEEZEN DER STAD

D E  B E H E E R R A A D .

De twintig leden die
de nieuwe Racing zouden
vormen, werden aange-
duid en gelast van zoo
spoedig mogelijk te ver-
schijnen voor den heer
notaris Walter  Van de
Walle,  die den akt zou
opstellen.

Zulks geschiedde op
14 April 1922 daaropvol-
gende en dienzelfden dag
werd de beheerraad van
R. C. M. die samengesteld
was als volgt : Oscar
Van kesbeeck, voorzitter;
Pierre Willems, secretaris-
schatbewaarder ; Armand
Goovaerts, Jan Dogaer,
Leon Geens, Henri Jans-
sens, Henri Teurlinckx,
in de gelegendheid gesteld
aan het werk te gaan om
ditmaal op eene stevige

MECHELEN ZOU TEN GOEDE KOMEN.

RACING SCHOLIEREN KAMPIOEN VAN BELGIE. 1921-1922

Goovaerts, Blondeel, Dogaer, Vankesbeeck

F. Dogaer, A. Delart. Van Nuffel,  Cammans, Devroede, De Clerck, J. Dogaer
Rosseel, Verschaeren, Huysmans

Beterams, Michiels, J. Diddens, Coen, Blondeel.

basis aan Racing een nieuwe en waardige instelling te geven.
Gedurende dat seizoen had Racing ook eene athletische  afdeeling in ‘t leven geroepen waarvan ‘t bestuur met

0. Vankesbeeck als voorzitter, A. Goovaerts als secretaris en Dogaer, Swysen, Van der Haegen en Willems als leden,
enkele goede elementen op korten tijd tot reeds merkwaardige uitslagen wist te brengen.

De beslommeringen der nieuwe instellingen zouden echter een hinderpaal worden tot het wijden van de
vereischte aandacht aan de jonge sectie.

Op 12 Juli 1921 werd Vankesbeeck het hoofd van het Belgisch propagandacomiteit en reisde in die hoedanigheid
alle .hoeken des lands af om met zijn machtig woord den vooruitgang onzer sport te bewerken.

Secretaris Goovaerts, de groote ijveraar voor de toekomst en het vormen der jongeren, bekwam toelating tot
stichten van een speciaal fonds voor scholieren en kadetten dat belangrijk bijdroeg tot het gekende succes in de
kampioenschappen voor scholieren.

Buiten de reeds bestaande onderafdeelingen  in het bestuur werd ook nog een scheidsrechterscomiteit gevormd
terwijl het pers- en propagandacomiteit op 15 November 1921.  door A. Van den Eynde werd aangevuld. Wij verloren
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achtereenvolgens Devroede, Denola, Timmermans en Deroy, terwijl op 7 Juni 1922 de ex-voorzitter A. Van Hoey
aannam opnieuw van het bestuur deel te maken. Dienzelfden Zomer werd nog beslist eene zwemafdeeling in
‘t leven te roepen.

DE DRIE EERSTE TITULARISSEN VAN DE RACING-ONDERSCHEIDING “VOOR VERDIENSTE,,
(GOUDEN MEDALIE).

1. Brunau

Rangschikking der elftallen seizoen 192 1- 1922 :

H. Lauwers 1. Dogaer

Beerschot. . . . . .
R. C. M. . . . . .
Cercle Brugge . . . .
C. S. Verviers. . . .
Gantoise . . . . . .
Racing Gent. . . . .
Union-S t -Gi l lo i se  + . .
Antwerp . . . . . .
Standard . . . . . .
F. C. Brugge . . . .
Anderlecht . . . . .
Daring C. Br. . . . .
Racing C. Br. . . . ,
F. C. Malinois. . . .

RESERVEN

G.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

G.
21
18
15
12
12
12
11
12
10
7
9
7
5
6

V.
4
6
9

10
10
10
11
12
13
11
14
14
15
17

G. V.

1 83
2 56
2 79
4 56
4 50
4 52
4 59
2 43
3 41
8 . 43
3 35
5 46
6 33
3 28

T. P.

27 43
36 38
40 32
44 28
41 28
50 28
53 26
49 26
62 23
54 22
53 21
61 19
67 16
64 15

NATIONALE EINDRONDE DER SCHOLIEREN

Union-St-Gilloise bye
i 2,1

F. C. Brugge
S. C. Bois d’Avroy

R. C. Mechelen
4-0

R. C. Gent
R. C. Mechelen 16 j 14

A. E. C. Mons bye 0
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TWEEDE AFDEELING RESERVEN

G. G, V’ G. V. T. P.
R.C.M . . . . . . . 14 10 3 1 3 2 12 21
A n t w e r p . . . . . . 14 7 4 3 43 19 17
Lyra . . . . . . . 14 6 4 4 29 15 16
Berchem . . . . . , 14 6 6 2 27 21 14
Beerschot. . . . . . 14 6 7 1 26 24 13
Liersche . . . . . . 14 4 7 3 16 36 11
F. C. Malinois. . . . 14 4 7 3 18 39 11
Boom . . . . . . . 14 3 8 3 24 49 9

DERDE AFDEELING REEKS A

G. G. V. G. V.
R .  C . M . .  . . . . . 10 7 1 2 23
Hemixem. . . . . . 10 6 3 1 30
Willebroeck . . . . . 10 6 4 0 28
Boom . . . . . . . 10 4 6 0 1’8
F. C. Malinois . . . . 10 2 6 2 12
A. E. Malines . . . . 10 2 8 0 10

VIERDE DIVISIE. REEKS B

G. G. V. G. V.
Berchem . . . . . . 10 7 1 2 43
Scaldis . . . . . . . 10 7 3 0 44
R . C . M . . . . . . . 10 5 2 3 23
Tubantia . . . . . . 10 4 5 1 28
Wilrijck . . . . . . 10 3 7 0 20
Willebroeck . . . . . 10 1 9 0 10

R. C. M. . .
Beerschot. .
Lie r sche  . .
A n t w e r p  . .
Scaldis . .
Lyra . . .
Cappellen . .
Berchem . .
Tubant ia  . .
Sint-Ignatius.

SCHOLIEREN REEKS A

G. G. V. D. V.
. . . 18 16 2 0 90
. . . 18 15 3 0 111
. . . 18 9 7 2 52
. 1 . 18 8 7 3 51
. . . 18 9 8 1 49
. . . 18 8 - 9 1 38
. . . 18 7 9 2 35
. . . 18 6 9 3 45
. . . 18 5 13 0 18
. . . 18 1 17 0 11

SCHOLIEREN REEKS B

G. G. V. G. V.
Fraternitas . . . . . 16 15 1 0 81
Boom + . . . . . . 16 13 2 1 76
Oude-God . . . . . 16 10 4 2 64
Blauw-Wit . + . . . 16 .7 5 4 58
F. C. Malinois . . . . 16 8 8 0 37
R. C. M.. . . . . . 16 6 8 2 28
Beerschot. . . . . . 16 5 8 3 31
Amical. . . . . . . 16 1 14 1 10
A n t w e r p  . . . . . . 16 0 15 1 2

T. P.
7 16

13 13
21 12
29 8
30 6
71 2

T. P.
15 16
13 14
13 13
30 9
26 6
71 2

T. P.
11 32
16 30
34 20
29 19
44 19
47 17
58 16
42 15
75 10

144 2

T. P.
5 30

23 27
22 22
30 18
31 16
50 14
43 13
87 3
96 1
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D E  B E K E R  D E R  ME- In opdracht van de overlevenden van Sinte-Barbara, zou dus de beker door

CHELSCHE SCHOLEN.
bedoelde heeren  geschonken, voorbehouden worden aan de jeugd. Het bestuur besloot
een tornooi in te richten tusschen al de Mechelsche scholen, zoo aangenomen als

officieele.  Van eerstgenoemde seholen mochten wij geene  enkele inschrijving bekomen.
Al onze gemeentescholen stelden echter eene ploeg in lijn, die tegenover twee teams van de Staatsmiddelbare

school en drie van het Atheneum in een handicap-tornooi, volgens den gemiddelden ouderdom berekend, zouden
uitkomen.

Ons initiatief, met de zuiverste inzichten op sportgebied bedoeld en alleen betrachtend onze voetbalbeweging nog
verder tot onze schooljeugd en niet minder tot de leerkrachten te doen doordringen, moet nochtans aanstoot hebben
gegeven aan een overijverig lid van F. C. Malinois, zelf onderwijzer in een der deelnemende scholen.

Bedoeld heerschap vatte het plan op al de ingeschreven jongens voor zijn club te laten aansluIten,  wat van een
geel en rood standpunt uit beschouwd, zeer lofwaardig mag heeten  en zelfs in onze, oogen  niet als laakbaar zou zijn
doorgegaan, ware belanghebbende wat kieskeuriger met de middelen omgesprongen.

Nu lekte het uit dat een dozijn leerlingen&t,zijn  school er nagenoeg toe gedwongen waren geweest eene aanslui-
tingskaart in te vullen. Een der vaders + lid van Racing + teekende  hiertegen protest aan. De zaak kwam voor den
schepen van onderwijs en gaf aanleiding tot tusschenkomst  van den B. V. B. Onze slimme onderwijzer kreeg een
bolwassching van belang, en de kaarten werden vernietigd.

Het tornooi kende een buitengewoon succes en de finaal zag tegenover elkaar de “Noordschool,, en de zesde
klas van het Atheneum die een handicap van drie doelen had goed te maken.

Op Zondag 11 Juni 1922 werd de schaal schitterend door de Noordschool gewonnen, waarvan het elftal
buiten den goeden keeper Sauwen ook nog twee andere Racingkadetten bevatte, namelijk B. Dogaer en A. Diddens.
Gansch onze Mechelsche schooljeugd liep dien dag op ons veld samen en juichte de overwinnaars uitbundig toe.

1 9 2 2 Bij d’opening van dit seizoen kwam officieel het nieuws dat Racing voor het jaar 1923 naar een ander

1923.
terrein zou moeten uitzien, daar de stad over de gronden van de Slachthuisvest wenschte te beschikken. Een
dubbel werk moest dus door het bestuur verwezenlijkt worden : de ploegen vormen en trainen; een nieuw

RACING-BERCHEM 2-0
terrein zoeken, aankoo-
pen en een stadion op-
bouwen waarvoor ech-
ter eerst de noodige
gelden dienden te wor-
den verzameld.

F R A N S  D O G A E R

V E R D W I J N T .

De opgooi
G o d d e r e ,  Barette, D o g a e r

Bij het vormen
van d’eerste ploeg
kwam de droeve be-
vestiging van het ver-
schrikkelijk vooruit-
zicht : Frans Dogaer
zou niet meer spelen.
Gelukkiglijk was het
backsvraagstuk opge-
lost : Siroen en Jan
De Ron hadden zich
tot een stevig verdedi-
gingsstel opgewerkt,
des te steviger daar de

halflijn  het beste gedeelte van de ploeg uitmaakte : Brunau, Janus Dogaer en Hofmans  vormden een trio dat met
de beste middenlijn van ‘t land mocht vergeleken worden.

Onze toestand was des te hachelijker, tengevolge van de beslissing genomen op de algemeene Bondsvergadering,
waarbij voortaan drie clubs uit eerste divisie naar Promotie zouden dalen.
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I N  G R O O T De eerste ronde bracht ons in nijpend gevaar, Niettegenstaande het reuzenwerk, volbracht door
Pp
G E V A A R .

het bestuur, niettegenstaande den goeden wil, de tucht en stoere wilskracht van de spelers, behaalden
- - wij slechts draws tegen Standard, Verviers en Racing Brussel en overwinningen tegen Anderlecht
en F. C. Brugge met het mager totaal van zeven punten, Overal en door .iedereen  werd Racing als rijp voor de
degradatie beschouwd.

Het begin van de
tweede ronde scheen
dit te willen bevestigen
en slag op slag werd
achtereenvolgens ver-
loren tegen C. Brugge,
Standard, Beerschot,
Uccle Sport en Union-
Saint-Gilloise.  Deze
laatste ontmoeting on-
taarde in eene echte
ramp, met 7-0 werden
wij naar huis gezon-
den. Cesar Blommaerts
die in de goal stond,
kreeg er in eens genoeg
van en wilde het af-
trappen, of juister ge-
zegd “OPtrappen,,  langs
den historischen‘llnion-
trap, maar werd in zijn
aftocht tegengehouden
en terug naar het veld

RACING 1 1922-1923

Dogaer, Brunau. Siroen, A Van Tulden, J. Dogaer, Hofmans,  J. De Kon, Cauwenbergh,
Blickx, Lauwers,  Schuermans, H. De Ron, De Man.

gezonden door den nooit ontmoedigden Jan Dogaer.

E R  W E E R  E E N S En dan kwam ineens de “remonte,,, te Brussel tegen Anderlecht waar Blommaerts vier

DOORHESEN.
voeten en zes armen en twee vleugels scheen te hebben en op zijn eentje de match won met
2-1, match die wij even zoo goed met 5-1 hadden kunnen verliezen.

De moed was er, en in éénen adem werden om de bzurt de Gantoise, Antwerp, Verviers en Berchem verslagen
terwijl tegen Daring, en Racing Brussel gelijk spel werd verwezenlijkt, wat ons twaalf punten gaf voor de tweede
ronde of negentien voor het seizoen. Wij rangschikten ons op de elfde plaats, juist genoeg om ons van den fatalen  val
te redden.

Het gelijke spel tegen Racing club Brussel gaf aanleiding tot incidenten

W I E  D E  H A V E R  V E R D I E N T Eeckelaars, die toen onze middenvoor was en de gewoonte had nogal
hardnekkig op den keeper te gaan, was geen bijzonder vriend van De Bie,

e- K R I J G T  H E M  N I E T den Brusselschen doelwxhter. Op een gegeven oogenblik, wanneer een bal
met een hoogen  boog omtrent het “ strafschoppunt ,, ging nederkomen en Eeckelaers er naar toeliep om hem met het
hoofd te verwerken, kwam De Bie uit zijn doel en wachtte den dalenden bal af nevens onzen middenvoor: maar uit
zijne houding was zoo duidelijk zijn inzicht te raden dat, wanneer zijn vuist met volle geweld in Eeckelaars’ gezicht
terecht kwam, en een zuivere onbetwistbare “knock-out,, veroorzaakte, een machtige kreet van razernij uit het
volk opsteeg.

De wedstrijd had natuurlijk een rumoerig verder verloop en bij het einde schoolde de menigte samen, belust op
toepassen der lynchwet... men eischte het hoofd van den schuldige.

Het bestuur gelukte er in de mannen buiten te krijgen en De Bie onopgemerkt weg te brengen.
Niettegenstaande de bescherming der gendarmen en politie trof toch een steen een der Brusselsche auto’s, die

. wel is waar niet beschadigd werd.
Toch was er genoeg gebeurd om ons een tuchtmaatregel op den hals te halen. De Bie werd niet verontrust

- de scheidsrechter had niets- ongewoons opgemerkt d maar Racing zou zijn eerstvolgende yt huiswedstrijd met
gesloten deuren spelen.
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Dat zou samenvallen met den laatsten match der eerste ronde, tegen F. C. Brugge.
Niettegenstaand het feit dat onze scholierenkampioenen nog te jong en te onervaren waren, om gezien de steeds

strenger wordende competitie, in het eerste elftal te worden opgenomen, besloot de selectie toch aan den piepjongen

RACING KADETTEN 1922-1923.

TWEEDE DER PROVINCIE OP ÉÉN PUNT ACHTER DE KAMPIOENEN

K. Dogaer, Nouwens Cabuy, Garnier,
A. Frans, V. d. Eynde, 5. Dogaer,

Van HooF,  A. Diddens, Caenberghs, De Hertog, Roelandt.

J. Diddens - hij was
geen volle 16 jaren -
eene kans te geven.

Janneke door-
stond die vuurproef met
klank en bleef definitief
in Racing 1.

Onze ploeg was
dit jaar samengesteld
uit :

Van Tulden,
J. De Ron, Siroen
Hofmans,  Dogaer,

Brunau,
Blickx, Lauwers,

Eeckelaers, Diddens,
De Man,
Reserven :

Schuermans, H. Deron.

Onze reserven
van de eerste divisie
brachten het maar tot
de negende plaats, de
tweede “spéciale,,  rang-
schikte zich de derde,

onze derde divisie was voorlaatste van hare reeks, de vierde divisie derde, de scholieren-reserven tweede, en de
kadetten, tweede van de pro-
vincie.

Onze scholieren konden
tijdens de provinciale ronde de
volle maat van hunne waarde
niet geven. Verschillende wed-
strijden en namelijk tegen Beer-
schot was Jan Diddens - de
ster van deze ploeg - niet
beschikbaar, daar hij optreden
moest in eerste divisie. Het ge-
volg ervan was dat Beerschot
eene echte “ promenade de
santé ,, deed in de provinciale
ronde en eerste eindigde met
43 punten, terwijl Racing op de
tweede plaats het maar bracht
tot 34, hetzij een verschil van
9 dikke punten.

In de landelijke eindronde
kwam echter Diddens vrij. Het
toeval wilde dat wij onzen
eersten match zouden spelen

RACING SCHOLIEREN KAMPIOEN VAN BELGIE. 1922-1923

V. d. Avont. Goovaerts, Nouwens,  Cammans. A. Delaet, Dogaer, Blondeel.
Corbeel, Depues, Verschaeren

J. Delaet, Michiels, J. D iddens ,  Verb ies t , Blondeel.

tegen Beerschot op het terrein van Berchem.
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Beerschot, waartusschen Raymond Braine en Meljado uitblonken, begon met overdreven zelfvertrouwen, bijzonder
wanneer, na enkele minuten spel, reeds een goal werd aangeteekend. Na een wedstrijd, die in de scholierenannalen
historisch zal blijven, bracht Racing het tot eene 4-1 overwinning.

Daarna kwam eene gemakkelijke overwinning van 13-1 tegen de Union Sportive Tournaisienne op een onnoem-
baar modderveld te Mons, terwijl het gedurende den ganschen wedstrijd bleef stortregenen.

De finaal gaf ons als tegenstrever Tilleur F. C. dat na zeer betwisten wedstrijd met 2-1 moest onderdoen.
Het bestuur had de zware taak van den aankoop der gronden, en het bestudeeren der plannen begonnen. De

heeren  E. Patteet. Van der Auwera, Pécher en Hustin kwamen de rangen der leiders aanvullen terwijl Van den Eynde
zich terugtrok.

De terreincommissie werd versterkt en bestond uit Geens, Patteet, Van Hoey, Blondeel  en Jéhansart.
De schatbewaarder

Willems, die zich jaren
actief met scheidsrechte-
ren had bezig gehouden,
werd opgenomen in de
eerste categorie.

Op 29 Oogst 1922,
was, ten gevolge  van we-
derzijdsche grieven, een
bijeenkomst belegd met
eene afvaardiging van
F. C.M., waarop de HH.
Vankesbeeck, Goovaerts
en Willems, onze Racing
vertegenwoordigden, en
waar, na ernstige bespre-
king, een nauwere toena-
dering tusschen de twee
kringen werd bewerkt, en
het besluit genomen werd
in de toekomst wedstrij-
den in te richten, met
gemengde Mechelsche
ploeg.

1923 RACING - DARING 1-1

Swartenbroeckx,

De “toss,,
Langenus,  Dogaer,

In de maand Mei 1923 werden we door het Gemeentebestuur der stad Lier uitgenoodigd  de schaal aldaar
uitgeloofd, te komen betwisten. In de finaal tegen Uccle Sport speelden wij gelijk, maar de trofée werd ons toegekend
tengevolge eener reglementsovertreding onzer tegenst.revers.

Rangschikking van het seizoen 1922-1923 :

EERSTE AFDEELING
G. G. V. G. V. T.

Union. ....... 26 18 2 6 55 19
Beerschot ...... 26 16 5 5 65 28
Cercle Brugge. .... 26 15 4 7 42 21
Daring ....... 26 14 6 6 46 23
Antwerp ....... 26 15 7 4 54 37
Racing Brussel. .... 26 12 9 5 58 52
Standard ....... 26 10 11 5 47 48
F. C. Brugge ..... 26 9 12 5 47. 48
Gantoise ....... 26 8 14 4 42 53
Berchem ....... 26 7 14 5 36 67
R. C. M. ...... 26 7 14 5 30 56
Verviers ....... 26 6 15 5 40 57
Anderlecht ...... 26 5 15 6 31 49
Uccle-Sport ...... 26 4 17 5 30 59

P.

42
37
37
34
34
29
25
23
20
19
19
17
16
13
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RESERVEN

G. G. V,
B e e r s c h o t . . . . . .  2 6  1 6  2
Union-St-Gilloise  . . . 26 17 6
DaringC.Br..  . . . 26 17 6
B e r c h e m . . , . . .  2 6  1 5  7
A n t w e r p . . . . . .  2 6  1 3  8
Anderlecht . . . . . 26 11 7
Gantoise . . . . . . 26 ~12  10
Cercle Brugge . . . . 26 10 11
R. C. M. . . . . . 26 9 12
Standard . . . . . . 26 10 16
RacingC.Br.. . . . 26 7 16
C. S. Verviers . . . . 26 7 16
F. C. Brugge . . . . 26 6 16
UccleSport.  . . . . 26 4 21

G. V. T. P.
8 56 18 40
3 72 26 37
3 68 28 37
4 63 30 34
5 53 34 31
8 50 37 30
4 65 52 28
5 39 44 25
5 34 60 23
0 46 62 20
3 41 64 17
3 42 70 17
4 29 60 16
1 23 96 9

TWEEDE AFDEELING (RESERVEN)

G. G. V. G. V.
A n t w e r p . . . . . . 12 9 1 2 27
Lyra . . . . . . . 12 9 2 1 41
R. C. M. . . . . . 12 5 4 3 22
F. C. Malinois. . . . 12 5 6 1 22
Liersche . . . . . . 12 4 8 0 21
Beerschot. . . . . . 12 3 8 1 18
Berchem . . . . . . 12 3 9 0 25

DERDE AFDEELING REEKS A

G. G. V. G. V.
Oude God . . . . . 10 7 1 2 62
Tubantia . . . . . . 10 5 2 3 27
B l a u w - w i t  . . . . . 10 5 3 2 22
F. C. Malinois . . . . 10 6 4 0 32
R.C. M.. . . . . . 10 3 6 1 22
A. E. C. Malines . . . . 10 0 10 0 8

VIERDE AFDEELING REEKS A

G. G. V. G. V.
F. C. Malinois .... 12 12 0 0 64
Tubantia ...... 12 8 4 0 62
R . C . M....... 12 7 5 0 38
Berchem ...... 12 5 6 1 25
Cappellen. ..... 12 5 7 0 26
Amical. ...... 12 4 7 1 24
Maccabi ...... 12 0 12 0 5

SCHOLIEREN

G. G. V. G. V. T. P.
Beerschot. . . . . . 22 21 0 1 149 11 43
R. C. M. . . . . . . 22 16 4 2 87 29 34
Fraternitas . . . , . 22 13 3 6 81 29 32
L i e r s c h e . . . . . . 22 14 6 2 93 35 30
Berchem . . . . . . 22 12 7 3 82 38 27

T. P.
10 20
18 19
16 13
28 11
30 8
36 7
30 6

T. P.
9 16

11 13
14 12
25 12
22 7
67 0

T. P.
6 24

16 16
19 14
31 11
53 10
37 9
82 0
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Lyra . . . . . . . 22 12 7 3 63 35
A n t w e r p . . . . . . 22 11 10 145 41
F. C. Malinois . . . . 22 9 12 1 36 57
Scaldis . . . . . . . 22 6 16 0 42 131
Boom . . . . . . . 22 2 16 4 17 80
Capellen . . . . . . 22 2 1 9 ’ 1  1 5 93
S’ Ignatius . . . . . 22 2 20 0 16 126

SCHOLIEREN RESERVEN FINAAL

27
23
19
12
8
5
4

G. G. V. G. V. T. P.
Beerschot. . . . . . 10 8 1 1 50 14 17
F. C. Malinois . . . . 10 7 1 2 56 12 16
Amical.  . . . . . . 10 7 2 1 38 16 15
Bouchout . . . . . . 10 3 6 1 14 54 7
Berchem . . . . . . 10 2 7 1 18 33 5
R.C.M.. . . : . . 10 0 10 0 0 47 0

In deze finaal kwamen wij oorspronkelijk op de eerste plaats, gevolgd van Beerschot en F. C. Malinois. Op klacht
van deze laatstgenoemde club werden de twee eersten. al hunne punten ontnomen, tegen de reglementsbepalingen in.

Beide belanghebbenden gingen in beroep zich in volmaakt hetzelfde geval bevindende. Beerschot kreeg gelijk en
werd kampioen, Voor Racing bleef de zaak hangend en toen al ons aandringen slechts ontwijkende antwoorden
bewerkte, gaven wij ten langen laatste de zaak op, vermits wij toch voor een voldongen feit stonden.

SCHOLIEREN RESERVEN

F. C. Malinois.
R. C. M. . .
Berchem . . .
T u b a n t i a .  . .
Antwerp . . .
Fraternitas . .
Wilryck . . .
Scaldis . . .

Berchem . . .
R. C. M. . .
Beerschot . .
Antwerp . . .
F. C. Malinois .
Willebroeck. .
Scaldis . . .
T u b a n t i a .  . .

G. G. V.
. . . 14 10 0

. . . . 14 10 2

. . . . 14 7 3
1 . . . 14 6 4
. . t 1 14 7 5
. 1 1 . 14 3 8
. . 1 . 14 3 9
. . . . 14 0 13

ALLERKLEINSTEN

G. G. V.
. . . . 14 12 2 ’
. . . . 14 11 2

. 1 . 1 14 6 3
. . , . 14 7 6
. . . . 14 6 6
1 . . . 14 5 8
. * , . 14 4 10
. . . . 14 0 14

G. V. T. P.
4 75 9 24
2 87 17 22
4 39 34 18
4 36 35 16
2 28 41 16
3 28 46 9
2 16 58 8
1 15 84 1

G. V. T. P
0 36 9 24
1 50 6 23
5 4 0 1 1 7
1 36 13 15
2 28 22 14
1 22 36 11
0 13 75 8
0 3 56 0

R A C I N G  B O U W T  Z I J N Alvorens naar de ligging van een nieuw veld uit te zien, alvorens zelfs te

H U I D I G  S T A D I U M
bepalen welke kapitalen er zouden moeten gezocht worden, werd in gewichtige
vergaderingen van den beheerraad besproken, welke de belangrijkheid van de nieuwe

te verwezenlijken instelling zou moeten zijn, rekening houdend van het aantal inwoners van onze stad, het ledental  van
onzen kring en het getal spelers die bij Racing waren aangesloten. Zich daarop steunende kwam het beheer tot het
besluit dat het nieuw veld minstens 10.000 toeschouwers ZOU moeten kunnen bevatten, met eene tribune van minstens
500 plaatsten terwijl niet minder dan twee speelvelden moesten worden voorzien, wat den aankoop van twee tot drie
hectaren grond noodig maakte.

En dan werd uitgezien naar de ligging : voorafgaandelijk werd. bepaald dat het wenschelijk was van in
d’ omstreken van d’ Antwerpsche poort te blijven ; wijk waar Racing vanaf hare stichting had geleefd.
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Hoopvol werden d’oogen gericht naar de onafzienbare Krankenvelden, gelegen naast de schietbaan.
Deze gronden, waarvan de ligging in de onmiddellijke nabijheid van de stad, aan den eindstilstand van tramlijn

nummer 1, als gedroomd voor ons scheen, hoorden echter toe aan vier verschillende eigenaars en waren dwars in twee
gesneden door een _ servitude ,, weg die langs de schietbaan heen, op den Antwerpschen steenweg uitkwam.

De gronden werden in stilte opgestapt en afgemeten door M. Victor De Roy ; maar niettegenstaande de
genomen voorzorgen wist enkele dagen later de gansche stad dat Racing naar den Antwerpschen steenweg ging.
Een dergelijke toestand was niet van aard om de onderhandelingen met verschillende eigenaars te vergemakkelijken
en nog minder om de koopvoorwaarden gunstiger te maken.

Om aan deze verontrustende geruchten een einde te stellen werd besloten ook aan den Battelschen steenweg eene
.zichtbare afmeting te gaan doen van gronden die daar te koop lagen om daarna in de dagbladen aan te kondigen dat
Racing daar een aankoop  had gedaan.

Het verhoopte resultaat werd bereikt :’ gansch de Mechelsche sportwereld “was er mee weg ,,. Hevige kritiek
werd uitgebracht tegen de slechte ligging, het Racing bestuur werd verwenscht... maar. intusschentijd kon in stilte
worden onderhandeld.

Een akkoord werd gesloten met de Stedelijke Godshuizen, na lange, zware vergaderingen; een verkoopsaanbod
werd bekomen van HH. Michiels en Magnus en nadat het Beheer der Godshuizen den verkoop had toegestaan en
de voorwaarden ervan waren goedgekeurd door ‘t College van Burgemeester en Schepenen, alsook door den Gemeente-
raad en zulks in d’aanwezigheid van eene stampvolle zaal Racingers, werd de verkoop van de gronden van
HH. Magnus en Michiels op 18 October 1922 door Notaris Van de Walle beschreven.

Intusschentijd werden voetstappen gedaan, om de noodige gelden, onder vorm van leeningen, rond te halen.
Zonder de minste moeite werden 200.000 frank in twee dagen bijeen gebracht.

De goedkeuring door de Bestendige Deputatie te Antwerpen, voor het gedeelte der gronden toehoorend aan de
Godshuizen, kwam vrij spoedig, dank zij den invloed van advokaat Albert Nobels, bestendige afgevaardigde, maar het
koninklijk besluit, den verkoop in laatsten aanleg goedkeurende, liet zich wachten.... o, zoo lang.

Eindelijk kwam het gelukkig nieuws en onmiddellijk werden de takken van den kanadaboom die te midden van
onzen nieuwen grond stond, afgekapt om er een lange wit en groene wimpel aan te knoopen  en alzoo, te midden van
fierheid, geluk en geestdrift, aan Mechelen aan te kondigen dat Racing haar “eigen huis,, had gekocht. Iedereen was
gelukkig en de behendigheid van het beheer werd... dien dag ten minste, naar waarde geschat. Op 16 Januari 1923 las
notaris Van de Walle  in de aloude prachtlokalen van de Godshuizen, gelegen in den Bruul, in d’aanwezigheid van de
zeven beheerraadsleden van Racing, de groote aankoopakte... waarvan de onderteekening ons de tranen in de oogen
bracht. Enkele weken later, namelijk op 10 Februari 1923, werd een laatste gedeelte grond aangekocht van Mevrouw
Weduwe Vallens.

Na al deze aankoopen was Racing eigenaresse van eene totale oppervlakte van 7 hectaren. De servitudeweg werd
verlegd in de richting der Electriciteitstraat, de toelating werd van de stad bekomen de “butte,, van de schietbaan af te
voeren en onderhandelingen om de oppervlakte waarop deze “butte,, zich bevond aan te koopen,  werden met de Stad
aangeknoopt. Met de landbouwers die de gronden bewerkten werden overeenkomsten gesloten en met een hunner die
“noch steken noch snijden wilde,, en die 2000 frank als overnemingsvergoeding eischte, een rechtsgeding aangegaan dat
de gevraagde som herleidde tot 200 frank.

Dag en nacht werd intusschen door enkelen gewerkt aan de projekten van duit te voeren werken. De jonge
bouwmeester, Joseph Coen, ons huidig bestuurslid, gelaste zich kosteloos met het opmaken der plannen en lasten-
kohieren.

Vanwege het ministerie werd bekomen dat de manschappen van ‘t 14de Artillerie zich met paarden ter onzer
beschikking stelden voor de uit te voeren grondwerken, want niet minder dan 10.000 m3 grond moesten verlegd en
vervoerd worden.

En wanneer, rond de maand Mei, de vloer van het speelveld gansch gelijk was gelegd, werd de bezaaing met zorg
gedaan. Een schrale en hevige wind stoorde echter onze vooruitzichten, met gevolg dat ‘s anderendaags al het kostelijke
graszaad tot op den Antwerpschen Steenweg werd gejaagd. We moesten dit werk herbeginnen en ditmaal hielpen regen
en zon, om ons het schoonste grasveld van België te bezorgen.

Beschikkende over de gewenschte oppervlakte werd er besloten, benevens het groot stadion ook nog twee
oefenvelden aan te leggen.

En naarmate de werken van het groot stadium vorderden, werden de beslissingen maar steeds gewichtiger. zoo
werd er bepaald dat de staanplaatsen in stede van tien duizend, twintig duizend toeschouwers zouden moeten kunnen
bergen, terwijl de tribune vijftienhonderd zitplaatsen moest bieden en niet vijfhonderd.
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Deze beslissing veroorzaakte het aanleggen van zestien trappen rond gansch het speelveld en het bouwen van
eene tribune van 80 meters op eene hoogte van 14 meters.

Onder de tribune zou een “ buffet ,, gebouwd worden met eene gelagzaal van 10 op 20. meters, en eene
woning voor den cha-
lethouder.

Bovendien wer-
den 8 kleedkamers voor
de elftallen en eene
turnzaal  van 10 op 10
meters voorzien.

Tot  eene  alge-
meene  onderneming der
werken werd niet over-
gegaan, eene afzonder-
lijke prijsaanvraag, ge-
volgd van afzonderlijke
ondernemingen, werd
gedaan volgens den
aard van het werk, met
gevolg dat het beheer
van Racing, dus het
feitelijk toezicht behield
op al deze afzonderlijk
uitgevoerde werken.

Voor iedere on-

VANKESBEECK  GEEFT AAN DE PERS UITLEG OVER ONS NIEUW STADIUM.

C. Cleiren J. Dogaer 0. Vankesbeeck

derneming moesten telkenmale nieuwe plannen, nieuwe lastenkohieren opgemaakt en aan de concurrentie onderworpen
worden alvorens tot de definitieve aanbesteding te komen.

Om dit te verwezenlijken werden benevens plannen en kohieren, niet minder dan tien duizend brieven verzonden
op minder dan één jaar.

De bouwwerken werden uitgevoerd door de aannemers Van Dessel  en Opdebeeck, al het schrijn- en timmerwerk
door den heer Teugels, het ijzerwerk door de firma Maréchal en het betonwerk door den heer Wattiez van Bergen.

De laatste belangrijke uitgave was het afsluiten van onzen grooten  eigendom. De uitgave schrikte ons echter niet
af en de muur gansch rond ons veld werd opgebouwd.

Gansch den Zomer door werd er op Racing hard gewerkt onder de toenemende belangstelling van al onze leden
en zelfs van de gansche Mechelsche bevolking. ‘s Avonds werd het nieuw veld van Racing een doel van wandeling,
zoodanig dat er personen moesten aangesteld worden, en kaarten worden gedrukt om die bezoeken met eenige orde en
zonder het veroorzaken van schade te laten geschieden.

In de maand Juli ontvingen wij het bezoek van de pers; een veertigtal vertegenwoordigers van al de belangrijkste
dagbladen van ons België, waren aanwezig en, na een algemeen bezoek,. onder de leiding van den voorzitter, die allen
nuttigen uitleg verschafte, eindigde de ronde in een geest van bewondering voor het grootsche werk dat door de Racing
Club van Mechelen werd opgetimmerd. En ‘s anderendaags verschenen in al de dagbladen van België, lange
beschouwingen over het nieuwe stadium waarin, benevens de degelijkheid van de werken, ook den durf van onze club
werd geroemd.

De innerlijke toestanden en namelijk wel de financieele  toestanden, waren wel niet zoo rooskleurig als het lachend
uitzicht van de Racing installatie wel had kunnen doen veronderstellen.

Naarmate de werken vooruitgingen, werd alles van dag tot dag duurder wat, gevoegd bij de steeds grootere
wenschen  die werden uitgedrukt, te midden van Cie werken, een nijpend geldgebrek teweeg bracht.

Op een gegeven  oogenblik werd zelfs hier ter stede het gerucht verspreid, dat de toestand van Racing hachelijk
was geworden, en de leveraars boden dan ook dringend, allen te samen hunne schuldvorderingen aan, ‘het ergste
vreezende.

Dank zij het bereidwillig optreden van enkelen, werd het noodige geld toch gevonden en iedereen betaald, met
gevolg dat, wanneer het officieel seizoen 1923-1924 kwam, buiten het dak van de tribune, de gansche instelling nagenoeg
was afgewerkt en betaald.
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Het weze hier terloops gezegd dat de Mechelsche sportvrienden die aan Racing rgelden  leenden, en waarvan
net totaal bedrag nagenoeg de 600.000 franken bereikte, zulks deden, bezield met den breedsten sportgeest.

Ze leenden hun geld voor een termijn van tien jaren, mits den geringen  intrest van 4.50 t. h., de fiscale mobiliaire

HET NIEUWE RACINGSTADILIM

ve rrmune  zonder d a k

taks nog ten hunnen laste
nemend.

Het weder begunstigde
ons en de drie eerste wed-
strijden werden gespeeld met
een echt zonneweder, met
gevolg dat de toeschouwers,
die op de tribune hadden
plaats genomen, niet leden
onder de afwezigheid van
het dak dat maar niet komen
wilde.

Rond November werd
ook dit gedeelte definitief af-
gewerkt en de reuzenonder-
neming van den Antwerp-
schen Steenweg geeindigd.

Langsheen den steen-
weg werden veertien hooge
masten geplaatst waar, wan-
neer er wedstrijden gespeeld
werden, in de orde van de

rangschikking, de veertien clubvlaggen van de eeredivisie wapperend werden naar omhoog getrokken.

1 9 2 3 Een triestig jaar voor Racing. Wel zouden wij, na een krachtinspanning van belang ons mooi stadium

1924.
inhuldigen.
Maar die in-

huldiging ging gepaard
met den eersten offi-
cieelen wedstrijd tegen
Cercle Brugge, die ons
op onzen mooien groe-
nen grond, de beste
van ‘t land, eene eerste
3-4 nederlaag moest
toebrengen. Koortsach-
tig hadden J. Dogaer
en A. Goovaerts ge-
werkt aan de verzeke-
ring der toekomst, hun
kweekelingen zouden
nipt te laat komen om
de club van degradatie
te redden. Onze prach-
tige scholieren vielen
nog een tikje te jong.

Na onze eerste
nederlaag kwamen uit-
slagen als

TIJDENS DE INHULDIGING VAN F. C. MALINOIS’ GEDENKTEEKEN
AAN DE GESNEUVELDEN.

0, Vankesbeeck aan ‘t woord.

Racing Gent 3 + R.C.M. 2 R.C.M. 0 h Standard 0 Beerschot 2 c R.C. M. 1 Gantoise 1 + R.C. M. 0
den toestand niet verbeteren.
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De spelers verloren den moed, verklaarden zich onder allerlei voorwendsels onbeschikbaar zoodat voor onze
verplaatsing naar Racing Brussel beroep moest worden gemaakt op enkele ,jeugdige,  nog bleeke sterretjes, Coen,
Coenegracht en de 15 jarige Nouwens.

Iedereen was het eens om onze mooie exhibitie te loven maar de uitslag 7-1 in ons nadeel, was ons lang geen
troost.

Onze eerste overwinning kwam tegen F. C, Luik 2-1 en werd door nog een paar goede uitslagen opgevolgd
zoodat wij het einde der eerste ronde met 8 punten bereikten.

Eene overwinning op Racing Gent en een 2-2 draw tegen Beerschot gaven hoop. Wij wisten dan nog de punten
te behalen tegen Gantoise, Antwerp, Verviers en Daring.

Wij geraakten tot 19 punten met eene nog te maken verplaatsing naar Berchem, terwijl A. A. Gantoise met
15 punten nog Cercle Brugge en Antwerp ontmoeten moest.

Verviers en F. C. Luik waren reeds veroordeeld. Wij dachten dus eene mooie kans te hebben om aan de
gevreesde twaalfde plaats te ontkomen.

RACING 1 1923-1924.

J .  Dogaer ,  Brunau .  S i roen ,  Van  Tulden,  J . -B .  Dogaer ,  Hofmans,  De Ron, Cauwenbergh,

Govaer t s ,  B l ickx ,  Lauwers, Eecke laers ,  J .  Diddens

D:E B E R U C H T E  F I N A A L ‘t Zou echter niet mogen zijn : Gantoise won hare twee partijen terwijl wij

+ T E G E N  G A N T O I S E  -
op Berchem eene 1-0 nederlaag leden.

Dat knakte onze jongens. Moraal aangetast gingen zij op het Daringveld de
“ belle ,, spelen tegen de Gentenaars.

Voor die gelegenheid werd de jonge Verbiest  in ‘t elftal opgenomen, zoodat onze scholieren, die dien dag juist de
eindronde begonnen tegen Racing Gent, zoowel Diddens als Verbiest  moesten missen.

De partij ging vrijwel gelijk op tot aan de vijf-en-twintigste minuut met mogelijk een licht voordeel voor Groen
en Wit, wanneer een ontsnapping der Gentenaars, met een onhoudbaar doel onze jongens allen moed ontnam en sommi-
gen zelfs hunne plichten als sportsman vergeten deed.

Eeckelaers werd eerst naar de kleedkamers verwezen, en toen schenen onze spelers nog slechts alleen hunne
uitsluiting te betrachten.
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Janus Dogaer had schoon door woord en daad het voorbeeld te geven, een beroep te doen op de betere
gevoelens zijner makkers, niets hielp.

Beurtelings moesten Brunau, Deron en Diddens het veld verlaten, terwijl keeper Van Tulden,  gekwetst, hen
dan nog volgen moest. De uitslag was dan ook niet twijfelachtig. Met eene 5-0 nederlaag verhuisde Racing

naar promotie.

RACING IVe AFDEELING. KAMPIOEN 1923 1924

K .  Jacob& Cauwenbergh, Lauwers,
Goovaerts, De Coninck, Pessers,

Vervaeck, Louis, K. Dogaer, V. d. Plas, De Coen

onze reserven, die regelmatig uiteengetrokken werden. Zij eindigden nummer dertien.
De tweede afdeeling presteerde iets beter en bracht het tot de vierde plaats.

VEROORDEELD.

De door onze
spelers opgeloopen
straffen zouden hunnen
weerslag hebben op
het volgende seizoen.

Ons elftal was als
volgt uitgekomen :

Blommaerts

J. De Ron, Siroen
Gobbers, Brunau,

Dogaer
Blickx, Lauwers,

Eeckeleers, J. Diddens,
H. De Ron

Invallers :
Coenegracht,

Vercammen, Nouwens,
Coen.

Het slechte jaar
onzer eerste ploeg
bracht ook niet minder
slechte uitslagen voor

De derde afdeeling volgt het slecht voorbeeld der reserven en moet zich met de voorlaatste plaats tevreden
stellen.

Toch hadden al die sombere wolken “a silver  lining,,.
Onze vierde afdeeling namelijk, werd nummer één harer reeks en werkte ook in de eindronde zoo flink dat ze

den kampioenstitel wegkaapte.
Hier volgt hunne samenstelling :

Fr. Van Tulden
A. Jacobs, R. Jacobs

Lambert, W. Swysen, Geeraerts
Vervaeck, Louis, Wyns,  Bus,  De Man

En onze scholieren dan, die verwezenlijkten den “hat-trick,,. Na een gelijkspel met Racing Gent (1-1) zonder
Diddens of Verbiest  kwam de overgespeelde wedstrijd hen toe met 6-1, Union Saint Gilloise werd met 3-1 uit den weg
geruimd terwijl Racing Brussel er met 7-0 moest aan gelooven. Onze jongens waren dus voor de derde maal achter-
eenvolgens kampioen van België.

De kadetten bleven de eeuwige tweeden en eindigden eens te meer op die eervolle plaats.
Tusschen de vroede vaderen van het bestuur bleef, ondanks alles, de oude geest het bovenhalen. Alleen

V. Jéhansart viel weg wegens vertrek naar Brugge.
Uit den beheerraad nam Henri Tuerlinckx ontslag tengevolge van een ernstig geschil.
Drie nieuwe werkers kwamen echter hunnen steun verleenen : Hélas,  Thielemans en Dehornois.
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c - DE EERSTE Een eerste Ententematch werd te Mechelen betwist en wel tegen N. A. C. van

“ ENTENTE ,, PLOEG.
Breda, Hollandsch kampioen.

De Mechelsche ploeg zag er uit als volgt :

Blommaerts
Schuermans, De Ron

Brunau, Dogaer, Lauwers
Derycke, Van der Kinderen, Blickx, Diddens, Sterckx

‘t Zij zeven Racingers en vier Geel-Rooden.
Jan Diddens viel eene eerste onderscheiding te beurt, hij werd met Janus Dogaer aangeduid om in Straatsburg de

Belgische kleuren te gaan verdedigen. Jantje was toen pas zeventien jaar.

RACING SCHOLIEREN, KAMPIOEN VAN BELGIE 1924-  1925

Bams, luuuwcna, kyers, Lauwers,
Garnier, V. d. Eynde, Caenberghs

Bruynseels, A. Diddens, Burssens. De Hertogh, De Bie

Rangschikking der ploegen, seizoen 1923-1924 :

EERSTE AFDEELING

Beerschot. . . . . .
Union St. G. . , . .
C. S. Brugeois . . . .
Racing B. . . , . .
Standard . . . . . .
R. C. Gent . . . . .
Antwerp . . . . . .
Daring. . . . . . .
F. C. Brugeois . . . .
Berchem Sp.. . . . .
Gantoise . . . . . .
R. C. M. . . , . . .
VerviersC.  S. . . . .
F. C. Luik . . . . .

G. G. V. G. v. T. P.

26 15 3 8 52 21 38
26 14 3 9 43 20 37
26 13 6 7 47 26 33
26 14 7 5 47 30 33
26 12 5 9 43 32 33
26 13 9 4 43 41 30
26 8 9 9 43 32 25
26 7 9 10 31 32 24
26 7 10 9 38 37 23
26 6 10 10 31 43 22
26 6 13 7 30 42 19
26 6 13 7 30 65 19
26 5 16 5 23 59 15
26 3 16 7 17 43 13

.- - -
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RESERVEN

G.
Beerschot. . . . . . 26
Berchem . . . . . . 26
Union St.  Gil loise . . . 26
Verviers . . . . . . 26
Antwerp . . . . . . 26
Daring. . . . . . . 26
C. S. Brugge. . . . . 26
R. C. Gent . . . . . 26
Standard . . . . . . 26
F. C. Luik . . . . . 26
Racing Br. . . . . . 26
F. C. Brugge. . . . . 26
R.C. M.. . . . . . 26
Gantoise . . . . . . 26

G. V. D.

20 3 3
18 5 3
17 5 4
12 9 5
11 8 7
12 9 5
11 9 6
11 9 6
11 13 2
7 15 4
7 16 3
6 15 5
7 18 1
3 19 4

69
72
76
55
46
36
55
48
70
33
44
37
41
28

TWEEDE AFDEELING “SPECIALE,,

G. G, V. G. V.
Liersche . . . . . . 16 12 3 1 38
Lyra . . . . . . . 16 10 3 3 36
Beerschot. . . . . . 16 9 5 2 48
R. C. M.. . . . . . 16 8 6 2 39
Berchem . . . . . . 16 5 7 4 16

Oude-God . . . . . 16 5 8 3 34
St-Ignatius . . . . . 16 4 9 3 27
A n t w e r p . . . . . . 16 3 9 4 34
F.C.Malinois.  . . . 16 5 11 0 24

SCHOLIEREN REEKS A

G. G. V. D. V
R. C. M.. . . . . . 22 16 1 2 141
Lyra . . . . . . . 22 16 5 1 97

VIERDE AFDEELING TOUR FINAL

G. G. V. G. V.
R.C. M.. . . . . . 10 9 1 0 38
Liersche . . . . . . 10 8 2 0 32

1924 De terugkeer van het Daringveld, na die droeve, onwaardige match tegen Gantoise, geleek omtrent aan

1925.
een doodengang.

Bij de t’ huiskomst, was het nieuws van het ongeval van Cesar Blommaerts, onze reserve keeper, die in
een militaire wedstrijd zijn been kwam te breken, niet van aard om ons gemoed te verlichten.

Gansch het Racingvoelende Mechelen treurde.
Wanklankig scheen dan ook voor ons de jubelende feestoptocht van onze Mechelsche mededingers, F. C.

Malinois, die thans juist ons in eerste afdeeling ging vervangen en die gebeurtenis naar behooren  vierde.
Wij waren echter vast besloten in dat promotiemidden niet langer dan één jaar te vertoeven, wij konden ons aan

die omgeving niet aanpassen.
Dat zouden wij pas goed voelen ter gelegenheid van onzen eersten officieelen wedstrijd op het verre veld van

Audenaarde. Wat trof ons het verschil met de prachtige gronden van Union, Daring, Beerschot, e. d.
Wat hadden wij ‘t land aan die doorweekte, slijkerige weide, waarop het miniatuurtribunetje en de primitieve

kleedkamers ons haast bespottelijk voorkwamen,

PRACHTUITSLAGEN. Voor een enthousiast publiek, opgezweept door een triomfantelijk seizoen in
tweede afdeeling, bekroond door de opklimming naar promotie, gingen die onbekende

Audenaardsche jongens er op los met klaarblijkend inzicht hun vel zoo duur mogelijk te verkoopen.
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26 43
26 39
22 38
41 29
40 29
46 29
48 28
55 28
52 24
66 18
64 17
79 17
74 15
71 10

T. P.
14 25
18 23
34 20
21 18
25 14
43 13
46 11
38 10
59 10

T. P.
13 40
28 33

T. P.
10 18
6 16



Vooraleer onze spelers van hunne verbazing bekomen waren stonden wij reeds 2-0 achter. Maar toen begrepen
de onzen den ernst van den toestand en, nadat J. Diddens op strafschop had gelijk gemaakt was er geen houden meer
aan en met 4-2 werden onze eerste punten binnengedaan. Wegens de moeilijke aansluiting hadden enkele verkleefde
Racingers zich met hun auto’s ter onzer beschikking gesteld om spelers, verzorgers en ofhcieelen  naar huis te voeren.

En dan kwam ‘t eene succes na het andere, 4-1 tegen Stade Leuven, 4-2 tegen Oude God, 3-1 tegen Excelsior
Hasselt, waar een nijdige losbol, uit spijt, een brandende cigaret in Jan Dogaer ‘s zak moffelde zoodat hij met halfver-
brande kleederen ‘t huis geraakte, terwijl wij allen voor een dreigende menigte het terrein moesten ontvluchten.

Daarna kwam 3-1 tegen Lyra, 4-0 tegen Charleroi, 5-2 tegen Oostende, na welke ontmoeting onze spelers slechts
15 minuten overbleven om den trein te halen, met gevolg dat de Oostendsche straten getuigen waren van een gekken
wedren van beslijkte voetballers. met hun kleederen over den arm, of, gelijk Mossoux, in voetbalbroek met gekleed
hemd en ronde hoed.

. RACING 1 1924-1925.

Vankesbeeck,  Mossoux, Michiels, Dogaer, Blommaerts, J.  Diddens, Gobbers, Lauwers, Blickx

Si roen ,  De  Ron,  Nouwens.

Verder nog 4-1  tegen Tilleur, in wie men de toekomstige kampioenen had gezien.
4-1 tegen Montegnée, waar men ons, in weerwil van ‘t drankverbod, op een kloeke flesch “fine,, trakteerde.

2-0 tegen Herstal en 7-0 tegen Excelsior Brussel.
Gedurende de eerste ronde verloren wij slechts twee punten tengevolge van draws tegen F.C. Luik 0-0 en

F. C. Sérésien 1-1.
Deze laatste match zag het einde der loopbaan van een jong scheidsrechter wien men een mooie toekomst voor-

spelde : Racing was meester geweest op een doorslecht veld en had twintig minuten vóór ‘t einde de leiding met 1-0,
wanneer een welverdiende strafschop in ons voordeel werd gefloten. De scheidsrechter plaatste zelf het leder op het
beruchte punt, verwijderde de spelers uit het gebied en Jan Diddens stond bereid den schop te nemen. Het Waalsch
publiek was echter zoo opgewonden dat minstens één minuut noodig was vooraleer er bedaring kwam en toen..... toen
wijzigde de referee zijne beslisting en gaf..... “goalkick,,.

Onze spelers stonden als aan den grond genageld en de Walen gingen onmiddellijk den gelijkmaker netten.
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Jan Deron  geraakte totaal den kop kwijt en deed de gekste dingen, dribbelde eens van in ‘t center naar zijn eigen
doel toe en had alle moeite om het leder “uit,, te zenden. Keeper Cammans kreeg het nog hard te verduren en brak
zich op ‘t einde een vinger. Wij dienden geen klacht in, maar Paus Barette had den flater gezien en... wist genoeg.

Wij eindigden de ronde met vijf punten voorsprong op onze naaste tegenstrevers en niemand twijfelde er nog aan
dat R. C. M. in een “cavalier seul,,  den weg naar eerste afdeeling ging opgaan.

S U P P O R T E R S In onze stad ontwikkelde de clubliefde in dolle geestdrift. Onverschilligen werden Racing-

G E E S T D R I F T .
vereerders en, als paddestoelen na een vochtigen nacht, rezen de supporterskringen uit den grond
op. Schier elken Zondag viel één of meer vlaggen in te huldigen : Hanswyck de Bercht,  Hooge

en Lage Neckerspoel, Pennepbel,  Kantje, Auweghem wijk, Ham, Etoile d’Or, A-B, Hombeeck, Bruine-Kruis, enz.,

RACING - A. S. OOSTENDE

“Binnen!,, juicht Blickx

kwamen zich scharen naast de oude kringen “Les Amis du
Racing,,, Supporters Jan Van Cant en Racing’s Weergalm.

Bij elken wedstrijd dreunde muziek van twee, drie plaat-
sen van ‘t veld en wemelde het van wit-groene vaandels.

On,ze eerste verplaatsing van de tweede ronde d het
ging naar Stade Leuven c zag een mobilisatie zonder voor-
gaande.

Drie duizend Mechelaars trokken, met muziek en vlaggen
aan ‘t hoofd, naar de Petermannenstad en overrompelden de
winketmenschen aan den ingang.

Oververtrouwen zou onzen ondergang worden. De Leu-
venaars,  de vroegere traditie indachtig, speelden als leeuwen
en met 1-0 betreurden wij onze eerste  nederlaag.

Maar men zou ‘t zich niet aan ‘t hart laten komen, wij
hadden immers nog 3 punten voorsprong ! Leuven dreunde van
dartele Racing aria’s en op het stationsplein warrelde vóór
‘t vertrek die gansche massa dooreen in een gekken, luidruch-
tigen  rondedans. 5

c T A N U S  D O G A E R  E N Maar de oorlog had
onze teruggekeerde oud-strij-

RIK LAUWERS FALEN*  ders niet onbelast gelaten .
Rik Lauwers en vooral Janus Dogaer begonnen de gevolgen
te voelen van eene kwaal aan ‘t front opgedaan en waren niet
meer regelmatig beschikbaar, moesten zich zelfs als spelers
terugtrekken.

Dat was voor onze ploeg een harde slag.
Wel wisten wij tegen Audenaerde met 11-1 en met 6-3

tegen Excelsior Hasselt te winnen, maar eene tweede nederlaag
tegen Oude God met 3-1, nadat de onzen zelf de 4 doelen

hadden aangeteekend, kwam onze eerste plaats in gevaar brengen.
Wij mochten niet meer verliezen want zoowel Tilleur als F. C. Luik gaven blijken van schitterende conditie.
Toen werd opnieuw beroep gemaakt op Lauwers en Dogaer om toch maar weer de schoenen aan te trekken en

onze oude sterren aarzelden niet.

M A A R  K O M E N Tegen Lyra stonden ze opnieuw in wit en groen en droegen niet weinig bij tot eene

T E R U G .
moeilijk bevochten overwinning met 1-0. ‘t Ging dan naar Chatileroi  op een veld van peperkoek-
deeg, waar wij ‘t met 3-0 bovenhaalden.

7-0 tegen Montegnée, 4-0 tegen Herstal in een weder dat ons lang zal heugen. Sneeuw, hagel en regen, alles door
een stormwind voortgezweept kwamen, met een vrij hevige vorst, het spelen pijnlijk maken, 0-0 was de uitslag tegen
wind en ‘t koste moeite sommigen onzer spelers, die meest onder de harde wedergesteltenis hadden geleden, terug het
veld in te krijgen. Maar d’overwinning bracht troost. Michiels en Diddens waren dien dag bewonderenswaardig.

En zonder Dogaer of Lauwers moesten wij op eigen veld een punt afstaan aan ‘t zwakke Oostende, waarna
Tilleur ons met 4-0 afmaakte en zich zóó definitief op de eerste plaats zette. F. C. Luik met dewelke  wij vervolgens
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gelijk speelden, kwam ons zelfs van de tweede plaats verdringen. Wij kwamen met een wedstrijd minder 3 punten
achter den tweede te staan.

I N  F I N A A L . De “derby,, Tilleur-F. C. Luik zou beslissen of wij een kans krijgen zouden tegen de tweede

eerste afdeeling.
gerangschikten van reeks B uit te komen voor de betwisting van de derde openkomende plaats in

Die derby zou gespeeld worden RAClNG  - TILLEUR

op denzelfden  dag dat Racing naar
Excelsior Brussel moest. Zooals voor-
zien wonnen wij zonder al te veel
moeite met 3-0.

En terwijl onze jongens zich
aankleedden, kwam men ons zeggen
dat F. C. Luik gewonnen had. ‘t Be-
richt viel ons als een emmer koud
water op ‘t lijf en schoorvoetend
trokken wij de stad Brussel in, maar
onze vreugde was des te grooter
wanneer wij later mochten vaststellen
dat het eerste bericht uit de lucht was
gegrepen, en Tilleur ons door eene
flinke overwinning eene laatste kans
had bezorgd.

Nog moesten wij Seraing ont-
moeten, maar ‘t werd 2-1 in ons
voordeel en wij zouden ‘t dus tegen

Rik Lauwers acrobaat

Liersche Sportkring moeten klaarspelen wie naar eerste klas zou opklimmen.

BEVORDERING A
G. G. V,

R .  Tilleur F.  C.  . . . 26 20 2
R. C. Mechelen . . . 29 19 3
R. F. C. Luik . . . . 26 17 2
Oude God . . , . . 26 12 8
A.S.Herstal  . . . . 26 10 9
Stade Leuven . . . . 26 10 12
T. S. V. Lyra . . . . 26 9 11
F. C. Seraing . . . . 26 9 11
A,S.Ostende.. . . 26 8 11
Excelsior Brussel . . . 26 7 13
Charleroi  S.  C. . . . 26 6 13
Excelsior Hasselt . . . 26 7 14
R. C. Montegnée . . . 26 7 15
S. V. Audenaerde. . . 26 3 20

Liersche 0 H Racing
Racing 7 - Liersche

G. V. T.

4 84 27
4 84 28
7 58 15
6 32 28
7 38 39
4 35 39
6 27 31
6 38 48
7 43 59
6 37 54
7 30 40
5 40 68
4 33 48
3 22 77

1
1

P.

44
42
41
30
27
24
24
24
23
20
19
19
18
9

Wij verkozen onze tegenstrevers eerst in eigen vesting te gaan bekampen. Racing zou volledig staan met Dore
Nouwens,  die eene week vroeger als back het scholierenkampioenschap had gewonnen, op de middenvoorplaats.

Dien dag week Mechelen uit naar Lier. Elk beschikbaar vervoermiddel werd opgevorderd en wie niet rijden kon
die ging te voet.

De 15 kilometers lange weg tusschen de twee steden zag wit en groen en waar de autocar der spelers voorbijstoof
ging gejuich op uit de groepen.

‘t Werd een hardnekkige strijd. Dore Nouwens  maakte ‘t eenige doel van de partij waarna Racing zich
voorzichtig in verdediging terugtrok. De eerste en moeilijkste stap was gedaan.
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T E R U G  N A A R De volgende week voor de “revanche,, was het zoo stikkend heet dat het pasgemaaide

E E R S T E  D I V I S I E .
grasveld zichtbaar verschroeide.

Liersche opende de scoor, maar dat prikkelde de onzen die niet minder dan zevenmaal
aanteekenden. Nouwens  nam vier prachtdoelen voor zijne rekening.

Ons team was dat jaar samengesteld uit :

Doel : Cammans.
Achter : De Ron, Seroen.
Half : Gobbers, Lauwers, Coenegracht, Verschaeren,  Dogaer, Brunau.
Voor : Blickx, Michiels, Eeckelaers, Nouwens,  Diddens, Mossoux.

Was het seizoen dus bevredigend voor onze eerste ploeg, de lagere afdeelingen gaven heel wat minder voldoening.
Onze tweede eindigde slechts op de vijfde plaats,
Derde en vierde afdeelingen geraakten in de provinciale finaal maar moesten zich met eene eervolle rangschikking

LIERSCHE - RACING

Dat vond Siroen niet “fair..

tevreden stellen. Onze scholieren echter
%. bleven de gewoonte getrouw en eindig-

den de provinciale competitie op de
tweede plaats met één punt achter
Berchem.

In de landelijke eindronde zouden
onze jongens Racing eens te meer eer
aan doen.

Achtereenvolgens werden Excel-
sior Hasselt en Union Jemappes met
7-0 en 6-0 afgemaakt.

De finaal zag- ons tegen onzen
provincialen concurent  Berchem Sport
in strijd op het veld van Liersche Sport-
kring. Onze groen-witte jongetjes zagen
niet zoo nauw op de cijfers en bewezen
hunne onloochenbare meerderheid met
eene 6-0 zegepraal. Fons Diddens en
Dore Nouwens  waren de helden dier
partij.

Datzelfde ploegje ging in Schaer-
beek den beker van den Kolonialen dag
wegkapen tegen eene combinatie Schaer-
beek-R. C. Brussel, terwijl onze reserve-
scholieren niet achterwege bleven en in
Vilvoorde eveneens een beker bemach-
tigden.

Onze tweede nam deel aan het Paaschtornooi te Oostende en sloeg er de sterke eerste ploeg van Uccle Sport
met 4-1. In de finaal moesten onze moedige jongens na extra-time met 4-3 voor de A. S. A. van Oostende onderdoen.

Het bestuur had dat jaar het hoofd te bieden aan bekamping die vooral haar oorsprong had in onbeantwoord
gelaten kritiek van de selectie.

Sommigen wilden kost wat kost de ouderen als Blickx, Lauwers en Dogaer zien vervangen. Ons herhaald succes
in scholierenaldeeling had hen verblind. Plaats voor de jongeren was hun motto.

En wanneer die ouden zich dan om gezondheidsredenen terugtrokken dan bleek alras dat de jongeren nog niet
gereed waren en dat de selectie het goed vóór had gehad met de verjongingskuur slechts trapsgewijze toe te passen.

En wanneer dan de opklimming naar eerste afdeeling en een vierde kampioenschap der scholieren het jaar
kwamen sluiten dan verwekte dit succes ongewettigden naijver tegenover de elftalcommissie zoodat zelfs in ons eigen
midden een geschil diende te worden bijgelegd.

E N T E N T E  M A L I N O I S E . De Mechelsche Entente had dat jaar een tegenbezoek aan N. A. C. te Breda
gebracht en werd op 30 Oktober 1924 officieel erkend.



Hare samenstelling luidde : Voorzitter : 0: Vankesbeeck, R. C. M.; Ondervoorzitter : Walhain, F. C. M.;
Secretaris-verslaggever : Van der Voordt,
F. C. M.; Secretaris-briefwisselaar : Goo-
vaerts, R. C. M.; Leden : Dogaer, R.
C. M. en Temmerman, F. C. M.

Verder werd in den schoot van
Racing eene spoedig bloeiende korfbalaf-
deeling gesticht.

De heer Van Hoey nam ontslag uit
het bestuur en werd vervangen door H.
Vincke.

Op 12 Oktober 1924 had op het
Racingveld eene eerste internationale ont-
moeting plaats, België-Luxemburg. De
Mechelsche linkervleugel Diddens-Sterckx
was te dezer gelegenheid aangeduid en
droeg ruimschoots bij om de 4-1 over-
winning te bewerken. Ons bestuur werd
om de puike inrichting geluk gewenscht.

Ten slotte ontstond een ernstig ge-
schil met het beheerraadslid Teurlinckx,
geschil dat voor de Mechelsche rechtbank
zijne oplossing kreeg.

Rangschikking der elftallen seizoen
1924-1925 :

RACING SCHOLIEREN. KAMPIOEN VAN BELGIE 1923-1924

In  voe tba ik ieeaq .  ,. uelaet, uetnler.  uepues, trouwens, bercammen,  verolesr, L ue
ISaedeleer,  Beckers, Garnier, A. Diddens. Van Quathem.

J. Diddens, die ook deelmaakt van die ploeg, is afwezig.

DIVISION 11 “SPÉCIALE,,
G. G. V. G.

Berchem . . . . . . 18 15 3 0
Liersche . . . . . . 18 13 4 1
Beerschot. . . . . . 18 13 4 1
St.Ignatius..... 18 9 7 2
Lyra . . . . . . . 18 7 9 2
R. C. M. . . . . . . 18-7 11 0

BoomF.C. . , . . . 18 7 11 0
Antwerp . . . + . . 18 5 12 1

F. C. Malinois . . . . 18 5 12 1
Oude God . . . . . 18 5 13 0

DIVISION 111 (FINALE)

G. G. V. G.

Berchem . . . . . . 9 7 0 2
Lyra. . . . . . . . 9 5 3 1
Hoboken .  . . . . . 9 4 4 1
Turnhout . . . . . . 8 2 1 5
R.C.M. . . . . . . 9 3 6 0
Tubantia . . . . . . 8 0 7 1

DIVISION IV (FINALE)

G. G. V. G.

Boom . . . . , . . 8 7 1 0
F. C. Malinois . ; . 9. 6 2 1
Lyra. . . . . . . . 8 3 3 2

R . C . M . .  . . , . . 9 3 5 ‘1
Liersche . . . . . . . 9 3 6 0
Brabo . . . . . . . 9 0 7 2

V. T. ‘P.

60 18 30
64 22 27
51 20 27
36 47 20
27 39 16
42 52 14
31 46 14
38 51 11
23 50 11
33 60 10

V. T. P.

28 7 16
16 19 11
21 23 9
13 8 9
15 29 6

8 28 1

V. T. P.
27 12 14
25 14 13
19 16 8
19 16 7
20 25’ 6

7 24 2
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SCOLAIRES SERIE A

G. G. V. G.
Berchem . . . . . . 20 16 1 3
R.C.M.. . . . . . 20 16 2 2
Liersche . . . . . . 20 13 2 5
Lyra . . . . . . . 19 10 6 3
B e e r s c h o t . . . . . .  2 0  9  8 3
Borgerhout . . . . . 20 7 8 5
Antwerp...... 18 7 7 4
F. C. Malinois . . . . 20 6 11 3
Oude God . . . . . 19 5 12 2
Blauw-Wit..... 20 4 16 0
Amical. . . . . . . 20 0 20 0

SCOLAIRES TOUR FINAL
R. C; M. 7 - Hasselt 0
R. C. M. 6 - Jemappes 0
R. C. M. 6 - Berchem 0

V. T. P.

100 18 35
100 18 34
63 19 31
71 25 23
58 42 21
31 44 19
53 35 18
43 60 15
22 78 12
19 119 8

7 120 0

1925 Den 20 Augustus 1926 verscheen het eerste nummer van het weekblad “De Maanblusscher,,, uitgegeven

1926.
door de Mechelsche verstandhouding die de twee groote lokale vereenigingen Footbal Club en Racing
groepeert. Dit blad genoot vanaf het begin grooten bijval, die de opstellers ervan eenigszins  beloonde voor de

RACING-F. C. BRUGGE

Goetinck, Maeck, J. De Ron

groote moeite die ze zich kosteloos getroostten, om hunne lezers
regelmatig en getrouw in te lichten.

Het seizoen gedurende hetwelk Racing zich opnieuw met
de tenors  der eerste (thans eere-afdeeling) zou te meten hebben,
kondigde zich in uiterst nadeelige voorwaarden aan, omdat
haar verkleefde aanvoerder, Janus Dogaer, vrij erg ziek zijnde,
genoodzaakt was aan voetballen te verzaken. Rik Lauwers, die
ook reeds sedert 1912 regelmatig de Racingkleuren in ‘t eerste
elftal verdedigde, nam terzelfdertijd pensioen, hetgeen twee
vitale ruimten in de halflijn  bracht. Gezien de nieuwe buiten-
spelregel in ‘t seizoen werd toegepast, werd natuurlijk met
angst de vraag gesteld of de jonge krachten, waarop Racing
beroep zou maken, den zwaren last van ‘t afbeulend halfback-
spel zouden kunnen dragen. De oefeningen werden tijdens het
doode seizoen daarbij door enkele spelers erg verwaarloosd
en het verwonderde de Racingbestuurders dan ook niet uiter-
mate dat de oefenwedstrijden en de eerste officieele  kampen
weinig succes brachten.

E E N  SLECHT In oefening, kreeg ons elftal, inder-

B E G I N .
daad met enkele invallers, een duchtige
rammeling van 5- 1 vanwege Cercle Brugge

voor het tornooi van Oostende ; veertien dagen later kregen wij
Cercle Brugge opnieuw te bekampen ditmaal op ons eigen veld,
en weer werd het eene nederlaag met 2-4. Uitgenoodigd door
N. A. C. van Breda, moest Racing behalve de diensten van
zijn twee oude spelers, ook deze van Siroen, Blommaerts en
Coenegracht missen. N. A. C., vorig seizoen tweede van het
Nederlandsch Kampioenschap, hield er Racing dan ook met
6-3 onder, hetgeen ons op den vooravond bracht van het
officieel kampioenschap met vooruitzichten die niet al te schit-

terend waren. De twee eerste kampen brachten ons tegenover Berchem Sport te Antwerpen en Football Club Brugge
te Mechelen en beide matchen werden met 4 tegen 1 door Racing verloren, alhoewel tegen Brugge ons elftal,
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waarin Siroen terug optrad, heel wat beters had verdiend. Racing had over ‘t algemeen de bovenhand, vertoonde
mooi samenspel dat trappen hooger stond dan dit der tegenstrevers en de hooge 4-1 scoor in ons nadeel was dan ook
voor de duizende  toeschouwers een onuitlegbaac iets.Goetinck zelf, de Brugsche aanvoerder, kwam ons verzekeren
dat de besten verloren hadden.

Den volgenden Zondag zou Racing nochtans tegen C. S. Verviers met vernieuwden moed uitkomen en alhoewel
Verbiest, zonder de minste verwittiging zijn speelmaten in den steek liet en in vervanging den steeds jongen Brunau op
het laatste oogenblik telefonisch werd opgeroepen, behaalde Racing zijn eerste twee punten met 5-2. In dezen match
vond Janneke Diddens zijn goeden vorm terug en deed zich bijzonder opmerken evenals V. Michiels als rechtbinnen en
het backpaar De Ron-Siroen.  De twee volgende wedstrijden tegen Standard te Luik, en Daring te Brussel brachten
ons daveringen van belang, respectievelijk, 8-0 en 5-0.

M O S S O U X  D E Te Luik kregen onze spelers, en Mossoux in ‘t bijzonder, het zeer erg te verduren en de

- ZONDEBOK -
ontvangst die hen, evenals aan bestuurders en supporters werd voorbehouden, maakte veel
contrast met het gul onthaal dat ons op Daring te beurt viel.

Na vijf ontmoetingen be-
haalde Racing dus slechts één
overwinning en  de  mees te
sportbladen duiden ons.... zeker
om hun sympathie te toonen,
reeds als vermoedelijken daler
aan. Die gewaagde voorspelling
had het beste uitwerksel op onze
jongens die zich duchtig aan ‘t
oefenen zetten en de volgende
w e e k  Union-Saint-Gilloise,  te
Mechelen, met 3-2 overwonnen
om vervolgens, in verplaatsing,
een punt af te dwingen van
Cercle Brugge en Tilleur. De
draw tegen de leidende ploeg
van Cercle maakte vooral op-
hef..... te meer dat gedurende
de gansche week, die den wed-
strijd voorafging, alleen gespro-
ken werd over het aantal doelt-
jes waarmee Racing het zou
kunnen aftrappen.

Van de match op Tilleur
dient vooral onthouden dat
Racing, na een 3-0 achterstand
aan de rust, gedurende de

RACING-ANTWERP

Mossoux doelt in zweefvlucht

tweede speelhelft driemaal wist te doelen in 11 minuten ! Deze drie goede uitslagen maakten invloed op de supporters
die minstens duizend man sterk de ploeg naar Beerschot vergezelden waar wij, weinig door vrouw “ Fortuna ,, bevoor-
deeligd met 4-0 bezweken.

De match tegen Racing Gent werd uitgesteld en nadien kregen wij S. C. Anderlecht op ons Stadium, wat tegen
alle verwachting, op een 2-5 davering voor groen-wit uitliep; in dezen match werden vooral opgemerkt Adams en
Caudron, die om zoo te zeggen met hun tweeën de Brusselsche overwinning verwezenlijkten. Hetgeen Caudron op die
match te zien gaf, grensde bijna aan ‘t onmogelijke en de grootsche ovatie die de in bewondering staande Mechelaars
hem, na verloop van den wedstrijd brachten, was dan ook ten volle verdiend.

Vervolgens werd het ofhcieele  seizoen onderbrokep door sneeuwval en vorst: ons eerste terugoptreden viel tegen
Berchem Sport, ten huize, en alhoewel Racing van drie zijner gewone spelers beroofd was die weer op ‘t laatste
oogenblik door De Laet, Rik De Ron en De Vroe werden vervangen, wist zij pet een 3-3 uitslag een gewichtig
puntje te behouden.

Vervolgens bracht een verdiende 5-1 rammeling op F. C. Brugge opgeloopen, ons weer stilaan in gevaar; geluk-
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kig herpakten onze spelers zich nadien, behaalden achtereenvolgens twee prachtoverwinningen op de Waalsche
ploegen, de eerste te Verviers met 3-0, de andere met 6-0 op Standard, alzoo de vernederende 8-0 der heenmatch op

waardige wijze wrekend !
De match tegen Daring op ons Stadium was ons min gunstig en alhoewel Racing de eerste “time,,  volkomen

meester was, ZOU Daring na de herneming van een kansrijk goaltje en de daaruitspruitende ontmoediging onzer spelers
dankbaar gebruik maken, om met de hooge 5-1 scoor te winnen. De Union-Racing  kamp te Brussel was weinig
belangwekkend en werd door de Brusselaars gewonnen.

E E N E  OPHEFMAKE.NDE Na die twee kloppingen werd de ontmoeting tegen C. S. Brugge, te Mechelen.

- “ R E M O N T E , ,  -
niet zonder vrees te gemoet  gezien, zooveel te meer dat Verschaeren, gekwetst, en
Gobbers, ziek, niet konden optreden. Deze spelers werden door de steeds bereid

zijnde ouderen Brunau en Rik De Ron vervangen, die, met den moed der wanhoop bezield, een 2-0 overwinning van het
sterke Brugsche elftal hielpen afdwingen.

Op bezoek bij onzen rechtstreekschen mededinger voor de afdaling naar promotie, de Gantoise, zegevierde de
stalen wil onzer allesgevende jongens die de’zegereeks  nadien voortzetten met Tilleur, weliswaar na een slechte wed-
strijd, met 4-2 te verslaan. Die puntenoogst br?acht  ons nochtans niet volledig buiten gevaar en met vernieuwden moed
trokken onze spelers naar Antwerp waar ze met 2-0 weer twee kostbare punten op hun actief bijschreven. Eene oefen-
match, op een vrijen zondag, tegen de “London Fur Trade Football club,, gespeeld en door de onzen gewonnen, zag
het eerst verschijnen in ‘t eerste elftal van Fons Diddens, die zich bijzonder deed opmerken.

De eerstkomende officieele  match plaatste ons tegenover Racing Gent en met 7-3 werd de Mechelsche meerder-
heid bewezen; hier speelde Fonske Diddens zijn eerste ofhcieele  match in eerste afdeeling, tot volle voldoening van
bestuur en medematen. Nadien verzekerde Racing zijn behoud bij ‘t hoogste gezelschap met op S. C. Anderlecht
met 4-2 te gaan winnen, na geweldigen indruk gemaakt te hebben op de talrijke aanwezigen. Dit nam’ niet weg dat
cnze groen-witten de ultgestelde  match op Racing Gent ook nog voor hunne rekening namen.

ZOO technisch hoogstaand en kalm berekend was hun spel dat ze na een uur spelen een 5-0 voorsprong hadden
en Gent daarna slechts op ontsnapping tweemaal kon tegendoelpunten. De zegereeks werd voortgezet met een
verdiende overwinning in Mechelen tegen Antwerp F. C. en dit met 5-3. Spijtig dat onze jongens de laatste match niet
even schitterend presteerden : tegen Gantoise, te Mechelen, werd met overdreven zelfvertrouwen aangevangen en
lieten ze door gemis aan verstandhouding de Agémannen een 4-0 voorsprong nemen; wat er dan ook gedaan werd,
verder dan tot 4-3 kregen ze het niet.

Onze ploeg die ‘t seizoen begonnen was met de samenstelling :

Van Tulden
De Ron, Siroen

Coenegracht, Verschaeren, Gobbers
Blickx,  Michiels, Nouwens,  J .  Diddens,  PJIossoux

en op een gegeven oogenblik
wedstrijden omgewerkt tot :

als een zeker slachtoffer voor promotie werd beschouwd, werd voor de laatste beslissende

Van Tulden
De Ron, Siroen

Nouwens, Coenegracht, Verschaeren
Blickx, A. Diddens, Gobbers, J. Diddens, Mossoux

Deze nieuwe samenstelling maakte ophef, bekwam verbazende uitslagen, zooals hooger gezegd, en werd voor
‘t volgende jaar een schitterend seizoen voorspeld.

R A C I N G  KR1 JGT Op 23 Juli 1925 werd de mooie Racingvlag ingehuldigd. Een geweldige plasregen kon

- EENE V L A G .
de geestdrift niet bekoelen. De ontvangst ten huize van den voorzitter zag een duizendtal
kletsnatte enthousiasten rond de enorme tafel defileeren  waaraan de eerewijn  werd geschonken.

De groote “hall,, leek een schuur, maar Vankesbeeck was dien dag niet uit zijn humeur te krijgen. De plechtigheid werd
besloten op den stadsschouwburg, waar tijdens de feestzitting de heeren  0. Vankesbeeck, L. Geens, Rik Swysen en1
J. Van der Haegen met de gouden medalie “voor verdienste,, werden vereerd, waardoor de lijst in dat keurorde  acht
namen ging tellen.

J. Van der Haegen
welk voorbeeld later door
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Van der Cauteren werd nagevolgd.
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Onze oud-spelers Janus Dogaer en Rik Lauwers stelden zich op 13 Oktober 1925 ter beschikking van ‘t bestuur
en werden onmiddellijk in ‘t selectiecomiteit opgenomen, terwijl de HH. Ardoullie, Steenbackers en Alfons  Goyvaerts
het middenbestuur kwamen versterken.

Onze jonge spelers, Verbiest, Nouwens  en Jos Delaet werden gekozen om in de provinciale Juniorsploeg uit te
komen, welk team het Belgisch kampioenschap wist te behalen.

Onze supportersfederatie kende een ongemeenen bloei en gaf blijken van groote leef- en werkkracht. Een variété-
avond door haar ingericht kende enorm succes en stijfde op gevoelige wijze het fonds voor ons monument.

Op tweede Maart negentien honderd zes en twintig, trof ons een gevoelige slag tengevolge van het “faillissement,,
van ons bankhuis, het “Credit Foncier dAnvers,,

Ook onze supporters (Eonds voor monument) en de zwemafdeeling waren tusschen de slachtoffers. Racing besloot
toen het verlies voor eigen rekening te nemen, zoodat beide afdeelingen met onaangetaste financien  konden voortbloeien.

RACING 1 1925-1926.

J. Dogaer.  Coenegracht ,  Verschaeren, Van Tulden,  Gobbers ,  De  Ron,  J. D i d d e n s ,  B l i c k x ,  C a u w e n b e r g h ,
Nouwens, A. Diddens Siroen, Mossoux.

Janneken Diddens bekwam, ter gelegenheid van de groote Belgie-Holland match zijn eerste “tap,, als internatio-
naal en zou dat jaar nog drie maal de roode trui aantrekken.

Zijn broer Alfons werd als reserve van de nationale ploeg aangeduid.

O V E R L I J D E N  V A N Eene droeve gebeurtenis zou dit jaar verder kenmerken. Op twee en twintigsten

_--,  J A N  V A N  CANT.
Maart negentien honderd zes en twintig, werd onze groote Jan Van Cant naar zijn laatste
rustplaats gedragen. Racing bezorgde hem eene koninklijke teraardbestelling  en kocht voor

eigen rekening den grond waarin haar groote zoon zou rusten.
Onze lagere afdeelingen mochten op een vrij goed seizoen terugblikken. Wel kwam de reserve op de voorlaatste

plaats en mochten wij met onze scholieren niets bijzonder presteeren. Maar zoowel de tweede afdeeling als de Kadetten
eindigden op slechts één punt achter de kampioenen.

Rangschikking der Racing elftallen 19251926 :
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EERE AFDEELING

Beerschot. . . . . .
Standard . . . . . .
Daring C. Br. . . . .
Union-St-Gilloise  . . .
Cercle Brugge . . . .
Berchem . . , . . .
Antwerp . . . . . .
R. C. M. . . . . .
Gantoise . . . . . .
F. C. Brugge . . . .
Racing Gent. . . . .
Anderlecht . . . . .
C. S. Verviers ., . . .
Tilleur.  . . . . . .

Berchem . . 1 . . 1

A n t w e r p  . . . 1 . .

Union  . . . . . . .

Daring . . . . 1 .

Standard  . . . . . .

Beerschot. . . . . .

Racing Gent . . . .

Anderlecht . . . . .

C. S. Brugge. . . . 1

F. C. Brugge . . . .

Tilleur.  . . . . . .

V e r v i e r s  . . . . . .

R. C. M. . . . . . .

Gantoise  . . . . . .

G. G. V, G. V. T. P.
26 18 4 4 80 29 40
26 14 7 5 77 48 33
26 15 9 2 59 33 32
26 15 9 2 51 36 32
26 15 10 1 56 28 31
26 11 7 8 68 30 34
26 11 9 6 49 34 31
26 12 11 3 65 73 27
26 10 10 6 52 56 26
26 11 12 3 49 52 25
26 9 12 5 63 71 23
26 8 15 3 39 64 19
26 4 20 2 34 102 10
26 3 21 2 32 96 8

RESERVEN
G. G. V. G. V. T. P.

26 21 1 4 89 29 46
26 17 3 6 103 30 40
26 16 8 2 98 55 34
26 15 8 3 86 42 33
26 13 6 7 72 40 33
26 13 10 3 63 44 29
26 11 12 3 70 56 25
26 10 11 5 55 54 25
26 10 14 2 54 77 22
26 7 16. 3 60 84 17
26 8 17 1 57 107 17
26 7 17 2 58 110 16
26 5 15 6 49 105 16
26 4 19 3 39 120 11

TWEEDE AFDEELING 5PÉCIALE,,
G. G. V. G. V.

Beerschot. . . . . . 20 14 3 3 83
R. C. M.. . . . . . 20 12 3 5 84
L i e r s c h e . . . . . . 20 12 6 2 82
F. C. Malinois . . . . 20 10 6 4 94
Oude God . . . . . 20 9 8 3 56
Boom F. C. . . . . . 20 10 9 1 53
A n t w e r p . . . . . . 20 8 10 2 56
Lyra . . . . . . . 20 5 9 6 47
F: C. Turnhout. . . . 20 7 12 1 51
Berchem . . . . . . 20 4 14 2 41
St.Ignatius..  . . . . 20 4 15 1 32

SCHOLIEREN A
G. G. V. G. V.

F. C. Malinois . . . . 19 15 3 1 91
Lyra . . . . . . . 19 14 4 1 87
Beerschot. . . . . . 18 13 5 0 83
Berchem . . . . . . 18 11 6 1 60

T. P.
38 31
4s 29
48 26
36 24
58 21
65 21
89 .18
67 16
64 15
92 10
77 9

T. P. .

27 31
24 29
22 26
29 23
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R.C.M.. . . . . . 18 10 5 3 54 30 23
Antwerp . . . . . . 18 9 4 5 48 30 23
Borgerhout ..... 18 6 10 ~ 2 42 64 14
Liersche ...... 17 3 14 0 35 74 6
Tubantia ...... 17 2 14 1 19 77 5
Scaldis ....... 18 0 18 0 2144 0

SCHOLIEREN “SPECIALE,, SERIE A
G. G. V.

St Ignatius . . . . . 18 16 0
F. C. Malinois 1 . . . 18 13 4
Beerschot. . . . . . 18 11 5
Belgica . . . . . . 18 10 4
F.C.MalinoisII..  . 18 9 6
Hemixem . . . . . . 18 7 7
Hoboken. . . . . . 18 5 10
R. C. M. . . + . . 18 4 13
Antwerp . . . . . , 18 4 14
Edegem . . . . . . 18 1 17

KADETTEN

G. G. V.
Antwerp . _. . . . , 18 13 4
R. C. M. . . . . . 18 12 4
Lyra . . . . . . i 18 10 4
Beerschot. . . . . . 18 10 4
Borgerhout . . . . . 18 8 9
Scaldis . . . . . , 18 6 8
Berchem . . . . . . 18 6 8
F.C.Malinois.  . . . 18 5 11
Boom . . . . . . . 18 5 12
Tubantia . . . . . . 1’8 3 14

G. V. T. P.
2 81 11 34
1 53 24 27
2 65 26 24
4 61 36 24
3 60 41 21
4 24 34 18
3 44 50 13
1 35 69 9
0 28 70 8
0 9 99 2

G V. T. P’
1 43 24 27
2 47 14 26
4 42 24 24
4 70 26 24
1 24 41 17
4 29 30 16
4 24 31 16
2 30 48 12
1 21 57 11
1 24 75 7

Belgica . .
Beerschot.  .
B e r c h e m  . .
Kleine Leeuw
W i l r y c k  . .
R. C. M. 1 .
Schaldis  . .
Ignatius . .
Brabo . . .
Borgerhout .
R. C. M, ,II ,

KADETTEN “SPECIALE,,

G. G. V. G.
. . . 1 20 15 4 1
. . . . 20 13 3 4
. . f 1 20 13 4 3
. * . . 20 13 6 1
. . . . 20 12 7 1
. . . . 20 9 8 3
. . . . 20 9 11 0
. . . . 20 7 10 3
. . . . 20 3 14 3
. . . . 20 3 15 2
. . . . 20 2 17 1

V. T. P.
67 28 31
86 20 30
56 lg 29
28 22 27
73 35 25
51 26 21
43 55 18
31 29 17
32 77 9
21 90 8
16 85 5

1926 Steeds bekommerd om Racing’s toekomst, nooit bevredigd waar het gaat de volksjeugd te doen genieten

1927.
van de voordeelen onzer sport, had A. Goovaerts, bij ‘t eináigen  van ‘t voorgaande seizoen toelating gevraagd
en bekomen, eene geweldige - vooral geldelijke c krachtinspanning te doen, om met één slag’het belang-

rijkste gedeelte der Mechelsche jongens aan ‘t voetballen te krijgen.

d - ONS Zijn plan vond algemeene instemming en bestond erin een officieus  kadettentornooi tusschen

M E I T O R N O O I .
de supportersvereenigingen in te richten.

Onze bloeiende supportersfederatie beantwoorde prachtig aan den haar gerichten oproep+

101



In twee-drie weken tijd lieten meer dan 300 kinderen zich inschrijven. Twaalf ploegen bonden den strijd aan voor de
twee schalen - giften van de overlevenden van Sinte Barbara en H. Antoon d die aan het tornooi verbonden waren.

De materiale inrichting werd beheerd door J. Dogaer en A. Goovaerts; onze jeugd wierp zich in den strijd met

RACING-STANDARD

Coenegracht meerde dat.

Ook te Brussel, op 20 Juni 1926, ter
gelegenheid van de inhuldiging van het
federaal gedenkteeken aan de gesneuvelden,
wist onzen kring zich te onderscheiden. In
dien reuzenoptocht, toen door al de Bel-
gische voetballers in de hoofdstad gehou-
den, maakte de enorme groen-witte groep
ophef met zijne mooie clubvlag, omringd
door meer dan twintig schitterende suppor-
tersvaandels. Kort daarop, den 5 Juli 1926,
waren al die vlaggen en menschen eens te
meer vereeningd, ‘t was geen feestviering

nu... de zinnebeelden waren omfloersd, de Racingers ingetogen en bedrukt.

- DOOD VAN Frans Dogaer werd dien dag ten grave gedragen, te rusten gebracht op het plekje
Racinggrond dat de club het zich een plicht maakt aan elk harer groote afgestorven kinderen

FRANS  DoGAER*  voor te behouden.

eene deugddoende begeestering, totdat ten
slotte Hooge Neckerspoel en Kantje zich
respectievelijk op de eerste en tweede
plaats te rangschikken wisten.

F. C. Malinois, van onze plannen op
de hoogte gesteld, was het met Racing
eens om gedurende ‘t officieel seizoen eene
afzonderlijke competitie in te richten tus-
schen Mechelsche kadettenelftallen.

Groen-wit schreef in met tien ploe-
gen, geel-rood met vier. Racing ZOU dus
dat jaar niet minder dan negentien oi?icieele
elftallen in lijn brengen, een krachttoer,
haar door geene  andere club in België
vóór- of nagedaan.

‘t Was een machtige tocht van sympathiseerende  voetballers uit alle hoeken des lands, door de Mechelsche
kermisstraten, dwars over ‘t foorplein, waar plots alle wanklankige muziek bestierf.

Op het gemeentekerkhof, verdween na ontroerde redevoeringen, de pas gedolven kuil onder een berg van bloemen,
aangebracht door tallooze  bewonderaars van den grooten, onvergetelijken Frans.

Frans’ leven was een voorbeeld, een kruisweg gedurende de laatste jaren, zijne uiterste stonden waren
aangrijpend.

Dagen reeds lag de brave jongen te strijden tegen de folterende, tergende dood, die van haar werk zoo lang
mogelijk scheen te willen genieten.

Toch had de martelaar zijn hoogste voldoening bekomen. Hij was getuige geweest van onzen wanhopigen strijd
om aan afdaling te ontsnappen, hij had gehoopt op betere tijden en wanneer dan de ommekeer kwam en het groen-
witte team, van succes tot succes, zich uit de gevaarlijke omgeving loswerkte, had Frans gebeden het toch nog te
mogen beleven dat zijn Racing als bepaald gered zou mogen worden beschouwd.

En van op zijn doodsbed c Frans was in het clubchalet gehuisvest d hoorde hij boven zijn hoofd de tribune
daveren van ‘t eindeloos gejuich als de menigte de redding vierde.

Hij stierf als een heilige zijn voorzitter verzoekend aan al zijn vrienden een laatsten groet te willen overbrengen.

.* t. . . . . . . . . . . t. 1. I. . . 1. . . . . f. . . . .

1. . . et 1. 1. 1. . . 1. 1. .* . . 1. 1. . . . . . . . . . .
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En zoo kwamen wij aan ‘t nieuwe seizoen dat voor ons, evenals vele voorgaande, lief en leed ging doen afwis-
sellen; want ‘t was voor Racing eene gewoonte geworden zich maar steeds te rangschikken tusschen de clubs die te
strijden hadden om degradatie te ontwijken.

‘t Gaf ons eene weinig benijdenswaardige ongerustheid, maanden lang, eene gemoedstemming die ernstig werk
gedeeltelijk verlamde en wel eens een verkeerde beslissing nemen deed. Eens te meer zou 1926-27 zoo worden.

Onze oefenmatchen luidden ‘t in : eene nederlaag tegen Turnhout gevolgd van eene 5-2 overwinning tegen
‘t sterke N. A. C. van Breda.

‘t Werd het jaar van de “ draws ,, ; niet minder dan 8 malen moesten wij de punten deelen, meestal op eene voor
ons ongelukkige manier.

Bij den eersten wedstrijd reeds, toen wij 15 minuten voor ‘t einde met 4-2 gewonnen stonden tegen Racing Gent
en iedereen de eerste punten verdiend waande, kwamen twee ontsnappingen met evenveel Gentsche doelen, ons
teleurstellen. ’

De “derby ,, die daarop volgde, gaf ons eene overwinning, maar tegen Daring mochten wij ons gelukkig achten
het tot 2-2 te brengen.

Hetzelfde resultaat gingen wij ook op Cercle Brugge afdwingen, maar toen kostte Van Tulden  ons een
punt. Twintig seconden voor ‘t einde liet hij op hoekschop een poezelig balletje binnen, dat hij zijn backs gesmeekt had
voor hem te laten.

Wat toen De Ron en Siroen belette hunnen doelwachter op staanden voet af te maken, blijft nog steeds een
geheim, maar Van Tulden  moet geen oogenblik getwijfeld hebben aan ‘t lot dat hem in de kleedkamer te wachten
stond, want toen onze spelers daar aanlandden, was de keeper met burgerpakje en al verdwenen..... hij had het
verkieslijker geoordeeld zich in de buurt-te gaan wasschen en verkleeden.

Tegen Union brachten wij ‘t niet verder dan 0-0. Door Coppee en zijn makkers werd onze achterhoede niet
verontrust, maar ook onze talrijke
aanvallen bleven zonder gevolg te-
genover de stoere verdediging van
Vergeylen en Demol.

Een futlooze wedstrijd tegen
Gantoise te Gent gaf 1-1 als uitslag.
Toch bereikten wij het einde der
eerste ronde met elf punten. Maar
dan kwam de droeve reeks :

2-0 verloren op Racing Gent.
Een puntenlooze draw tegen

F. C. Malinois nadat wij beslist in de
meerderheid waren geweest, was ons
volgend resultaat.

Dan kwam een 3-2 nederlaag
op het veld van Daring na een wed-
strijd waarin onze jongens zoo schit-
terend hadden gepresteerd dat in alle
bladen, lange lofartikelen verschenen
over ons subliem samenspel.

Dat belette niet dat wij den vol-
genden Zondag door Cercle Brugge
op ons stadium met 2-1 werden ge-
klopt, om daarna met Berchem en
Antwerp gelijk te spelen. En na een
davering met 4-2 van Standard, ge-
raakten .onze  mannetjes weer eens
wakker. Op dat oogenblik verkeerden wij

F. C. MALINOIS-RACING

_ .,_._.  _ _._ ___.......- ~_ “I _-_  ~-.

Siroen ontzet met ‘net hoofd.

namelijk met F. C. Malinois weer bepaald in gevaar en daarin werd de
stuwkracht geput die tot betere .wedstrijden  aanspoorde.

Racing Brussel en F. C. Brugge moesten er allebei met 4-1 aan gelooven;  op het Unionveld gingen wij eene 3-1
overwinning afdwingen, terwijl Gantoise met eventjes 9-1 werd genekt.

103



Ten slotte gingen wij op Forestoise nog twee punten oogsten met 3-1.
Beerschot bleek ons echter te sterk of beter gezegd beschikte over te veel “ routine ,,. In ‘t spel deden wij voor de

paars-witten volstrekt niet onder maar toch ging de overwinning aan Antwerpen met 1-0.
Dat jaar hadden wij niet minder dan vijf titularissen voor de middenvoorplaats : Gobbers, Verbiest, Imbrechts,

Michiels en Burssens.

Rangschikking Eereafdeeling :

EERE AFDEELING

Cercle Brugge . . . .
Beerschot. . . . . .
Standard . . . . . .
Daring. . . . . . .
Berchem . . . . . .
Union . . . . . . .
R. C. Gent . . . . .
F. C. Brugge . . . .
Gantoise . . . . . .
R.C.M.. . . . . .
Antwerp . . . . . .
Racing Brussel . . . .
F. C. Malinois . . . .
Forestoise . . . . .

G. G. V. G. V . T. P.

26 14 5 7 64 44 35
26 14 7 5 53 22 33
26 14 8 4 85 58 32
26 11 5 10 47 44 32
26 11 8 7 51 45 29
26 12 11 3 55 47 27
26 9 9 8 61 59 26
26 10 10 6 51 56 26
26 11 11 4 56 63 26
26 8 10 8 59 45 24
26 8 12 6 .41 56 22
26 7 12 7 40 06 21
26 6 15 5 46 63 17
26 4 16 6 43 86 14

RACING-CERCLE BRUGGE

Michiels stormt aan....... dat kost een doel.

Wij hadden over onze lagere afdeelingen weinig te boffen dat jaar. De reserven eindigden nummer zes, de tweede
afdeeling nummer acht.
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H E T  G E V A L  M E T Over de Juniors is het beter te zwijgen, ze stelden zich tevreden met een der laatste

D E  JUNIOR&
plaatsen, maar... ze hadden er reden toe.

Het werd namelijk, tusschen onze lagere afdeelingen zoowat beschouwd als een
bewijs van waardeering vanwege het bestuur, op het grootste der reservevelden te mogen spelen, waarom die “eer,,
zoo gelijk mogelijk tusschen al
de ploegen werd verdeeld.

Op 5 December 1926 nu,
beweerden onze Juniors c het
team was lang niet slecht d
dat hunne beurt gekomen was
en stelden als “sine qua non,,
voorwaarde van hun optreden,
dat zij op het verkozen veld
zouden spelen.

Die imperatieve eisch
werd natuurlijk geweigerd ; de
Juniors speelden niet, Hoboken
kreeg “forfait,, en de opstande-
lingen werden op staanden voet
van ‘t veld weggezonden.

Het incident werd aan het
bondsbestuur bekend gemaakt,
dat de volgende straffen uit-
sprak :

Jan Garnier : levenslange
schorsing.

Frans Antoon : schorsing
voor onbepaalden tijd.

C. Schelfhout : schorsing
tot 1 Januari 1928.

L. Bruynseels : schorsing
tot 1 Januari 1928.

RACING-F. C. BRUGGE.

Nouwens  in actie.

Willem, Leyers : schorsing tot verschijning.
De anderen : schorsing tot 18 Januari 1927.
Het spreekt vanzelf dat na die feiten de puntenoogst in die afdeeling maar gering was.
De scholieren deelden met F. C. Malinois de vierde plaats, wat voor ons maar magertjes scheen.

P R A C H T J A A R  V O O R Onze kadetten echter zorgden voor een kampioenschap ; ze rukten zich eindelijk

D E  K A D E T T E N .
eens los van de eeuwige tweede plaats.

De Mechelsche kadettenreeks kende, zooals hooger gezegd, een ongemeen succes
en bewees de meerderheid der groen-witten. Reeds bij den eersten wedstrijd stond zulks vast door vier overwinningen,
respectievelijk met 19-0,  12-0, 6-2 en 5-3.

De tien Racingelftallen rangschikten zich allen voor de vier ploegen van F. C. Malinois.
Racing D werd kampioen met onderstaande prachtrangschikking :

G. G. V. G. V. T. P.
26 23 2 1 182 39 47

Ons oificieel  seizoen was voorafgegaan door een omreis in Luxemburg en Elzas vanwaar onze jongens in de beste
stemming terugkeerden.

Op 8 Augustus 1926 trokken wij naar Vigor Hamme dat ons uitgedaagd had zijn eerste ploeg te ontmoeten met
een elftal samengesteld uit spelers beneden de 20 jaar. Eene mooie beker werd als inzet dezer partij uitgeloofd.

Racing beschikte toen over tal van schitterende jonge elementen en had geen moeite de schaal met eene 4-1
overwinning naar huis te brengen.
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Op 10 Augustus 1926 kwam J. Van der Haegen opnieuw tusschen de bestuursleden postvatten. Op 20 September
stierf een onzer meest verkleefde leden, vrederechter Emiel Ghys.

Allerheiligen 1926 was voor de gebroeders Diddens eene gelegenheid om met het elftal der Roode Duivels uit te
komen tegen het geselectioneerd team van Londen.

Heer Henri Pécher moest op 16 November 1926 wegens vertrek uit het bestuur ontslag nemen en werd als brief-
wisselend lid behouden.

Gedurende de Paaschfeesten nam Racing deel aan het tornooi van Daring en moest in finaal voor de inrich-
tende club onderdoen na eerst Enschede te hebben overwonnen met 3- 1.

Alhoewel slechts tiende gerangschikt kwam groendwit toch in aanmerking voor het tornooi van het doelgemid-
delte  (schaal Dernière Heure).

RACING 1 1926-1927

Dogaer.  Verschaeren,  A. Diddens, Mossoux, J. Middens,  Verbist, Nouwens,  Blickx, Coenegracht, Vankesbeeck, Cauwenbergh,
De Ron, Van Tulden, Siroen.

Zonder De Ron, Mossoux en Jan Diddens moesten wij het afleggen tegen Beerschot.
Jan De Ron was namelijk ernstig gekwetst geworden in een wedstrijd tegen Racing Club Brussel die wij

winnen moesten om onze stadsgenooten van degradatie te redden.
De partij was erg brutaal en wij eindigden met 9 menschen terwijl Moesschal bij de Brusselaars van ‘t veld werd

gezonden. Wij moesten met 2-1 onderdoen, waardoor F. C. Malinois veroordeeld werd-.
Ten slotte werd voorzitter Vankesbeek op de jaarlijksche  algemeene bondsvergadering tot lid van het uitvoerend

comiteit verkozen waarin hij zich weldra bijzonder zou weten te-onderscheiden.
Klasseeringen 1926-1927 :

RESERVEN -B
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G. G. V. G. V.

Beerschot. . . . . . 24 17 3 4 97
B e r c h e m . . . . . . 24 17. 4 3 96
R. C. Gent . . . . . 24 15 6 3 94
A n t w e r p . . . . . . 24 12 8 4 72
P.C.Brugeois.  . . . 24 13 9 2 77

T . P.

36 38 .
33 3 7
59 33
54 28
62 28



R. C. M. . . . : . .
Turnhout . . . . 1 1

Boom . . . . . . .

Liersche . . . . . .

Gantoise  . . 1 . . .

Lyra . . . . . . .

C. S. Brugeois . 1 . .

Oude God . . . l .

JONGE RACINGPLOEG.

24 11 11 2 62 69 24
24 10 13 1 53 83 2 1
24 9 12 3 55 75 21
24 8 14 2 52 73 18
24 7 13 4 43 62 18
24 7 13 4 49 78 18
24 8 16 0 49 69 1 6
24 5 17 2 47 93 12

- OVERWINNAAR TE HAMME.

J.-B. Dogaer,  Goovaerts.  Jan Dogaer,  Schelfthout,  Berghmans,  Devroede, Lauwers, Blondeel, Nouwens,  Vankesbeeck, Cauwenbergh,

Corbeel,  Mi&&,  J. Diddens, A. Diddens, Verbiest, Tambuyser.

DIVISION 11 “SPECIALE,,

G. G. V. G. V. T. P.
Tubantia . . . . . . 20 14 2 4 65 35 32
Beerschot. ..... 20 15 4 1 83 34 31
Ignatius ...... 20 13 3 4 69 25 30
Liersche ...... 20 12 6 2 59 41 26
Hoboken ...... 20 9 9 2 58 56 20
Turnhout. ..... 20 8 10 2 59 65 18
Berchem ...... 20 6 12 2 47 76 14
R . C . M........ 20 4 11 5 42 59 13
Capellen ...... 20 6 13 1 43 62. 1 3
Antwerp . . . . . . 20 5 13 2 44 77 12
Wilrijck ...... 20 4 13 3 34 73 11

SCHOLIEREN

G. G. V. G. V. T. P.
Lyra . . . . . . . 22 18 3 1 71 19 37
Berchem . . . . . . 22 17 3 2 93 21 36
Beerschot. . . , . . 22 17 3 2 79 33 36
F. C. Malinois . . . . 22 12 6 4 67 24 28
R. C. M.. . . . . . 22’ 13 7 2 64 40 28
L ie r sche  . . . . . . 22 10 8 4 46 51 24
A n t w e r p  . + . . . . 22 10 10 2 48 47 22
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I g n a t i u s . . . . . . 22 7 12 3 40 57 17
Maccabi . . . . . . 22 6 13 3 41 57 15
Borgerhout . . . . . 22 6 15 1 32 76 13
A. S. Anversoise . . . 22 3 17 2 29 75 8
A, C. Hemixem . . . 22 0 22 0 0 1 1 0 0

KADETTEN
G. G. V. G. V. T. P.

R. C. M.. . . . . . 12 7 1 4 36 9 18
Beerschot. . . . . . 12 7 2 3 19 8 17
Antwerp . . . . . . 12 6 3 3 27 12 15
Berchem . . . . . . 12 4 6 2 24 25 10
Lyra . . . . . . . 12 3 5 4 16 23 10
Borgerhout . . . . . 12 3 6 3 15 34 9
F. C. Malinois . . . . 12 2 9 1 8 34 5

CADETS “SPECIALE,, SERIE MALINOISE
G. G. V.

Racing D. . . . . . 26 23 2
RacingA......  2 6  2 1  3
RacingG...... 2 6  1 5  8
Racing B. . . . . . 26 14 8
Racing C. . . . . . 26 -12 10
RacingI......  2 6  1 2  1 1
RacingK......  2 6  1 2  1 1
RacingE...... 2 6  1 2  1 1
Racing F. . . . . . 26 ll. 12
Racing H. . . . . . 26 10 13
Malinois A . . . . . 26 8 14
Malinois B . , . , . 26 6 17
Malinois C . . . . . 26 4 17
Malinois D . . . . . 26 1 24

1 9 2 7 Een “ dood seizoen ,, brengt gewoonlijk zijn moeilijkheden mee. Thans zouden wij een incident Diddens

1928.
te betreuren krijgen, door Fons, om een onbeduidend zaakje, uitgelokt. ‘t Eindigde op ontslag van den kleine,

- - en vermits zulks niet den gewenschten indruk scheen, te hebben gemaakt liet broer Jan, d om dat ontslag meer
gewicht bij te zetten - ons weten dat ook hij er maar ‘t bijltje zou bij neerleggen.

Het bestuur, aan zulke pruilerij  meer gewoon, bekommerde zich om dat besluit niet al te zeer, en vatte ‘t seizoen
aan zonder de Diddens’ !

G. V. T. P.
1 182 39 47
2 138 42 44
3 104 80 33
4 89 91 32
4 112 80 28
3 98 87 27
3 89 83 27
3 97 107 27
3 109 67 25
3 131 111 23
4 75 78 20
3 47 136 15
5 32 114 13
1 27 206 3

Eventueel kreeg de zaak haar gewoon verloop en stelde eerst Fons en een week later ook Jan zich terug ter
beschikking en kwam alles opnieuw in de gewone plooi.

M A T C H  T E G E N  D E Dat was echter oorzaak dat Jan Diddens de Nationale ploeg naar Zweden niet

F R O N T W A N D E R E R S .
kon vergezellen, welke eer aan Nouwens  wel te beurt viel. Dat hield eveneens de
gebroeders Diddens buiten het Entente team dat de Frontwanderers moest ontmoeten

in een wedstrijd ten voordeele der oud-soldaten-teringlijders.
Mechelen speelde met : .

Piscaer
De Ron, Siroen

Nouwens,  Hellemans,  Verschaeren
Mossoux, Coenegracht, Andries, Joosen, Sterckx

terwijl het Frontwandererselftal er als volgt uitzag :

Van der Cloot
Swartenbroeckx, Beugnier

Carremans, Hanse, Bastin
Goetinck, Wertz, Balliu, Hulsmans, Schelstraete
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De wedstrijd werd door de Maanblusschers met 5-2 gewonnen, terwijl eene som van ongeveer 6.000 franken

aan ‘t liefdadige werk ten goede kwam, waarom eene schaal aan de Entente werd overhandigd, schaal die later zou

gehecht worden aan het kadetten tornooi,
Coenegracht, Nouwens  en A. Diddens, waren in Juli naar Holland geweest om er met de Roode Duivels een

liefdadigheidsmatch te gaan betwisten.
Het Meitornooi kon wegens gebrek aan beschikbare velden niet den omvang krijgen van ‘t voorgaande

seizoen. ‘t Kantje haalde den palm weg.
Dogaer en Goovaerts vormden weer eens te meer eene prachtploeg in scholieren, die reeds bij haar eersten

wedstrijd als waarschijnlijke Belgische kampioen werd beschouwd.
In de wedstrijden voor de schaal Liekens schakelde zij Daring uit met 6-0 maar in de finaal tegen F. C. Malinois,

waarvoor Union Saint Gilloise met 3-1 had moeten zwichten, hadden onze jongens 4 verlengingen noodig om met 3-0
te winnen. Zenuwachtigheid had de onzen belet hunne groote meerderheid in doelen om te zetten.

Later zou dezelfde zenuwachtigheid de Racingscholieren in de officieele  competitie noodlottig worden.

EEN WISSELVALLIG

- - S E I Z O E N .

Vóór ‘t officieel  seizoen ging
Racing met een verjongd elftal “ De
Valk ,, in Holland verslaan, verloor
tegen Gantoise met 4-3 voor het
tornooi van Blankenberghe en won
tegen dezelfde Gantoise een laatste
oefenmatch met 3-0. Racing liet zich
inschrijven voor de oificieele  kam-
pioenschappen met niet minder dan
veertien ploegen.

Op 11 September 1927 werd het
oíhcieel  seizoen geopend en om te
beginnen moesten wij Beerschot in
Antwerpen te lijve, waar met 4-1
werd verloren.

Pr. Blickx, onze verdienstelijke
rechtsbuiten die verscheidene jaren in
‘t eerste elftal optrad, was vervangen.

RACING-BEERSCHOT

Cristophe, Ruyssevelt. Siroen.

De tweede ontmoeting werd te Mechelen ongelukkig tegen Union verloren met 4-3 nadat wij met 3-1 de leiding
hadden gehad. Op Berchem Sport behaalden wij onze twee eerste punten 3-2 en het weze  herinnerd dat onze spelers
in eenige minuten weer eens drie goals aanteekenden, die oneindig veel geestdrift verwekten bij het duizendtal
Mechelaars die ofwel met den trein, of per autocar, auto, moto of fiets de reis hadden meegemaakt.

De verplaatsing naar Standard gaf de selectie stof tot nadenken en na lange beraadslaging werd besloten
Mossoux, die door zijn Waalsche vrienden reeds zoo dikwijls op onwaardige manier werd behandeld, niet te laten
spelen. Houthuys verscheen daardoor weer eens aan ‘t Racingfirmament, dank aan zijn kranig optreden bij de reserven.

Verbiest zou echter tengevolge van opgedane verwondingen niet optreden waardoor dan toch beroep werd
gedaan op Mossoux die zich zonder aarzelen aan deze onaangename verrassing onderwierp. Met zeven goals in de
valies van den “ Blonde ,,, alswanneer wij er maar twee te Luik konden laten, en daarbij een hoop gekwetsten, werd de
terugreis in eerder droevige omstandigheden ondernomen. Houthuys deed zich voor de eerste maal bijzonder opmerken
waardoor hij vasten voet in d’eerste kreeg.

De volgende week moest Racing Brussel bij ons de gebroken potten betalen met een 2-1 resultaat dat Brussel
bijzonder aan Van Wemmel, + die den gekwetsten Jan De Bie verving, - te danken had. Nouwens  speelde toen voor
de eerste maal als back en bracht iedereen in vervoering door een uitzonderlijke exhibitie. Alhoewel dezelfde ploeg die
tegen Racing Brussel goed speelde in lijn stond, kregen wij de volgende week van Anderlecht eene 4-0 rammeling; na
vijf minuten spelen had Anderlecht drie punten voorsprong die de onzen totaal uit hun lood sloegen.

De volgende week werd Van Tulden vervangen door Vercammen der tweede afdeeling en Jan Diddens op de
centervoorplaats gebracht.
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De plaatsverandering van Jan scheen gelukkig en onze jongens behaalden eenige successen van belang ; eerst
werd Cercle Brugge verslagen met 2-0, vervolgens een punt op het Antwerp Stadium aEgedwongen;  de zegereeks
werd voortgezet op Racing Gent waar we met 4-1 wisten te winnen na een wedstrijd waarin de onzen zich veruit baas
toonden en waarin goalkeeper Sondervorst, die beproefd werd, goed werk leverde.

Ook F. C. Brugge moest vervolgens aan de goede conditie van ons elftal gelooven en.met 2-0 de terugreis naar
‘t Minnewater maken. Deze rijke puntenoogst bracht Racing op de vijfde plaats, en al deze uitslagen werden behaald
door eene ploeg volgenderwijze opgesteld :

Vercammen of Sondervorst
Nauwens, Siroen,

Gobbers, Coenegracht en Verschaeren
Burssens, Alfons  en Jan Diddens, Houthuys en Mossoux

De moed zat er volop in bij spelers, bestuurders en supporters en ‘t was dan ook begeleid door 1200 aanhan-
gers, voorafgegaan van twintig Racingvlaggen, dat wij naar Daring trokken. Burssens, alhoewel lijdend aan den knoe-
sel, had er aan gehouden zijn kans te verdedigen, was nochtans na enkele minuten spelen van geen nut meer, waardoor
Daring in de mogelijkheid gesteld werd zijn beste krachten op onzen linkervleugel samen te trekken : de rust werd met

RACING-CERCLE BRUGGE

hen mastel van Jan Middens.

blanken scoor bereikt maar ten slotte moesten wij met 2-0 onderdoen. Nadien kregen wij het tegen Liersche, hetgeen
in Racing zoo wat als een “derby ,, wordt beschouwd. Gezien de verwonding van Burssens verhuisde Houthuys naar
rechts om de linksbinnenplaats aan Verbiest  af te staan. Van Tulden  kwam na eenige weken afwezigheid, weer terug
tusschen de palen : Liersche, dat prachtresultaten op zijn actief had, bestond om zoo te zeggen niet en moest met 6-1
tegen de puik op dreef zijnde Racingers onderdoen, alhoewel Gobbers gekwetst zijnde, gedurende de 2/3 der ontmoe-
ting van geen nut was. Op bezoek bij Gantoise, zonder Siroen en Gobbers, waarvoor Blickx en Govaerts terug optra-
den, moesten wij na een match zonder geschiedenis de vlag strijken met 3-2. De eerste ontmoeting der tweede ronde
- die ons tegenover Beerschot op ons terrein stelde + zag een uiterst vluggen doch weinig wetenschappelijken
wedstrijd en werd door de Antwerpenaren gewonnen met 2-1. Achtereenvolgens moesten wij nog voor Union te
Brussel, alsook voor Berchem Sport en zelfs Standard op ons Stadium, de vlag strijken. Het weze nochtans gezegd dat
scheidsrechter Berwouts de groote bewerker  was dezer Waalsche overwinning, waardoor opstootjes ontstonden, die
het bestuur heel wat last op den hals haalden, Gelukkig kwam er geene  bestraffing. Verschaeren ziek zijnde, werd in
deze match vervangen door Fonske Diddens die den gevreesden Gillis  van Standard geen oogenblik spelen liet. Op
bezoek bij Racing Brussel bracht de selectie de twee doorbrekers onzer reserven in lijn, Moortgat en V. Michiels ; een
gewichtig puntje werd van Brussel meegebracht, de volgende week aangevuld door twee andere, van Anderlecht
afgedwongen. Met weinig schitterende vooruitzichten moest dan de reis naar Brugge ondernomen om Cercle te
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bekampen. Coenegracht, sedert eenigen tijd aan zware verkoudheid lijdend, moest vervangen worden ; daardoor werd
Gobbers terug in lijn gesteld, Onverwachts behaalden de onzen eene prachtige 3-2 overwinning. Op Antwerp werden
wij verdiend geklopt met 2-1 terwijl wij op Football Club Brugge niet meer succes haalden. Daring kwam vervolgens te
Mechelen ons twee kostbare punten ontnemen wat ons volop in strijd bracht voor het afdalen.

Een nieuwe davering op Liersche opgeloopen, bracht ons zoodanig in gevaar dat, om nog eenige kans tot behoud
in eereafdeeling te behouden, de twee laatste t’ huismatchen tegen de twee Gentsche ploegen moesten gewonnen
worden.

I N  STRITD  V O O R  D E Voor de gelegenheid werd onze ploeg omgewerkt en zou Coenegracht zich

D E R T I E N D E  P L A A T S .
opnieuw in lijn stellen. De opsteling werd dan :

Leyers
D eron,  Siroen

Nouwens,  Verschaeren,  G o b b e r s
Michiels, Coenegracht, Verbiest, A. Diddens, J. Diddens

Het werden twee prachtoverwinningen met 5-2 tegen Gantoise en met 5-1 tegen Racing Gent waardoor wij op
gelijken voet geraakten met Daring, Racing Club Brussel en F. C. Brugge.

Tusschen die vier kringen werd een bijgevoegde competitie noodzakelijk om uit te maken wie met Anderlecht
zou afdalen.

Door eene eerste schitterende zegepraal op F. C. Brugge deed Racing een eerste stap naar de redding die met een
gelijk spel tegen Racing Club Brussel werd verzekerd.

De Bruggelingen,  die geen enkel punt konden bemachtigen zouden naar eerste-divisie afdalen.
Klasseering Eere-Afdeeling 1927-1928 :

EERE AFDEELING

Beerschot. . . . . .
Standard . . . . . .
C. S. Brugeois . . . .
Berchem Sp..  . . . .
Liersche S. K. . . . .
Gantoise . . . . . .
Antwerp . . . . . , .
Union St. G. . . . .
R. C. Gent . - . . .
Racing B. . . , . .
R. C. M... ; , . . .
Daring. . . + . . .
F. C. Brugeois . . . .
Anderlecht . . . . .

G. G. V. G. V.
26 23 1 2 85
26 17 6 3 90
26 16 8 2 69
26 12 11 3 49
26 12 12 2 48
26 10 12 4 58
26 9 11 6 52
26 10 13 3 45
26 10 13 3 49
26 8 12 6 53
26 10 14 2 59
26 8 12 6 44
26 9 13 4 43
26 4 20 2 46

T. P.
26 48
55 37
55 34
44 27
54 26
58 24
64 24
52 23
69 23
58 22
65 2 2
58 22
59 22
82 10

J A N U S  D O G A E R Vanaf ‘t begin van ‘t seizoen moesten we de diensten van Janus Dogaer missen. Onze.

E R N S T I G  Z I E K .
oud-aanvoeder werd inderdaad door de ziekte, die hem eventueel wegslepen moest, belet nog
verder aan den bloei van zijn geliefde club mee te werken.

Op 25 October 1927 kwam L. Van Gysel het bestuur aanvullen.

GESCHIL MET DE Een ernstig incident met de muzikanten-supporters eindigde met de verloochening dezer

M U Z I K A N T E N .
laatsten, waardoor het uit’was  met muziek op het veld, tot groote verlichting der bijgeloovige
zielen in ons midden. ‘t Seizoen zou niet verloopen zonder dat de dood weer eens in ons

midden knaagde. Op 6 December 1927 droegen wij ons verkleefd en werkzaam bestuurslid Alfons Goyvaerts op onze
schouders naar zijne laatste rustplaats.

Joseph Coenegracht zag de bekroning zijner voetballoopbaan door zijne aanduiding in ‘t nationaal elftal dat tegen
de beroepsspelers van Oostenrijk moest uitkomen.

De heeren  Nysinck en Van Tulden  stelden een prachtige zilveren schaal ter onzer beschikking die echter tot
heden nog niet in competitie kon worden gesteld.
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c z - OSCAR VANKESBEECK IN

‘T NATIONAAL SELECTIECOMITEIT.

ziek geworden. Wij zouden hem eerst einde Juli

Op 22 April 1928 werd onze voorzitter benoemd tot werkelijk
lid van het nationaal selectiecomiteit.

Intusschen was secretaris A. Goovaerts op zijne beurt ernstig
in ons midden terugzien op welk oogenblik hij zich dadelijk had bezig

te houden met de herinrichting onzer admininistratie.
Op 6 Juni 1928 kwam het bericht ons toe dat ons puik veld door den bond tusschen de eerste klas grounds van

Belgiê geranschikt  was. De heeren  Geens en Dehornois die hieraan zooveel zorgen hadden besteed werden dan ook
welverdiend geluk gewenscht. Onze schatbewaarder P. Willems werd door den bond voor bewezen diensten met eene
onderscheiding vereerd terwijl Vankesbeeck voor het uitvoerend comiteit herkozen werd.

Het seizoen werd besloten door een omreis in Luxemburg, EIzas en N. 0. Frankrijk.

*
RACING 1 1927-1928.

Michiels, Coenegracht, Leyers, De Ron. Gobbers, Verschaeren, Nouwens,
Verbiest, A. Diddens, J. D i d d e n s ,  Siroen.

Onze reserven hadden lang aan ‘t hoofd gestaan in hunne afdeeling en gaven ons ernstige hoop op een kampioen-
schap. Toen echter een beslissende wedstrijd tegen Standard ongelukkig en onverdiend met 4-5 verloren was, lag de
moed er en ging het van nederlaag tot nederlaag naar de vierde plaats.

De tweede afdeeling kwam negende op twaalf en kon bepaald beter toowel als de Juniors die vijfde eindigden.
Wij vonden troost in onze scholieren, die alhoewel. na hun schitterend begin, geweldig teleurstellend, toch de

tweede plaats bemachtigden en in halve finaal slechts met 1-0 voor de kampioenen onderdeden. ‘t Ware mogelijk nog
gunstiger afgeloopen zoo niet de gewone trainers onbeschikbaar waren gevallen. A. Goovaerts was toen zwaar ziek en
J. Dogaer had al zijne aandacht aan het ernstig bedreigde eerste elftal te wijden.

Ook onze reserve-scholieren wisten de tweede plaats hunner reeks te veroveren terwijl de kadetten, zonder
bepaald slecht figuur te maken, zich met ‘n zesde positie moesten vergenoegen. De Mechelsche reeks gaf ons eens te
meer de drie eerste plaatsen der rangschikking.
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SCHOLIEREN REEKS A
G. G. V. D. V.

Lyra . . . . . . . 18 .15 1 2 104
R.C.M., . . . . . 18 12 3 3 96
Beerschot. . . . . . 18 11 4 3 60
F. C. Malinois . . . . 18 11 5 2 93
Berchem . . . . . . 18 9 6 3 47
L i e r s c h e . . . . . . 18 8 7 3 59
Borgerhout . . . . . 18 7 10 1 47
Antwerp . . . . . . 18 4 11 3 32
V.V. Bornhem. . . . 18 2 16 0 23
Willebroeck . . . . . 18 1 17 0 9

SCHOLIEREN “SPECIALE,, REEKS B
G. G. V. D. V.

Beerschot. . . . . . 12 11 1 0 76
R.C.M.. . . . . . 12 7 4 1 32
Tubantia . . . . . . 12 6 5 1 42
Berchem . . . . . . 12 5 5 2 27
F. C. Malinois ‘. . . . 12 4 7 1 23

’Antwerp . . . . . . 12 4 7 1 14
Schooten . . . . . .’ 12 2 10 0 15

KADETTEN REEKS A

T. P.
16 32
18 27
31 25
33 24
30 21
41 19
86 15
57 11
85 4

173 2

T. P.
27 22
29 15
29 13
25 12
34 9
53 9
52 4

Beerschot. . . . . .
Berchem . . . . . .
Antwerp . . . . . .
Tubantia . . . . . .
Borgerhout . . . . .
R. C. M. . . . . . .
Liersche . . . . . .
Lyra . . . . . . .
F. C. Malinois . . . .
St-Ignatius . . . . .
Oude-God . . . . .
Willebroeck. . . , .

G. G. V. G. V. T. P.
22 22 0 0 153 12 44
22 17 2 3 85 19 37
22 15 4 3 77 34 33
22 13 9 0 60 53 26
22 12 9 1 60 41 25
22 11 11 0 61 39 22
22 9 12 1 52 78 19
22 8 12 2 29 52 18
22 6 13 3 31 47 15
22 5 13 4 38 67 14
22 4 17 1 3 113 9
22 0 20 2 8122 2

KADETTEN “SPECIALE,, MECHELSCHE REEKS
G. G. V’ G. V. T.

Rac. Ham . . . . . 14 11 3 0 87 19
Rac.  Centrum . . . . 14 8 4 2 45 26
Rac.  Neckerpoel . . . 14 8 4 2 40 29
Mal. Rood-Geel . . . 14 7 5 2 40 26
Rac.Hombeek.. . . 14 7 6 1 49 23
Rac.  Groen-Wit . . . 14 4 8 2 27 51
Mal. Maanblusschers . . 14 3 10 1 19 55
R a c . B e r c h t .  . . . . 14 1 11 2 10 89

P.
22
18
18
16
15
10
7
4

1 9 2 8 Het seizoen 1928-1929 dat wij, gezien het zal besloten worden met de viering van ons vijf-en-twintig jarig

1929.
bestaan, ons jubeljaar zullen noemen, mag voor onze voetbalafdeeling, door velen nog steeds beschouwd als
de feitelijke Racingclub, als bijzonder gunstig worden aangestipt.

Ons eerste elftal eindigde inderdaad op de derde plaats van de klasseering onzer  Belgische eere-afdeeling  ; het is
de schitterendste uitslag die wij gedurende ons bestaan mochten aanteekenen en ‘t doet nu, ter gelegenheid van ons
jubileum, bijzonder aangenaam aan te kunnen vaststellen dat slechts twee clubs in België ons, over ‘t verloopen jaar,
den loef konden afsteken.
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E E N  M O O I En als wij terugblikken op ‘t verleden seizoen, dan zien wij vóór onzen geest terug, wedstrijden,

S E I Z O E N .
die wij met eene middelmatige prestatie winnen moesten, omdat onze tegenstrevers toen juist, ofwel
met een gehavend elftal in ‘t veld kwamen, ofwel toevallig met een spel uitpakten, bezwaarlijk waardig

van de eere-afdeeling en wij er dan precies niet toe geraakten ons eigen spelpeil boven die minderwaardigheid te ver-
heffen : Cercle Brugge, Racing Gent, Standard en Tilleur dienden wij “away,, met ons gewoon spelgehalte gemakkelijk te
kloppen. Dat wij ‘t niet konden is alleen te verklaren door gebrek, aan dat diepgewortelde bewustzijn van eigen
kunnen, aan die onweerstaanbare geestdrift die uitgaan moet van een elftal dat, + betrouwend op eigen kracht, c
zich overal en in alle omstandigheden op den voorgrond weet te dringen.

Wat wij ook misten - ten minste bij een paar onzer schitterendste elementen - was die rotsvaste wil om door
eene regelmatige methodische oefening, zich zelven  en bijgevolg ook het elftal op te voeren tot dat enkele hoogere
trapje van volmaaktheid dat gansch het verschil uitmaakt tusschen een zeer goede ploeg en... de beste.

A N T W E R P  M O E T  O N S De thans bekomen uitslag bewijst hoe luttel er ons mangelde om ernstig mee

D R I E  P U N T E N  A F S T A A N .
te dingen naar het hoogste ideaal : den kampioenstitel. De glorierijke overwin-
naars onzer competitie moesten drie op de vier punten afstaan, wat meer dan wat

ook de waarde onzer jongens bewijst.
En als wij een blik werpen op den eindstand en overwegen dat wij voor 58 gemaakte doelen er 56 op ons passief

hebben staan, dan ligt het voor de hand waar verbetering dient gezocht. Trouwens uitslagen als 8-2, 6-4 en 4-0 c
vuige vlekken op onze lijst d bewijzen afdoende dat er wat aan ons verdedigingsstelsel heeft gehaperd. Wij twijfelen
er geen oogenblik aan dat met ieders medewerking, daaraan in de toekomst zal worden verholpen. Mogelijk past het
hier een korte retrospectieve film te laten afrollen van wat het verloopen seizoen ons voor ‘t eerste elftal bracht.

RACING-ANTWERP

Kas ! zegt Moortgat.

‘ T  L I E P  S L E C H T

- V A N  S T A P E L .

Het leek ons eerst een
zwaar begin, aanvangend
met een bezoek aan de juist
gepromoveerde, doordrijven-
de Tilleurmenschen. wier
Waalsch enthousiasme nu
juist, bij die gelegenheid,
grenzeloos zou opgezweept
blijken.

Toch rekenden wij op
de ijzeren vuist van den aan-
geduiden  scheidsrechter, be-
kend om zijne gestrengheid.
Maar diens bescherming zou
ons toevallig jammerlijk fa-
len. De sympathieke referee
d hij was er zich ten volle
van bewust + geraakte er
dien dag maar niet in, kwam
onder den invloed der hui-
lende toeschouwers, en het
onbesuisde, ruwe spel zege-
vierde met 4-2.

De volgende ontmoe-

ting tegen de kampioenen w.erd  aangevat met een gevoelen van “der is toch niets aan te doen,, en bracht dan ook eene
4-0 nederlaag.

‘t Jonge ranglijstje zag ons aan ‘t staartje en we moesten naar de. verjongde, belovende Unionploeg, waarna
Cercle Brugge, een der “would be.. kampioenen ons te Mechelen zou komen bekampen. Ging het weer een van die
jaren worden vol zorg en vrees en strijd?

114



P L O T S E L I N G E ‘t Leek er naar; bijzonder wanneer wij in ‘t Dudenpark, aan de rust reeds met 3-1 achter-

O M M E K E E R .
stonden, Maar toen zwoeren onze jongens dat het veranderen moest. En ‘t veranderde. Alhoewel
Fons Diddens, zwaar geraakt, op ‘t einde moest weggedragen worden, kwamen wij terug naar

Mechelen met eene onverhoopte 4-3 zegepraal. Brussel was dien dag te klein. In machtigen stoet, met vlaggen en muziek
aan ‘t hoofd, ging het te voet naar het verre Noordstation, in wiegende rangen, het verkeer stremmend, opzienbarend,
gekdoend. Op de openbare pleinen werd een Indianendans uitgevoerd en op de minst waarschijnlijke plaatsen concert
gehouden.

Cercle Brugge en Racing Geht moesten achtereenvolgens aan onze meerderheid gelooven.
Op ‘t Berhemveld brachten wij het slechts tot 1-1, maar de volgende week namen wij weerwraak op Standard, dat

heil zocht in de buitenspelval maar toch met 6-2 moest onderdoen.
En zoo hadden wij ons stilaan opgewerkt naar de derde plaats, bereid om bij den minsten tegenspoed van

Beerschot of Antwerp, een trapje hooger te klimmen.

RACING 1 1928-1929.

Michiels,  A.  Diddens , De Ron, Moortgat. Verschaeren, N ouwens. Yogaer,
Siroen,  Houthuys, Leyers, Giraud, Gabbers,  J. Diddens

Liersche Sportkring zou onzen zegetocht stuiten. Sommigen beschuldigden weer denzelfden scheidsrechter als
tegen Tilleur, van gebrek aan gestrengheid. Nu de opgewondenheid bepaald bezonken ligt, denken wij er alleen nog aan
terug als eene middelmatige prestatie van een alleszins machtigen fluitist die toch onmogelijk steeds en altijd alles kan
zien en aan wien meestal als geschikte zondebok allereerst wordt gedacht.

E E N  C Y C L O O N En dan zou de “ derby ,, komen op ons veld, sensatiewekkend, voorbereid met bijzon-
dere zorg.

- - D E R B Y . Racing had eene speciale, reusachtige derbyvlag laten vervaardigen, had er aan gehou-
den de spelers die bij den eersten officieelen  derby in ‘t gelid stonden, uit te noodigen.

Maar ‘t weder kwam alles bederven.
‘t Plasregende en ‘t stormde vóór den aanvang, maar de wind stond dwars over ‘t veld en Racing, dat den opgooi

had verloren moest, buiten elf vastberaden tegenstrevers, ook nog de ontketende elementen trotseeren, een cycloon, zoo
geweldig, dat alle toeschouwers zich afvroegen of de tribune niet elk oogenblik op hun hoofd ging nederkomen.
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De partij werd echter enkele minuten stilgelegd, doch in nog bepaald abnormale omstandigheden hernomen.
Groen-wit geraakte totaal uitgespeeld in de bovenmenschelijke krachtinspanning om de scoor laag te houden.

‘t Werd 1-1 bij de rust.
Maar toen ontbrak de kracht om er een verplettering der tegenpartij van te maken. Met 2-1 werd de zege

behaald.
Ons bezoek aan de leiders bracht 1-1, een prachtuitslag.
Racing Brussel, Gantoise, Daring en Tilleur moesten achtereenvolgens zwichten en weer zaten wij de leiders

op de hielen. l

DE INZAKKING.
Toen *kwam echter, bij ‘t gebrek aan moreele sterkte, het simultaan uit conditie geraken

van 3-4 onzer spelers,
Beerschot luidde de reeks der ongunstige uitslagen in : 2-0 in ons nadeel, Daarna kwam Union ons te Mechelen

een punt ontfutselen.
Ons bezoek aan Cercle Brugge viel samen met een geschil in ‘t elftal der Bruggelingen waarin toevallig vijf der

beste elementen ontbraken. ‘t Ging dus eene wandelpartij worden voor Racing.
Maar toen bleken de gebroeders Diddens, Moortgat, Verschaeren, enz. zoozeer buiten vorm dat de Brugsche

reserven voldoende waren om er ons met 2-1 onder te houden.
Tegen Racing Gent beleefden wij de herhaling van die exhibitie : Een onbenullig elftal zond ons met 2-1

naar huis.
Op Scandard ging het niet beter, ‘t werd 3-1.
En dan zouden wij de flink op dreef zijnde Malinois achter de kazerne gaan bekampen.
Rood-geel gaf zoo geweldig dat het bleek alsof wij verpletterd zouden worden. Doelen kwamen er genoeg maar

Moortgat zorgde er voor dat de toestand niet hopeloos werd.
Gedurende de tweede helft geraakten onze tegenstrevers weldra uitgespeeld, ze sleepten zich achter onze flink

aanpakkende jongens, ‘t werd 5-4, de overwinning scheen onvermijdelijk, wanneer Fons Diddens geraakt werd en
‘t veld verlaten moest. Nog voerden wij met tien menschen ‘t hooge woord maar als Jan Diddens een strafschop miste,
was ‘t uit en moesten wij ‘t aanzien hoe F. C. Malinois het met 6-4 bovenhaalde.

PRACHTIGE ‘t Werd tijd dat wij weer eens terug aan winnen gingen denken. Liersche Sportkring kwam

EINDSPURT.
ons twee punten brengen.

Het bezoek van Antwerp, zag voor een machtig aantal toeschouwers, onze micioenvoor
Moortgat op twaalf minuten tijd een 3-0 voorsprong nemen, wat de overwinning verzekerde.

Onze verplaatsing naar Racing Brussel, met vertrouwen tegemoet gezien, bracht ons die verbazende, onuitgelegde
verplettering met 8-2.

Gantoise moest daarop het gelag betalen met 7-3, terwijl het seizoen besloten werd met een 3-1 zege op het veld
van Daring waardoor de derde plaats werd veroverd.

Leyers, De Ron, Siroen, Nouwens,  Verschaeren, Gobbers, Michiels, Giraud, Moortgat. Houthuys, J. Diddens,
Verbiest en A. Diddens zijn verantwoordelijk voor dat benijdenswaardig resultaat.

De rangschikking der eereafdeeling :

EERE AFDEELING

G.
Antwerp . . . . . . 27
Beerschot. . . . . . 27
R. C. M. . . . . . 26
Cercle Brugge . . . . 26
Racing Gent. . . . . 26
F. C. Mechelen. . . . 26
Berchem . . , . . . 26
R. C. Brussel . . . . 26
Daring C. Br. . . . . 26
Liersche . . . . . . 26
Union-St-Gilloise  . . , 26
Standard . . . . . . 26
Gantoise . . . . . . 26
Tilleur. . . . . . . 26

G.
18
16
14
13
11
9
9

10
9
8
6
9
7
4

V.
4
4
9

10
9
9
9

10
10
11
9

12
16
21

G.
5
7
3
3
6
8
8
6
7
7

11
5
3
1

51
62
58
50
60
62
48
48
38
40
53
38
53
36

T. P.
24 41
33 39
56 31
39 29
49 28
45 26
41 26
44 26
45 25
47 23
65 23
55 23
76 17
79 9
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Onze reserven deelen de vijfde plaats met Antwerp en Beerschot en mogen op een voldoening gevend seizoen
terrugblikken, vooral om de opvallende verbetering die werd verwezenlijkt voor wat betreft de verstandhouding
tusschen de spelers onderling en hunne verhouding tot het bestuur. Want ‘t weze hier gezegd dat de reserve elementen
meestal de onhandelbaarste zijn en velen wegvallen op het oogenblik zelf dat ernstig wordt gedacht aan hunne opname
in de eerste ploeg.

Zulks is te verklaren door het feit dat een speler zich meestal van zijne eigen waarde overbewust is en zich al
spoedig als een verwaarloosd voetbalgenie gaat beschouwen, vooraleer de gelegenheid gunstig was om hem te bewijzen
wat de bevoegde menschen van hem hadden verhoopt.

De tweede afdeeling beleefde, na een schitterend begin c dat haar na 4-5 wijdstrijden aan ‘t hoofd zag - eene
geweldige crisis vanwege de opslorpende verlokking van ‘t Mechelsche verbond. Een voor één gingen onze spelers
vagen roem en ijdele grootspraak naloopen.

Twee malen moest het elftal worden hervormd, totdat ten slotte weer eene combinatie in ‘t veld kwam die op
‘t einde der compititie  van zich spreken deed en uitslagen verwenzenlijkte waaronder 16-0 en 12-2 zullen volstaan om
hare waarde te doen uitschijnen.

O N Z E  J U N I O R S Het blijkt nu eenmaal vast te staan dat groen-wit in de Juniorsafdeeling niet presteeren

Z W A K .
zal. Ook thans is aan de traditie geen afbreuk gedaan, alhoewel wij enkele keurelementen

c -
bezitten die velen ons benijden : Hamers, Giraud, Van Horenbeeck, Burgos, Verschueren,

Borré, Janssens, Van Win, enz. mogen hunnen voet nevens de besten zetten.

M A A R  F L I N K E Een bijzonder woord van lof verdienen onze scholieren, aan dewelke  nochtans niet de

S C H O L I E R E N .
gewone zorg kon worden besteed op gebied van oefening. Ze bevochten hunne deelname
aan de landelijke eindronde en toonden zich daar onzen naam ten volle waardig door slechts

in de finaal ongelukkig te be-
zwijken. Zij klasseerden zich dus
tweede op meer dan twee hon-
derd clubs.

RACING SCHOLIEREN.  - 2de IN DE BELGISCHE EINDRONDE 1928-1929.

Onze kadetten bewezen
uit het goede hout te zijn ge-
sneden. Zij vormden ‘t beste
elftal onzer provincie, doch niet
het sterkste, daarvoor vielen
onze kleuters te klein, en de in-
gewijden weten wat gestalte en
gewicht in deze competitie be-
teekenen. Hun spelbegrip, hunne
techniek en hunne jeugd, zijn
ons echter een zekere waarborg
voor de toekomst.

De Mechelsche reeks was
eens te meer een triomf voor
wit-groen. Racing Zuid eindigde
aan ‘t hoofd terwijl nog vier
Racing elftallen zich te plaatsen
wisten vóór Geel-Rood van
onze lokale mededingers.

B. Dogaer, De Vadder, De Hert, Van Santfoort, Noëth, Dechevil, Thys,
J. Dogaer, Van Camp, G. Giraud,

E .  Goovaer t s ,  Neus ,  Borrey, G.  Michie ls ,  Corne l i ssen .

N A T I O N A L E  - c-
ONDERSCHEIDINGEN.-

Landelijk mochten wij ons in de benoeming van twee nieuwe internationalen
verheugen : Fikke Michiels en Dore Nouwens  verschenen in de roode trui terwijl
tusschen de jongeren, Hamers en Giraud het oog der nationale selectieheeren mochten

treffen. Moortgat in ‘t militaire elftal, Verschaeren  en Houthuys tusschen de “ Roode Duivels ,, kwamen verder in
aanmerking voor onderscheiding.

Op het Daring Paaschtornooi wisten onze wit-groenen tegen alle verwachting het fel geadverteerde Tjechische
team Slavia met 3-1 uit te schakelen.
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In de finaal stonden wij tegenover de combinatie Daring-Racing  Brussel. Het bleef 0-0.
Toen waren wij in de gelegenheid vast te stellen hoezeer de inrichters op het behoud c zelfs het tijdelijke - van

hunne schaal *waren gezet en zorgvuldig een oplossing vermeden.
Racing vond het dan ook beter hun voldoening te schenken en zag van alle mogelijke aanspraak op de trofee af.
Tijdens de Sinxendagen ging een gemengde combinatie naar Charleroi de prachtige schaal der “Olympic,,  weg-

kapen en verblufte de Waalsche toeschouwers door haar perfect spel, daar waar Daring Club Brussel niet vermocht
eenigen indruk te maken.

Tot daar dus de uitslagen. Wij hebben hier alle redenen tot tevredenheid. Maar wat ons vooral heeft mogen
enthousiasmeeren, is de geest die tusschen onze spelers is gaan heerschen, hun meer vertrouwelijken omgang met de
bestuurders, hunne vriendschappelijke toenadering tot de stille werkers, hunne demonstratief bewezen overtuiging dat
wij allen slechts één doel voor oogen hebben, één belang : Racing’s groei en bloei.

K R A C H T I G  W E R K Want hier dient ook een woordje te worden gerept over dat handjevol menschen

z I N  ‘ T  B E S T U U R .
dat soms twee, driemaal in de week rond de bestuurstafel Racing’s belangen kwam be-
spreken om er van weg te gaan, belast met eene dikwijls vrij zware taak.

Allen gaven belangloos en onbaatzuchtig hun vrijen tijd, hunne werkkracht en hunne liefde. ‘t Was een zwaar jaar
voor de bestuursleden, maar niemand morde, allen bleven bij, wat misschien een succes is zonder voorgaande in onze
annalen.

Nieuwe elementen kwamen rond de groene tafel postvatten : J. Coen, E. Govaerts en A, Holsters; ook van hen
zijn wij overtuigd op niet minder werkkracht en toewijding te mogen rekenen dan van hunne oudere collega’s.

Er blijft ons nog geluk te wenschen aan den heer F. Lombaerts die in den loop van ‘t jaar tot Ridder in de
Kroonorde werd benoemd.

Onze oudgedienden, Blickx en Brunau, namen afscheid als spelers, na jaren de groen-witte kleuren te hebben
verdedigd. Aan beiden hier onzen welgemeenden dank.

N I E U W E Om deze uiteenzetting volledig te maken, tot op den dag van heden, dient er bijgevoegd te

A A N K O O P E N .
worden, dat in het jaar 1929 het akkoord werd verwezenlijkt tusschen Racing Club en de stad
Mechelen, akkoord waarbij Racing eindelijk in het bezit kwam van de oppervlakte van de oude

“butte,,  van de schietbaan, in uitwisseling van eene breedte van meer dan drij meters grond, gelegen langsheen de nieuw
geopende Schorsmolenstraat met gevolg, dat ook een ingang voor de volksplaatsen namelijk, kon geopend worden
langs de Electriciteitstraat. ’

Eindelijk werden nieuwe onderhandelingen aangeknoopt met de stedelijke Godshuizen om nog de gronden, groot
ongeveer 1 Hectaar, aan te koopen,  gelegen tusschen het eerste Racingveld en de nieuw te openen straat tusschen Oude
Antwerpsche Baan en Schorsmolenstraat.

Na voor een tweede maal al de formaliteiten vervuld te hebben, die een dergelijken verkoop meebrengt, werd
eindelijk de verkoopakte door notaris Van de Walle opgemaakt, met gevolg dat Racing thans nog een derde oefenveld
heeft kunnen aanleggen en bovendien nog over ruime plaats beschikt waar gebeurlijk nog andere instellingen zullen
kunnen verwezenlijkt worden.

De verlegging van de grenslijn tusschen Racing’s grond en Schorsmolenstraat, de aankoop van de nieuwe gronden,
veroorzaakten in het jaar 1929 de verplaatsing van de betonafsluiting van ongeveer 500 meters lengte, werk dat
niettegenstaande de groote gelduitgave toch verwezenlijkt werd.

Thans is de gronduitbreiding voor Racing, op die plaats ten minste, definitief gesloten, daar de club eigenaresse is,
van al de gronden, gelegen tusschen Antwerpsche Steenweg, Electriciteitstraat, Schorsmolenstraat, Nieuwe straat en
Oude Antwerpsche Baan en op de plaats waar wij in 1923 nog in open veld het Racing stadium rechtbouwden, zijn
onze 8 Hectaren thans reeds volledig omringd door nieuwgebouwde volkswijken.

Ook wordt er op dit oogenblik aangekondigd dat, naar aanleiding van de verbreeding van den grooten steenweg
Antwerpen-Brussel, Racing voor een gedeelte zal onteigend worden, zonder dat echter hare velden of hare installatie
zullen aangetast worden.

Alvorens dit hoofdstuk te sluiten, weze het hier dankbaar herinnerd, dat de heer notaris Walter  Van de Walle
al de akten van aankoop van den eigendom van Racing, volledig kosteloos heeft beschreven, dit uit sympathie tegenover
het grootsche Racingwerk.

A D M I N I S T R A T I E V E Ook op administratief gebied beleefde onze club eene belangrijke omwerking die

V E R B E T E R I N G E N .
noodzakelijk bleek vanwege de steeds
eene machtige voetbalmaatschappij ten
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De materiale middelen ontbraken ons om de ontworpen herinrichting volledig in de praktijk te stellen. Overal
waar ‘t mogelijk bleek werden echter de nieuwe werkwijzen ingevoerd en wij houden er aan te bevestigen en te
herhalen dat Racing er nog steeds alleen onbezoldigd personeel op nahoudt.

O N S  E I G E N Incidenten en moeilijkheden van allerlei aard deden er ons van afzien nog verder aan de

C L U B B L A D ,
uitgave van “De Maanblusscher,, mede te werken. Wij besloten voor eigen rekening en op eigen
krachten een clubblad  de wereld in te zenden wat de geboorte van “Racing,, voor gevolg had.

Een jaar voorspoedig bestaan heeft ons bewezen dat ons blad naar waarde werd geschat en ten volle leefbaar is
gebleken. Al onze medewerkers en vooral 0. Hugo, R. Lauwers, 0. Vankesbeeck en A. Goovaerts stelden zich
onbedongen ten pand voor het welgelukken van dit werk.

Eene nieuwe, op gezonder leest geschoeide supportersfederatie ontstond en belooft niet minder goede vruchten af
te werpen dan hare overleden zuster.

R A C I N G  z Op 18 Mei 1929 kwam ons

KONINKLIJK .
het verheugend nieuws toe dat
Zijne Majesteit ons had gemach-

tigd den titel van Koninklijke Maatschappij te voeren.
Onze nieuwe benaming werd van dan af :

RACING CLUB MECHELEN
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
ZONDER WINSTGEVEND DOEL.

Bijna vergaten wij aan te stippen dat wij als
apotheose van ons mooie jaar, op ons prachtig veld,
de finaal kregen van ons Belgisch kampioenschap, den
wedstrijd Antwerp-Beerschot, die ons bewees dat onze
inrichtingen er op berekend zijn om groote ontmoe-
tingen te herbergen, dat wij 20 tot 25,000 toeschou-
wers kunnen plaatsen en - last not least - dat
omtrent de inrichting van zoo ‘n wedstrijd niet behoeft
te worden gevreesd.

Ons jubileumjaar zou echter ook zijn zwarte zijde
niet ontwijken : Janus Dogaer, Racinger met hart en
ziel, onze groote ex-aanvoerder, ging op ons gemeente-
kerkhof het groepje te vroeg gestorven groen-witten
vervoegen.

Ook ons gewezen bestuurslid, Rik Timmermans,
werd naar zijne laatste rustplaats gedragen.

Wij denken onze geschiedenis niet te mogen
sluiten zonder eene laatste bewogen hulde aan die
verdwenen vrienden te hebben gebracht.
. . . . .< . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . t. 1. . .

Hiermee is dus het relaas der vijf-en-twintig
eerste Racingjaren afgeloopen.

Verre van ons, aanspraak te maken op iets
volledigs en nog veel minder iets volmaakts. Toch is
het ons een genoegen, in België de eersten te zijn
geweest die het initiatief op zich hebben genomen een
gedenkboek uit te geven. Wij hopen spoedig vele
navolgers te mogen vinden en verheugen ons in het
feit dat die hoop nu reeds komt verwezenlijkt te worden.

Waar ‘t mogelijk was, hielden wij er aan persoonlijkheden te vermijden. Men begrijpt nochtans dat in een
bewogen clubbestaan als ‘t onze, allicht meeningverschil moest ontstaan, zoowel over principes als over uitvoering+
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middelen, waardoor wel eens, even weldenkende elementen, tegenover elkaar komen te staan. Aan incidenten heeft
het niet gemangeld, geweldige soms, maar ‘t verheugt ons te mogen vaststellen dat, op eenige zeldzame uitzonderingen
na, telkens weer verzoening kwam ten bate van ‘t algemeen welzijn, van aller ideaal, tot bevordering waarvan dikwerf
persoonlijke belangen op den achtergrond kwamen te staan.’

Bij ‘t herlezen van deze bladzijden over Racing’s wel en wee gedurende al die jaren, zal bij veel ouderen wel weer
de herinnering aan ‘t verleden opfleuren. Zij zullen gaan terugdenken aan die vervlogen tijden wanneer zij zelf in de
groen-witte trui ronddartelden, gelukkig en fier ondanks de primitieve instellingen of zelfs ‘t gebrek daaraan.

Zij zullen zich verheugen in ‘t bewustzijn, dat zij hebben bijgedragen om den braakliggenden grond te herschapen
in het vruchtbare veld waaruit thans, gerijpt door de zon der toewijding, de oogst zoo weelderig opschiet + onze talrijke
Mechelsche. jeugd die nu op ‘t groote Racingstadium alles vindt of welhaast vinden zal wat haar vertroeteld kinderhart
verheugen kan.

En die jeugd zelf dan, al de huidige spelers, groot en klein, mogen zij uit deze regelen het besef putten van het
reuzenwerk dat hunne komst is voorafgegaan, van de ontelbare opofferingen die hunne voorgangers en de elkaar
opvolgende besturen zich hebben getroost om recht te timmeren datgene waarvan zij thans kunnen genieten.

En moge dat besef hen wijzen op hun plicht tegenover het nageslacht, mogen zij in zich voelen opwellen den
drang naar onbaatzuchtig geven, elk volgens bevoegdheid, tot heil van hen die komen moeten, tot heil van onzen
grooten  Racing die dank aan hen, nog grooter worden moet.

SINXEN 1929

Een groep Racingers te Charleroi..
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SCHOLIEREN A
G. G. V. G. V.

Lyra . . . . . . . 18 12 2 4 88
R . C . M . .  . . . . . 18 13 4 1 71
Beerschot. . . . . . 18 11 3 4 49
F. C. Malinois . . . . 18 10 6 2 50
A n t w e r p  . . . . . . 18 9 6 3 51
Borgerhout . . . . . 18 9 9 0 42
Liersche . . . . . . 18 7 11 0 38
Boom F. C. . . . . . 18 4 10 4 33
Berchem . . . . . . 18 4 13 1 13
St.Ignatius. :. . . 18 1 16 1 18

BELGISCHE EINDRONDE

Charleroi Sp. C. 0 - R. C. M. 1
Excelsior Hasselt 0 c R. C. M. 2
Tilleur O- R. C. M. 2
Union-St-Gilloise 4 - R. C. M. 1

KADETTEN
G. G. V. G. V. T. P.

Beerschot. . . . . . 18. 15 2 47 46 32
‘Berchem . . . . . . 18 13 : 0 61 28 26
A n t w e r p . . . . . . 18 11 5 2 60 23 24
R. C. M. . . . . . . 18 10 5 3 48 40 23
Lyra  . . . . . . . 18 10 8 0 53 22 20
Tubantia . . . . . . 18 7 8 3 38 27 17

Borgerhout . . . . . 18 4 12 2 28 64 10
Liersche . . . . . . 18 4 1.3 1. 26 47 9
Boom . . . . . . . 18 3 12 3 24 62 9
F. C. Malinois . . . . 18 2 14 2 13 69 6

KADETTEN MECHELSCHE REEKS
G. G. V. G. V.

Racing Zuid. . . . . 12 10 0 2 56
Racing Van Cant . ‘. . 12 8 2 2 27
Racing Neckerspoel . . 12 5 5 2 34
Racing Groen-Wit . . 12 5 6 1 39
Racing Kantje . . . . 12 3 5: 4 19
Malinois Rood-Geel . . 12 3 8’ 1 22
Racing Ham. . . . . 12 1 9‘ 2 12

1

T. P.
21 28
22 27
12 26
37 22
29 21
47 18
61 14
55 12
54 9
05 3

T. P.
8 22

15 18
27 12
22 11
40 10
56 7
41 4

.



.

(KM) ‘RACING-SWIMMING-CLUB (~fjjj)
-1 I-

D E  A L G E M E E N E  V O O R Z I T T E R  V A N  R A C I N G  D E E D  E E N S  E E N
droom; die was schoon en veelbelovend want onmiddellijk diende er gehandeld te worden
om te trachten nevens de groote Racing een afdeeling in ‘t leven te.roepen, een zwem-
afdeeling, weerdig van den naam dien ze dragen zou.

Tijdens een bestuursvergadering van Racing werd de volgende vraag gesteld : Wie
durft het aan, de leiding eener  zwemafdeeling op zich te nemen ?

Het antwoord werd gewacht, de kandidaten bleven onvindbaar, zelfs de durvers
blikten mijmerend in de duistere toekomst en schenen toen reeds te doorgronden wat al
moeilijkheden er aan het in leven houden van eene zwemclub  verbonden waren.

Het voorstel, dat de gehoopte bijtreding niet vond, werd voor eene week verschoven,
iedereen tijd gevende om na te denken. Bij een nader onderzoek bleek het echter dat het
raadsel van gisteren de oplossing van morgen worden zou,

Tijdens de volgende vergadering werden er kolen op ‘t vuur gedaan, de moeilijkheden
werden weggeruimd, er diende gehandeld zonder verwijl omdat eene onlangs geboren
zwemclub hier ter stede, verwoestingen aanrichtte in de Racinggelederen.

Misschien waren onze buren van het dreigende onheil (?) van ons ontwerp reeds
ingelicht, want onverbiddelijk spanden ze hun netten over ‘t wit-groene firmament en de
steeds goedzakkige, niets kwaads vermoedende volbloed Racingers lieten zich vangen,

teekenden licence-kaarten en waren voor ons verloren !
Het ordewoord klonk en werd herhaald, het was : “ Nu of nooit ! ,,

Enkele jaren geleden, ‘t was vóór den oorlog, vormde zich alhier een kliekje “ De Lustige Zwemmers ,, dat het er
op aanlegde, niet een afstand af te leggen op zooveel minuten en seconden. maar alleen de schoone  zwemsport te

beoefenen.
Aan ‘t hoofd dezer vereeniging bevond zich Mr Walter  Van De Walle, met als satellieten Jan Vervliet,

Leon Aerts, Bob Lamotte, Alfons Vercammen, Jef Silverans, Jef Van Bladel  en diets  meer, Men gewaagde toenmaals
van karpersprong, boeiduiken torpiel,  phoque, achterwaarts draaien enz. Steeds zocht men naar nieuwe scheppingen.

Elken dag te 5 1/2  uur was het oefening te Hever (pont).
Uit dit gezellig samenzijn ontpopte zich de maatschappij “De Mechelsche Zwemclub ,, met als bestuurder

Mr Walter  Van De Walle en als algemeene schrijver Alfons  Vercammen.
Tijdens een gunstig zomerseizoen telde de maatschappij 300 leden en aan heer Frans Van Den Hende,  schepen

onzer stad, werd het eerevoorzitterschap opgedragen.
In 1913 werd een feest ingelegd dat vooral snelzwemmen op het programma had. Het zal wel iets verwondering

baren dat toen over 50 meters streek 56 seconden werden gezet en dat een zeldzame enkele-slag-zwemmer telkens den
prijs van 100 meters snelzwemmen wegkaapte.

Er was nog geen spraak van aflossingskoers en nog minder van Crawlzwemmen.
Tijdens den oorlog was Hever dood en werd de zwemsport nagenoeg vergeten.
We vinden na den oorlog een nieuw handjevol menschen te Hever terug die weldra aan de putten van Hofstade,

hun zomerkwartier opslagen en een kring vormen onder den naam van “Neptunus ,,.
De dagelijksche “ habitués ,, tellen we niet meer zoo talrijk, ‘t zijn meestal een negental dikke, onafscheidbare
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vrienden; bij name : Jan Vervliet, R. Lamotte, A. Naeghels, J. Silverans,  0. Hugo, Maurice Eischenne, Jan Schweitser,
Monne Patteet en Henri Labrau.

Het is in die richting dat we straks onze blikken zullen richten, op ‘t oogenblik dat Racing Swimming met volle
kracht haar schip aan ‘t varen brengt.

Een ernstige oproep, gericht tot alle Racingers, bracht een tiental mannen alsook een zestigtal scholieren en
kadetten van Racing te samen.

Deze eerste samenkomst werd gehouden in “ Café Diekirch ,,, op Zaterdag 22 Juni 1922 en onmiddellijk werd er
overgegaan tot de stichting van Racing Swimming. De aanwezigen sloten zich in blok aan; Allen bezield met de beste
inzichten en hoogstaanden propagandageest, wilden de nieuwe zwem-club zien leven en groeien.

Het voorloopig bestuur werd gekozen met als voorzitter 0. Hugo, als sekretaris Jan Vervliet en Vita1 Jéhansart
als schatbewaarder ; als trainers zouden R. Lamotte, A. Vercammen en Edmond Patteet fungeeren, terwijl makker
Jozef Era, dit getal zou volmaken.

We merken op dat het voorloopig bestuur, op een paar uitzonderingen na, samengesteld is uit de hierboven
genoemde Neptunus kliek, het is van die zwemvoorstanders dat Racing Swimming wel iets dierf verwachten.

Niet vruchteloos werd er beroep gemaakt op dames en juffers, die uit alle hoeken der stad kwamen toegestroomd, in
zulke mate dat het zwakke geslacht den naam van zwak te zijn en zwak
te blijven, blijkbaar wou afstaan, tot groote voldoening van hen die ze
aangeworven hadden. We besloten de dames- en juffersafdeeling haar
eigen bestuur te doen kiezen. De vergadering belegd op 21 Juli 1922
op ‘t Racingplein, gelukte volkomen. Van op de tribune werd er tot een
vijf-en-twintigtal dames en juffers gesproken. De redenaar, die veel bijval
oogstte, was niemand anders dan de algemeene voorzitter 0. Vankesbeeck.

Het bestuur werd samengesteld als volgt : Mme Vercammen, voor-,
zitster,  Mej. Maria Borré, secretaresse, Mme Van Varenberg en Mej.
Leontine Geens, leden.

De eerste stappen waren gedaan, stelselmatig gingen we onze stelling
versterken en nog vóór het sluiten van het drukke openwater seizoen,
stuurden we de statuten van R. S. C. naar den landelijken federalen
Zwem- en Reddingsbond, met verzoek tot aansluiting

Op 27 Oogst geeft R. S. een eerste feest, gehouden te Hever (pont)
en gekend als kampioenschap van de club. Dit feest werd ingericht met
de medewerking van den “Kring der Mechelsche Turners,, ten aanzoeke
van makker Jozef Era,feestbestuurder van R. S. C. en groote medewerker
van den turnkring.

Oscar HUGO.

Schitterend gelukt, gaf dat kampioenschap den volgenden uitslag :
Dames : 1. Jeanne  D o Broe, 2. Leontine Geens, 3. Maria Veldemans.
Knapen : 1. Emiel De Neyer, 2. Jozef Schoenowsky.

Scholieren : 1. Pierre Vercammen, 2. Frans Van Paeschen.
De archieven gewagen niet van een kampioenschap mannen: denkelijk waren de ouderen nog wat bedeesd. De

wintermaanden brengen gedwongen rust en totale insluimering. Het is tijdens die langdurige werkeloosheid dat we best
gewaar worden welk nadeel het doode seizoen meebrengt; ‘t is van dat oogenblik dat er gemor begint op te gaan en er
stappen worden gedaan om ‘t Schepencollege te bewegen, het steeds gesloten blijvende zwemdok, dat daar ergens
verloren en vergeten staat, door alle middelen te doen openen. Het bqstuur  van R. S. zal ook een perscampagne
beginnen in de dagbladen van het land.

We zijn in ‘t begin van 1923, op eene bestuursvergadering van de club; de mogelijkheid van het inrichten van een
dansavond... wordc door de damesafdeeling dapper voorgestaan en bij overeenstemming, met handgeklap begroet. Ook
komt de aankoop eener  vlag voor de mannenafdeeling ter ‘bespreking, De damesafdeeling maakt aanspraak op dezelfde
rechten en stelt zich borg voor de “sollen,, bij inschrijving. De mannen zullen op dezelfde manier werken en ZOO zullen
de noodige twee duizend franken er komen.

De bestelling had plaats, de lijsten werden in omloop gebracht en, buiten een enkele uitzondering, goed onthaald.
Die uitzondering was de lijst nummer 1 van de damesafdeeling, die schipbreuk leed. Zij kwam terug met als inschrijving,
40 franken. We maken hier geen verwijt aan de juffertjes die het aandierven te gaan bedelen; eene verkeerde
berekening en een paar slechte ontvangsten ontnam hen den moed verder aan te dringen.
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De voorzitter deed de rondhaling der gelden voor zijne vlag en deed ook het overige, want binnen de maand
waren de noodige sommen voorhanden. Een feit staat echter vast : sedert het oogenblik dat de som bijeen gebracht
werd met 5 frankskens van den eene en 2 frank van den anderen supporter is de inzamelaar nog éénmaal, één enkele
maal te vinden geweest voor geldinzameling, dit was tijdens het eerste Racing Kerstfeest, en... de ingewijden zullen
hem begrepen hebben.

In Mei van ‘t zelfde jaar (1923) onderzocht R. S. C. de mogelijkheid van het inrichten van een jaarlijksch  zwem-
feest genaamd “Doortocht Mechelen,,. Dit voorstel vindt den noodigen steun en wordt doorgedreven. Op aandringen
van den algemeenen voorzitter, zou dit feest gehouden worden op Mechelen kermis, liefst in de Dyle en dit van af de
ijzeren brug (Roestenberg) tot aan de sluis der beneden Dyle (Winketpoort).

Later wordt echter van dit *aangenomen plan afgezien, uit reden der vuile waters die onze Dyle besmetten; de
doortocht zou dus gehouden worden in de Leuvensche vaart van af de ijzeren brug tot aan de zwemplaats.

Er werd, om dien doortocht in te richten, met de lokale “Malines Swimming Club,, overeenkomst gezocht en
gevonden want op datum van 25 Mei 1923 werd de eerste vergadering belegd, en op 2 Juni werd het reglement van
den doortocht goedgekeurd.

De schaal in betwisting gebracht, was een zilveren beker, afbetaald door de twee clubs; de duur van den kamp
Zou vijf jaar wezen: de club die drie doortochten won zou definitieve
eigenaresse der schaal worden.

Met verdubbelde krachten werden de trainingen aangevat en op
den dag van den grooten “Derby,, vierden wij eene zedelijke overwinning
der wit-groene kleuren. De uitslag was eene puntendeeling, wanneer het
eene werkelijke zegepraal had moeten wezen.

L’%e  aankomstrechters waren de twee voorzitters, deze van R. S.
markeerde. het controolblad ; het ongeluk wou echter dat er op de lijst
iemand was vergeten die, bij aanteekening de balans geweldig in ons
voordeel hadde doen overhellen, ‘t was François Volkaerts van R. S. die
behoorlijk aangekomen, glad over ‘t hoofd was gezien.

Wat hij te hooren  kreeg, de voorzitter!
Bij den tegenstrever was het feest en wapperde de vlag een gansche

week. Was het ter gelegenheid der te vroeg uitgekraaide overwinning?
Was het omdat de ontleende Says, ‘ne vreemdeling, die we gisteren nog
niet kenden, eerste zwom? Of was het omdat ze voelden dat de kansrijke,
verdeelde roem, spoedig zou gaan tanen? We zwoeren eensgezind bij den
volgenden doortocht, schitterend wraak te nemen, door eene onbetwistbare
overwinning.

We richtten daarna een zwemfeest in gekend als clubkampioenschap,
op 19 Augustus te Hever Pont.

Ondanks het onweder dat dit feest kwam bederven, lukte het vol-
Edouard NAU WELAERTS.

komen onder oogpunt van propaganda en sport. De verschillende koersen gaven de volgende uitslagen :
Dames : 1. Jeanne Volkaerts, 2. Elvire Stock.
Scholiersters : 1. Bertha Goris, 2. Rachel Van der Heyden.
Scholieren : (streekzwemmen) 1. Jef Van den Branden, 2. Jef Joris.
Scholieren : (overamstreek) 1. P. Deswert.
Scholieren : (dubbele slag) 1. Emiel De Meyer.
Als streekzwemmers (mannen) vinden we Dethier die F. Van der Zeypen overklast ; in enkele slag plaatsten zich

J. Degrève en Th. Van der Heyden in volgorde, in rugzwemmen komt Corbeel eerste.
Eindelijk in de vier zwemwijzen, die de “clou,, is van het feest, steekt Dethier, die zich als klaszwemmer veropen-

baart, ver boven de anderen uit, de dappere Edw. Nauwelaerts komt tweede toe.
De kampioen van ‘t duiken noemt zich Alex Van der Heyden. Stippen wij terloops aan dat van deze veertien

vertegenwoordigers er ons, na vijf jaar, nog drij  overblijven.
Arme zwemsport, arme club! ge verliest achtereenvolgens al uwe veelbelovende elementen. Gelukkiglijk zullen de

leiders niet wijken.
Pas is ons feest achter den rug of reeds zitten we volop in den Winter, het bestuur van R. S. is echter vast besloten

ditmaal niet in te sluimeren en duchtig aan training te blijven denken. Onze blikken worden gericht naar de sterke
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Antwerpsche Zwemclub. Tijdens de privaat uren dezer zullen onze vertegenwoordigers trachten zich den volmaakten
“crawl,, stijl eigen te maken door gedurende drie maanden te gaan oefenen onder toezicht van Gerard Blitz.

Zekere bezwaren hieraan verbonden worden door de Mechelsche zwemmers geopperd en reeds veertien dagen
later wordt te Brussel de begonnen wekelijksche training
voortgezet onder het waakzaam oog van den bereidwilligen
Martial Van Schelle die onze jongens, acht in getal, tot
degelijke crawlzwemmers schoolt. Steeds zullen we ons het
gul onthaal herdenken dat ons bij de “Brussels Swimming,,
te beurt viel, steeds zullen we haren grooten kampioen
dankbaar gedenken. Tusschen dezen die de lessen volgen
noemen we Dethier, Lauwers, Nauwelaerts, J. Degrève,
Theo Van der Heyden, Gerard Thuck, Emiel De Neyer en
Gaston Vercammen.

We houden er aan den uitzonderlijken clubgeest onzer
zwemmers aan te stippen die, alhoewel nederige volksjon-
gens, steeds bereidwillig de helft hunner verplaatsingkosten
bijlegden om de zware geldelijke opofferingen door de kas
gedragen, te helpen verlichten.

Onze huidige flinke zwemmers zullen het belangwek-
kend vinden te weten hoeveel het record der onzen op 50
meters was : Jef Degreve was de vlugste crawler en zette
38 seconden, Dethier had er 39 l/S noodig en Gaston
Vercammen 47 1/5!  In streek werd er 52 seconden gezet.
Waar zijn we nu ?

Hypoliet DETHIER.

Op het einde van 1923 wordt er in vergadering van
‘t bestuur nogmaals over ‘t niet openen van het zwemdok
gesproken. Alle bestuursleden zijn vast besloten niet af te
laten en steeds de ingesluimerden wakker te schudden. Een
onderhoud met den heer volksvertegenwoordiger Lamborelle
handelde over ‘t zwemdok;  deze heer gaf ons de noodige

inlichtingen en ook de verzekering onverpoosd met ons te zullen medewerken tot resultaat.
Het jaar 1924 is reeds lang ingetreden als we eene algemeene vergadering beleggen met als bijzonder punt aan de

dagorde : Verkiezing van ‘t definitief bestuur.
De aftredende bestuursleden werden bijna allen herkozen met bijvoeging van een paar nieuwe menschen :

0. Hugo, Alf. Vercammen, Vita1 Jéhansart, Robert en Fritz Lamotte, P. Schroyens, Edw. Nauwelaerts, Guill. Thiel
en J. Era. De heer Jan Vervliet wenschte niet herkozen te worden.

Racing Swimming is in vollen bloei en telt ongeveer drij honderd leden; de geldelijke toestand is schitterend en
laat ons het beste verhopen.

In vervanging van J. Vervliet neemt Alf. Vercammen het secretariaat over.
De zwemmer P. Vercammen is ons door Malines Swimming Club afgestaan, na interpelatie  van 0. Vankesbeeck,

onze advokaat op ‘t mutatiecomiteit, en de vriend Florent Joostens is het bestuur van R. S. komen volledigen. Deze
nederige werker blijkt onmiddellijk een groote aanwinst voor onze volksclub.

Als weldra Vita1 Jéhansart, onze verkleefde medestichter, de stad verlaat om zich in Brugge te vestigen, ontstaat
in ons bestuur eene leemte die we lang zullen voelen. Racing Swimming zal een blijvende herinnering van dezen
werker bewaren.

Met verdubbelde krachten wordt de openwater training in Mei hernomen en kort daarop zullen we het wagen
onze zwemmers te sturen naar eene koers in het open Leuvensche zwemdok, waar we goed figuur maken.

Tijdens dit feest werd er eene schaal betwist tusschen de Leuvensche Zwemclub  en Malines Swimming, en door
deze gewonnen. Dit zal de laatste overwinning wezen die de baanbrekers van de edele zwemsport hier ter stede op
hun actief zullen zetten.

Racing Swimming, van haren kant behaalde een reeks belangrijke overwinningen. Te Vilvoorde, in een openwater-
feest lukken onze vertegenwoordigers, bij het betoonen van eene schitterende moraal; te Mechelen bevechten ze eene
beteekenisvolle zege, en hunnen verleden jaar gedanen eed getrouw blijvend, nemen ze de schaal “Doortocht Mechelen
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1923-1928,  in bezit. Eindelijk, op 6 Juli 1924, veroveren ze de “Schaal der Stad Mechelen,, in betwisting gesteld, ter
gelegenheid eener  groote plechtigheid, namenlijk het openen van ‘t stedelijke zwemdok of den triomf van R. S. C. Dit
groot volksfeest werd door negentien honderd zeventien betalende toeschouwers bijgewoond. Men mag de aanwezigen
op twee duizend schatten, een record dat nergens in België zal neergehaald worden.

We bevestigen onze opk;mst en overvleugelen Malines Swimming op geheel de lijn ; in alle koersen blijven we
overwinnaars, onze in ‘t geheim gekoesterde droom verwezenlijkt zich volkomen. Was me dat een weerwraak!

Het gelukte ons echter nog niet onzen lokalen tegenstander in waterpolo te kloppen, de tijd is echter nabij.
Wij willen verder ter verovering van nieuwe lauweren en winnen een Waterpolo tornooi tegen Club Vilvoorde,

voor eene Challenge schaal.
Een pijnlijk voorval komt R. S. C. gevoelig treffen want op het einde van ‘t zomerseizoen dragen we ons

gewaardeerd en braaf bestuurlid, Florent Joostens, naar zijne laatste rustplaats. Gevoelig verlies voor R. S. C. Was hij
het niet die in gezelschap onzer jongens de trainingen te Brussel ging volgen? Was hij het niet die de ziel was onzer
jeugd en steeds eene bende  jonge snaken naar onze trainingen sleepte? Florent ging te vroeg henen.

Op 2 November 1924 geeft R S. C. een groot open feest in ‘t stedelijk zwemdok  ter gelegenheid der inhuldiging
van de vlag der dames- en jufferafdeeling.  Daar ook voerden we het hooge woord.

R. S. zet hare trainingen onverpoosd voort; de temperatuur van ‘t water is echter van dag tot dag gedaald, in
zulke mate dat de steeds afnemende opkomst onzer zwemsters en zwemmers niemand verwondert.

Wij, beter dan iemand anders, voelen welken kemel ons stadsbestuur geschoten heeft met het zwemdok in
aanbesteding te geven.

De uitbater, die aan zijne teleurstelling lucht geeft, is niemand anders dan de heer Seguso, die de zwemclubbelangen
weinig genegen, er naar stuurt de laatste overblijvende bezoekers uit onze moderne inrichting te verdrijven. Wie gevoelt
er nog lust een bad te gaan nemen bij eene temperatuur van 17 graden en minder en dit in een watertje dat sedert
weken en weken niet meer vernieuwd werd?

We beleven dan ook het treurigste winter seizoen sedert ons ontstaan en al de wilskracht van een drietal bestuurs-
leden is er noodig  om de ontmoedigde geesten terug op te beuren.

Het jaar 1925 is ingetreden, de Lente brengt verademing. Met veel moeite kunnen we ons echter herstellen zonder
blijken te geven van zwakheid, zonder de kwalen te veropenbaren waaraan we lijden.

We nemen achtereenvolgens deel aan enkele feestjes en veroveren
Vilvoorde. Onze zwemmer Dethier klasseert zich vijfde in de fondkoers
Damme-Brugge en eerste in Steenbrugge-Brugge. R. S. onderscheidt zich
nogmaals in den doortocht Mechelen, we merken verschillende dames op
die hardnekkig slag leveren tijdens die 1550 meters koers.

We wagen het, ons in te schrijven in ‘t landelijk polo-kampioenschap,
derde divisie en krijgen heel natuurlijk zooveel slagen als we maar willen.
We gaan met een zevental zwemmers goed presteeren te Schooten in
eene afstandkoers, en geven een zwemfeest op 6 September waarin we
goed figuur maken. Dit was een monsterfeest. ‘t Kampioenschap van België
100 meters snelzwemmen stond immers op ‘t programma. Deze koers werd
schitterend gewonnen door den grooten Mechelschen lieveling Martial
Van Schelle in 1 m. 3 ij5 s. vóór Callens en Malissart. Op 8 November
richten we, in samenwerking met de zusterclub Minerva, een feest in dat
ons nieuwen triomf brengt.

We staan voor den triestigen Winter en zijn algemeen van meening
dat het zwemdok zijne deuren zal sluiten. De verschillende klachten die
van alle kanten opgingen hebben echter de stadsoverheid naar verbete-
ringen doen uitzien, met gevolg dat een bestuurder benoemd wordt die
niemand anders is dan de heer Bayet in denwelke  we onmiddellijk den
gedroomden persoon zien. Hij bracht R. S. C. den steun die we tot nu
toe ontberen moesten. De goede wil, waarmede deze sportsman zijne taak
opneemt, geeft ons ‘nen blijk van breeden  sportgeest. De schaal Bayet

definitief de schaal van het tornooi tegen

Alfons  VERCAMMEN

door hem geschonken om op drie jaar te verzwemmen tusschen de gemeentescholen, is daarvan een klinkend bewijs.
Het eenige  verwijt dat we dien mensch kunnen toesturen is dat hij wel wat te edelmoedig is; deze edelmoedigheid

zal hem eens fataal worden.
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We bereiken in stil tempo het jaar 1926.
Aan ons bestuur zijn enkele wijzigingen gebracht als gevolg van een besluit genomen in bestuursvergadering

van verleden seizoen, dat personen die vier achtereenvolgende vergaderingen afwezig bleven, als ontslagnemend
bestuurslid zouden aanschouwd worden, alsook dat de werkende bestuurleden alle beslissingen zouden nemen na het
traininguur, om enkel en alleen te vergaderen bij dringende uitzonderingen. Onze zwemmers zouden de leemten
aanvullen, met gevolg dat Dethier, Alex Lauwers, J. Degrève en J. Silverans, de plaatsvervangers werden.

In Februari 1926 geeft R. S. C. haar eerste jaarlijksch feest in ‘t twemdok tegen de Waterratten, ten bate der
geteisterden van de overstrooming, en verovert de schaal R. S., aldaar in betwisting gesteld.

We sturen in den loop van ‘t begonnen seizoen onze zwemmers en zwemsters naar menig feest; steeds komen
ze met eer uit den slag en houden onze kleuren hoog. We wagen het onze poloploeg ten tweeden male in te schrijven
in ‘t Belgisch Kampioenschap derde divisie; in dezen tak kunnen we echter niet los geraken en nogmaals hangen we
van onder zonder puntenoogst. In ‘t Federaal feest te Charleroi en in de fondkoers te Luik (3500 meters) weet Dethier
twee achtereenvolgende keeren  den hoofdvogel te schieten. In den grooten Mechelschen doortocht, die we landelijk
maakten, staan we tegenover de sterkste specialisten; deze koers is geweldig; de ploeg van Thienpont (Gent) weet de
Schaal te veroveren. Dethier komt tweede toe en onze “brassers,,  Van Damme  en Stevens doen zich terdege opmerken.

HET MECHELSCHE ZWEMDOK.

Voorzijde.

Deze piepjonge elementen beloven en
zullen woord houden.

Bij de jongeren onderscheidden
zich Burgos, Van Varenbergh, Marcel
Vankesbeeck, Van Santfoort, Muylder-
mans, en Leon Borré. Deze laatste was
toen de hoop van R. S. C. en veruit de
sterkste der jongeren! Wat is er van al
die veelbelovende krachtzn,  kadetten die
onzen trots waren, thans geworden?

Wel is waar bleven die aankome-
lingen lid ; ze hebben stilaan onzen
zwemkring vergeten en geen enkele dezer
kleppertjes, is ons ooit komen vragen of
de toekomst van R. S. verzekerd was.

Onze getrouwen wijken echter
niet, en verdedigen dapper hunne club+
kleuren tijdens eene bijeenkomst die als
monsterfeest gekend staat, met eene
400 meters koers, Belgisch kampioen+
schap, gewonnen door Gerard Blitz,
vóór Boone en Dethier in volgorde.

Daar verovert R. S. C. op de groote clubs van België, schitterend de schaal der Toekomst met de kadetten.
Van deze jeugdige kampioenen blijven er ons op het oogenblik nog enkel drij  over, namelijk Edw. Van den Branden,
W. Van Nerom en H. Van Rode. Bij de juffers onderscheidden zich toen Maria Jacobs en Suzanne Bus.

We denken er in R. S. aan de supporters wakker te schudden en beleggen op 5 December een groot feest, hen
voorbehouden, ter gelegenheid der betwisting van de schaal F. Verstrael.

De medewerking van alle supporterskringen is ons verzekerd maar voorzichtigheidshalve omlijsten we de
verschillende nummers met een intiem zwemfeest. Dit was een wijze maatregel want, alhoewel twaalf kringen ons
hunne medewerking toezegden, kwamen er vier zich in lijn stellen. De acht terugtrekkers vonden hunne houding heel
natuurlijk, wij inrichters, dachten er echter anders over. Wij hebben niettemin in ‘nen breeden  sportgeest vergeven
en vergeten.

Het jaar 1927 is in aantocht, het jaar der groote overwinningen, der klinkende resultaten. Want achtereenvolgens
veroperen we de schaal R. S. C.-Bel1  Téléphone,  R. S. C.-Antverpia, Vrijwillig Pompierskorps (Willebroeck),  alsook
deze van den “Doortocht Mechelen,,, we gaan met onze keurelementen zegevieren in afstandkoersen als deze van
Damme-Brugge, waar Dethier als eersten Belg toekomt: ook te Luik en Namen blijven we overwinnaars.

Willem Van Nerom plaatst zich eervol in ‘t landelijk kampioenschap kadetten, andere groote onderscheidingen
worden op ‘t nota boekje van R. S. C. geschreven in vette letters.
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Het waterpolo is gedurende dit seizoen in ‘t dak blijven steken: als gevolg van ‘t geschil tusschen distrikt en
federatie werden er geen kampioenschappen in de provincie Antwerpen betwist, zelfs de eerste divisie schreef niet in.

Tijdens ‘t verloopen seizoen heeft R. S. enkele zwemmers van toekomst gevolgd, de steeds op de bres staande
bestuursleden vonden ook gezochten steun in het aanwerven van een nieuwe kracht, den heer Ferdinand Perremans,
die verleden seizoen alle verre verplaatsingen meemaakte en als voorstander van de zwemsport in ‘t oog viel. Hij zal
het wezen die zich tot den post van schatbewaarder laat bewegen. Na het heengaan van Jéhansart werd de verlaten
financie  gedaan door den voorzitter.

Op het einde van 1927 wordt er door Racing, elken Woensdag een bijzonder traininguur gehouden en aan
R. S. C. de taak opgedragen dit uur controol uit te oehnen; dit traininguur is voorbehouden aan kadetten en verzorgers
en spelers van ‘t eerste elftal alsook aan de bestuursleden; allen bekomen in ‘t stedelijk zwemdok vrijen toegang tijdens
dit traininguur. Wekelijks vinden we op onze trainingen een veertigtal kadetten ; als spelers van ‘t eerste elftal merken
we Jan De Ron en G. Mossoux. Jefke Coenegracht kwam al eens den neus aan het venster steken zonder aan nat
worden te denken, ook Jefke Verschaeren bracht aan dit zuiver Racinggezelschap een onverwacht bezoek. Als
verzorgers merkten we Bayez en Clavelle en als bestuursleden 0. Vankesbeeck en Jan Dogaer.

Enkele weken blijven die menschen en kinderen volharden: het ontvlamde vuur zal echter spoedig uitdooven
bij gebrek aan brandstof.

Racing Swimming zal dan ook de
tien à vijftien overblijvende kadetten en
den enkelen getrouw gebleven verzor-
ger Bayez ter training van R. S. C. uit-
noodigen en het bijgevoegde uur af-
schaffen.

De dames- en jufferafdeeling, die
tot nu toe volhardend stand hield, geeft
teekens van ongezondheid. Algemeen
zien we onze zwemsters de trainingen
verwaarloozen ; er dient dan ook kracht-
dadig opgetreden te worden. We stellen
niettemin den vooruitgang vast van een
paar knappe zwemsters Suzanne Bus en
Maria Jacobs.

Suzanne stippen we aan tusschen
de beste landelijke streekzwemsters en
Maria moet de uitgezochte crawlzwem-
ster worden.

Zulke elementen treft men zelden
aan in eene zwemclub. Mocht hunne

ONS MECHELSCH BADPALEIS.

Achterkant.

zwemloopbaan tach maar niet te vroeg eindigen..... dit is ons aller wensch!?
In ‘t stedelijk zwemdok heeft heer Bayet plaats gemaakt voor een nieuwen bestuurder, die niemand  anders is dan

de gewezen strenge geheimagent, de taktvolle Jef Verbruggen.
Met spijt vernamen we het heengaan van heer Bayet; laat het ons echter rechtuit bekennen, de heer Verbruggen

is zijn voorganger waardig, want onmiddellijk blijkt-  zijn benoeming een aanwinst voor de zwemsport en voor R. S. C.
Het jaar 1928 staat ons frisch  in het geheugen en we verheugen ons in eenen aanzienlijken vooruitgang onzer

kleuren. Op 4 Maart wordt de “Schaal Universel,, verzwommen tegen C. N. A. en met klank door Mechelen gewonnen.
Onze poloploeg is ten derden male ingeschreven in ‘t landelijk kampioenschap derde divisie en ditmaal koesteren

we de hoop beter te presteeren.
3 De theoretische lessen gegeven door den drilmeester Edw. Nauwelaerts voorspellen alle goed, en onze jongens,
zich de woorden van Maurits Blitz herinnerend : “‘t is met slagen te krijgen dat ge leert, en eens slagen zult geven,,,

maken voor goed afbreuk met de slechte gewoonten, en van overwinning tot overwinning trekkend, veroveren ze

het kampioenschap der provincie Antwerpen. Aan de voorbereiding en vplmaking  der jonge elementen werd ernstig
gewerkt.

Onze bijzonderste werking over ‘t jaar ‘28 en gedurende den Winter 1928-1929 beoogde het kweeken  en de
volmaking van jonge elementen.
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Zagen we niet Suzanne Bus op weg naar ‘t kampioenschap streekzwemmen dames, 100 meters streek afleggende
in 1 m. 48 s.? Aan te stippen dat een goed aangelegde en getrainde streekzwemmer een “as,, is, als hij denzelfden
afstand aflegt in 1 m. 30 s.

Brachten we Maria Jacobs niet tot de tweede geklasseerde in ‘t kampioenschap van’ België, 50 meters vrije
zwemwijze scholiersters, welke ze aflegde in 39 s. Zonder de mededinging van een superklas element als juffer Persyn
van de C. N. B., kaapte M. Jacobs het Belgisch kampioenschap weg. Welke hoop in de toekomst!

Dan Willem Van Nerom, een all-round zwemmer en waterpolo-speler, die het 50 mzters kampioenschap knapen
verspeelde te Gent ten gevolge eener  mislukte virage en zich dan nog vierde plaatste achter Guillini, Mathieu en
Gerard Blitz junior. Ze kunnen weliswaar niet allen nummer één aankomen. Evenwel hsd het kranig optreden van

WATER POLO PLOEG VAN RACING SWIMMING. KAMPIOENEN IIIe DIVISIE, 1928, PROVINTIE ANTWERPEN

De Grève, Nauwelaerts, Dethier, Van den Branden, W. Van Nerom. 1. Van Nerom, P. Van Nerom.

onzen Willem fellen indruk gemaakt. bij zooverre dat hij op elk belangrijk feest uitgenoodigd werd. Hetgene wel van
zijn hooge klasse getuigt.

Een gevoelige tegenslag komt onzen toekomstdroom vergallen : onze twee juffers, waarover we daar zooeven
gewaagden, S. Bus en M. Jacobs, laten plotseling van zich niet meer hooren,  het werk en de betrachtingen  van twee,
drie jaar verijdelende, als men in aanmerking neemt hoe uiterst lastig het is een uitstekend dames-element te kweeken.
Gelukkiglijk zonder ons wrok of zelfs ontmoediging bij te brengen, het gaan en komen in de Damesafdeeling is
fatalistisch onvermijdelijk. Maar ziet, andere meisjes zijn daar om de plaats der afwezigen ruimschoots aan te vullen en
de damesvlag hoog te houden.

Dit gezegd, laat ons den palmares van den Zomer 1928 nagaan, ons wel wachtende in eene droge opsomming,
als deze van een kataloog, te verwateren.

D E  L A N D E L I J K E d d hie e SC oonste parels in de kroon van R. S. daarstellen : Damme-Brugge 4500 meters : Dethier

D O O R T O C H T E N
eerste Belg in vrije zwemwijze en Van Damme  eerste brassezwemmer; Namen 3200 meters :
Dethier en Edw. Van den Branden, eerste en tweede; te Vilvoorde, als goede maten, ver-

wisselen deze twee kampioenen van plaats : Van den Branden nu eerste en Dethier tweede ; te Luik laat Dethier
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zich spijtiglijk kloppen met enkele meters door den welgekenden  Alb. Boone van Brugge, en verovert er de eervolle
tweede plaats vóór vreemde specialisten der lange baan. Op denzelfden dag werd te Mechelen den Doortocht
gezwommen die schitterend door Edw. Van den Branden veroverd werd. Voegen we hier den naam van Frans Stevens
aan toe, die én te Namen, én te Vilvoorde én op de Kruisschans én te Mechelen de ongeëvenaarde kampioen van
‘t streekzwemmen was, en die in deze zwemwijze zijnen stalmaat  Lode Van Damme,  door eene heelkundige bewerking
uit de zwembeweging getrokken, waardig opvolgde.

Ten andere, de eere en zege door R. S. C. bij de lange afstandkoersen roemvol behaald, staan reeds zóó hoog
aangeschreven, dat bij monde van zeer vooraanstaanden in de zwemsportbeweging, ons op meer dan één gelegenheid
werd gezegd : “Een lange afstandcompetitie laat zich in België niet bedenken zonder de Mechelsche Racingmannen,,.

W A T E R P O L O . Het tweede punt van den palmares, dat onze bijzondere aandacht afdwingt, is het
waterpolo tornooi.

Ingeschreven bij de derde afdeeling der provincie, eindigen we eerste met twee punten voorsprong op de
geduchte A. 2. C. ploeg, die dan nog ten strijde trok met oud-internationalen als Pieter Nys, als Alf. Delahaye.
Aangeduid om in halve finaal uit te komen tegen de kampioenen, B. S. C., moeten we de vlag strijken, eerstens  omdat
we tegenover ons op-en-top doortrapte oud-eerste divisiespelers hadden, bij zoo ver dat de heer De Raeve, algemeen
schrijver van den Belgischen Zwembond, zich liet ontvallen : “‘t Is onsportief tegen eene jonge club zulke klasspelers in
te leggen,,. Edoch, de reglementen van den Zwembond vinden in zulke onfaire  handelwijze geen bezwaar. Niettegen-
staande deze zware tegenpartij hadden we nochtans eene prachtprestatie geleverd, waren de spelers en vooral de
keeper J. Degreve door den track niet aangetast geweest.

We blikken de toekomst stoutmoedig en vol betrachting te gemoet  want in ons team zit durf, schotvaardigheid,
snelverplaatsend spel. Ook hebben de verschillende trainingen in waterpoloontmoetingen gedurende deze laatste
maanden onze jongens meer vastheid verschaft, bij zooverre dat we onze tegenstrevers in ‘t huidig kampioenschap
schitterend overklast hebben. We staan na drie ontmoetingen, tegen A. 2. C., Otterclub en Waterratten, met drie
overwinningen, met 22 goalen  vóór en 3 tegen. Is dat geen prachtig werk?

De overwinningen in de individueele koersen behaald, zijn niet te noemen zonder in ellenlange langdradigheid te
vervallen. Zeggen we enkel dat in de Juniorskoers 100 meters snelzwemmen te Brussel Edw. Van den Brande den
eersten prijs wegkaapte in den schitterenden tijd van 1 m. 10 s. Zeer kranig van onzen kleinen athleet !

Gelijk hierboven aangestipt, zijn onze beste zorgen gewijd aan het opleiden onzer schoolkrachten, zoo meisjes als
jongens. Door krachtig optreden en wijs beleid heeft zich gedurende den verloopen winter eene keure en eene keuze van
goede, prachtige elementen gevormd ; gemeten en gewogen tegenover de Waterratten, Ixelles Swimming, Otterclub van
Antwerpen, tijdens onze laatste feesten, staan onze jongeren een geweldigen trap hooger  dan die der bovengenoemde
clubs. Meisjes zooals Maria Van den Eynde, Jeanne  Van den Branden, Emilie Selleslags, Clara Van Belleghem,
knapen zooals Verveer,  Veldemans, Verstraeten, Degreef, zooals een Delvaen en een Schepers, worden ons benijd
door de grootste clubs van ons land.

‘t Zijn allen scholieren van 13 tot 15 jaar. En anderen, nog jonger, staan gereed om in de bres te springen, zoo
gauw de jaren aan hunne makkers eene andere klasseering opleggen.

Hieruit, de onvermijdelijke uitbreiding van onzen werkkring : meer feesten ingericht, meer ontmoetingen gegeven,
meer zwemmers Vdn beide kunne aangewezen om de wit-groene kleuren in andere vestingen te doen wapperen. -
Wat we in den Zomer te Sint-Niklaas aangedurfd hebben tegenover een G. S. C., een C. N. A. de challenge aldaar te
gaan wegkapen, zullen we ook op andere plaatsen gaan verrichten.

Is er zelfs geen spraak deze bedrijvigheid buiten onze grenzen te brengen. Wie zegt me daar, dat we naar Rijsel,
naar Parijs, naar..... trekken, om den Mechelschen Racingnaam te doen huldigen?

Heeren,  fier mogen we zijn over den afgelegden weg, soms in zeer bedenkelijke omstandigheden, maar toch met
volhardende wilskracht doorloopen, fier van de plaats die we bekleeden in de zwemsport. Vergeten we echter niet, dat
de nog af te leggen weg lang is en somwijlen zeer moeilijk zal zijn, dat hiervoor met kalmte, met ijzervaste vuist en met
een klaar helderen blik hoeft gearbeid.

Sinds verleden seizoen plaatsen we ons aan den spits der tweede klasse clubs, de eerste divisies blijven ons alleen
baas. Onze hoop is echter geen ijdelheid want, wat wij op lange afstand vermochten, zullen we #binnen afzienbaren tijd
in alle koersen vermogen ; de bazen zullen er ook wel eens moeten aan gelooven. Onze leden gaan er prat op deel uit
te maken van de groote volksclub wier vertegenwoordigers eens de ongeschoolde brassertjes, thans de onklopbaren
zijn tusschen de kleine clubs, om stelselmatig op te klimmen en de toekomst fier te gemoet  te gaan blikken. Racing
Swimming leeft, en kweekt de noodige versterking.
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We hebben benarde tijden doorgemaakt maar nooit er den moed bij ingeschoten, en het doet ons goed aan
‘t harte de zwemmers en bestuursleden van toen op de bres te vinden. Steeds wordt er door dit handvol menschen, die de
trots onzer vereeniging uitmaken, het onmogelijke beproefd om lauweren te plukken en vruchten te oogsten.

Onze voorgangers of invoerders van de zwemsport hier ten lande, waren over 39 jaren even wilskrachtig,
misschien wilskrachtiger dan wij. Ons dunkens moeten de idealisten van dien tijd het veel harder, veel lastiger gehad
hebben ; ‘t waren ‘n Cercle de Natation uit Brussel, ‘nen A. 2. C.. ‘nen Brussels Swimming. Ook zij lukten volkomen,
het was omdat ze wilden, omdat ze volhardden.

Hoeveel honderden clubs zijn er echter onstaan  en gevallen, als slachtoffers der financieele  ondermijning,  daar de
geldnood meer dan waarschijnlijk de verkwijning of den dood in 90 op 100 gevallen na zich sleept. We kregen een
paar zulkdanige voorbeelden hier ter stede. Verdwenen niet achtereenvolgens Malines for Ever en daarna Malines
Swimming van de federale lijst om, na een laatsten doodstrijd, volkomen weg te sterven?

Buiten de sportieve werking voornamelijk op de zwemmers doelend, bestaat er ook een diplomatische werking,
de aanverwante takken van de zwemsport beoogend. Onder de vele punten, die alzoo onze ernstige werking vergen,
noemen we in dit verslag één enkel : de werking op de verbetering van ‘t zwemdok gericht.

Alvorens over deze zaak iets uit te wijden, sta me toe een woord van erkentelijkheid te sturen aan den heer

HET MECHELSCH BADPALEIS

---_ -

Algemeen zicht.

Verbruggen, bestuurder van onze stede-
lijke badinrichting, die met wijs beleid
en ten onzen opzichte met bereidvolle
inschikkelijkheid het zwemdok beheert.

Daar het zwemdok voor ons een
kwestie van leven of dood -, to be or
not to be - beteekent, mogen we dit
gebouwencomplex met geene  onver-
schillige oogen  aanstaren. Wel integen-
deel! Tot over een jaar bestond er nog
een “Beheerraad van de Stedelijke Bad-
inrichting,, waarin R. S. C., bij monde
van haren schrijver, medezeggenschap
had. Edoch, deze beheerraad wordt af-
geschaft en vervangen door eene Com-
missie van Toezicht, enkel en alleen
voor wat de geldelijke uitbating betreft,
en dan nog alleen om den jaarlijkschen
bilan na te gaan en gebeurlijk goed te
keuren. Welke spotternij ! de uitkomsten
der jaren 1927 en 1928 dienen ons nog
altijd voorgelegd.

Dat het zwemdok  nog voor mer-
kelijke  verbetering vatbaar is, ligt buiten kijf. (We plaatsen ons hier maar op ‘t standpunt der zwemmers, de andere
verbeteringen vallen buiten ‘t kader van dit boek). Zoo hebben we aangedrongen op het plaatsen eener  keerbrug, op
25 meters van den di&en muur geplaatst, zulks zou de trainingen doeltreffender maken; eene springplank van 3 meters
hoogte dringt zich insgelijks op en zou tot prachtige prestaties aanleiding geven. Couloirs worden ook broodnoodig.

Eindelijk en dit vormt het zwaartepunt onzer wenschen : de onmiddellijke nabijheid van ons wonderschoon
Badpaleis dient onverwijld aangepast aan dit kunstgewrocht en aan het doel door den bouw en de gezonde uttbating
beoogd : eene volksinstelling van reinheid, gezondheid en lichaamsontwikkeling.

Indien onze vroede stedevaderen voortgaan ons zwemdok effenaf  ontoegankelijk te maken, door zijne halsbrekende,
weerzinwekkende omgeving, bij zooverre dat het zwemdok nog enkel door “sportifs,,  bezocht wordt, zullen we op
krasse maatregelen aandringen bij den Heer Gouwheer  der Provincie, bij den Minister van volksgezondheid, opdat de
Stad tot haar plichtbesef geroepen worde, opdat de toekomst van ons Badpaleis, de volksgezondheid en tevens de
zwemsport alhier niet voor een handvol geld verschacherd worde !

We stonden steeds vol bewondering voor hen die den naijver deden heerschen; het zijn de leiders van Malines
Swimming die ik bedoel, de Wellens’, groote, onvermoeibare werkers, gerugsteund door adjudant Philips, die ik steeds
als het bekwaamste, rechtzinnigste bestuurslid bewonderde.
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Helaas, we bevinden ons in België, waar nooit het middel gevonden werd om de edelste aller sporten te steunen,.
het schoonste streven ter hulp te komen.

De ware schuldigen zijn onze regeerders, onze ministers, de gekozenen van ‘t volk.
Nooit of nooit is er tusschen die menschen iemand gevonden die zich als voorstander van de zwemsport dierf

aanstellen.
Het offer dat de groote wereldoorlog aan jongens, aan kinderen vergde was oneindig groot. Hoevelen waren er

echter, die in vollen aftocht aan een gevaar ontkwamen om op een ander te stuiten, veel verschrikkelijker, de
verdrenking ! !...

Op vasten grond streden ze als helden, in ‘t verdelgende water werden het weerlooze  schepsels.
Aan wie de schuld? Aan U, ministers die honderden wetten stemt, wetten van dienstplicht, wetten van verplichtend

onderwijs, wetten die verarming van ‘t volk voor gevolg hebben, enz. De wet van zelfbehoud is spijtig genoeg steeds
vergeten. Arme regeerders hoe moet ik u noemen!?

En gij lokale stadsregeerders wat deed gij voor onze zwemsport.7 Het antwoord zal niet ras gegeven worden, de

belofte aan ‘n gouverneur der provincie gedaan, de zwemsport op te beuren, bestond uit woorden, holklinkende

geluiden, die onmiddellijk vergeten werden.
Bij d’opening van ‘t zwemdok waart u met een tiental geestdriftige menschen opgetrommeld; we zagen u d’eerste

maal in ‘t zwemdok,  we dierven  niet veronderstellen dat het bij 9 op 10 de laatste maal wezen zou.
Het millioenenzwemdok staat daar te verrotten, ‘t is een schande!
De leus van het oude Rome hebt u nooit gelezen, heeren  regeerders. Ze zegt u in welsprekende taal : “Die niet

kan zwemmen is geen mensch,,.
Aan u regeerders voor menschwording te zorgen, het leeren  zwemmen vóór te staan en door bevoegde menschen

te doen aanleeren.

We zeggen en zullen steeds herhalen dat : Zoolang het zwemonderwijs niet als verplichtend
leervak op het programma der lagere scholen zal staan, zoolang zullen we de openbare besturen
en de personen, aangesteld om voor het onderricht te zorgen, beschuldigen zich niet van hun plicht
gekweten te hebben. De leertijd is kort en de strijd om het leven duurt lang, oneindig lang, en daarom
zouden op het leerprogramma der lagere school, de minderwaardige zaken voor de meerderwaardige,
de plaats moeten ruimen.

Gij ouders, die deze regels leest zult ons uwen steun geven en het onrecht, ons steeds aangedaan,
helpen bekampen.

Stuurt ons uwe kinderen in volle vertrouwen, we maken er perfekte zwemmers van en gezonde
menschen ; ze zullen bij machte zim zichzelve en hunnen evennaaste te helpen redden.

Ouders, wordt voorstanders van de edele zwemsport, ge zult degenen vervangen die ons steeds
miskenden.

Handen in elkaar, harten hoog, want de oogst is schoon en de maaiers wachten. Aan ons,
bestuurders, te onthouden dat eene degelijke leiding den grondslag van elken vooruitgang naar
‘t ideaal, uitmaakt. Dat zij die ons verknocht zijn niet vergeten dat het bestuur van R. S. C. op hunnen
zedelijken steun rekent.

Misschien wordt het dan wel eens licht ! Het daget in het Oosten ! Dat de slapers ontwaken, voor
ons is het reeds lang dag.

CAROS.
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ÖNZE SCHOLIEREN@ ~~~~
KAMPIOENSCHAPPEN ( )l!lYflm

L HEEL VROEG BEGREEP MEN IN RACING DAT DE TOEKOMST BI J  DE JON-
geren lag en reeds in 1907 werd met eene scholierenploeg ingeschreven die onmiddellijk den
provincialen titel veroverde met het maximum der te behalen punten en het tweede gerangschikte
elftal eventjes 8 punten achter zich liet.

In de landelijke eindronde geraakten de jongetjes tot in halve finaal, waar ze echter door
Bressoux werden uitgeschakeld.

Janus Dogaer, Brunau, Lambert en Groslot waren de kleppers onzer ploeg, dat seizoen.
Het volgende jaar werd met vernieuwden moed aan de jongeren gewerkt en een elftal in lijn

gesteld waarvan ‘t beste werd verhoopt :

Van den Branden
Van Craen Huyghens

Lambert, De Pauw, Slagmulder
Groslot, Tuerlinckx, Dogaer, Van der Auwera, Bleeckx

Reserven : De Wit, Conrad, Marien.

Na acht wedstrijden had die ploeg 16 punten en 54 doelen tegen 2 maar - en dat kan men den ouden Racingers
niet uit het hoofd praten + een paar der toenmalige scheidsrechters zagen al die overwinningen der groen-witten
met geen goed oog aan en ik ken nog wel menschen die het den heeren,  Dossogne, Biestraten, etc. nog niet vergeven
hebben dat ze ons op strafschop een paar keeren  deden verliezen, o. a. de “ belle ,, tegen Antwerp.

Antwerp werd toen ook Belgisch kampioen, waaruit tevens de macht van het benadeelde Racingteam mag blijken.
Na dat prachtjaar kwamen een paar goede, doch niet buitengewone elftallen.
Ik was toen, met mijn vriend Désiré Sabbe, een vurige voorstander van de scholieren en wij, eenvoudige, onbedui-

dende leden van Racing, besloten het onze  bij te dragen om onze club een flink elftal voor ‘t volgende seizoen te
bezorgen.

Toevallig kwamen wij geregeld in aanraking met een heele kliek jongens van den gewenschten leeftijd (beneden
de 17 jaren). ‘t Koste niet veel moeite hen warm te maken voor de gedachte eens eene echte kampioenenploeg te vormen.
Op de vest, nabij den Heihoek zaten eenige flinke elementen die er gedurende de vacantie geregeld gansche dagen op
een tennisbal trapten en daarmee eene merkwaardige controle hadden veroverd.

Willem Van Hove, Jef Imbrechts, Mille Verheyden werden daar ontdekt en ingelijfd.
Rik Lauwers zat er ook tusschen en wenschte toch zoo graag voor Racing uit te komen, maar was reeds lid van

F. C. Malinois. Om hem los te krijgen werden thans de beste krachten ingespannen en voorzitter Vankesbeeck er
bijgehaald.

Onze pogingen werden ten slotte met succes bekroond en Rik Bak was bij ons. Leon De Keyrer, die keeper
geweest was in de kostschool te Turnhout en die elken dag bij ons was, zou natuurlijk ook van de partij zijn en ijverde
om tusschen zijne vrienden nog wat versterking te vinden : hij bracht ons Georges De Man en Jef Silverans.

‘k Weet niet of het toenmalige bestuur iets af wist van onze werking.
In ieder geval, wij spraken geregeld in. den trein, die ons dagelijks naar Antwerpen voerde, over onze groote

hoop tot den heer G. Verhuyck, die toen ondervoorzitter was.
Deze beaamde steeds glimlachend en zonder veel commentaar. De aansluitingen bij den Bond kwamen in orde

zonder dat wij wisten hoe ‘t gebeurde en kort daarop begonnen de oefenmatchen, die al dadelijk de buitengewone
sterkte onzer ploeg bewezen. Alle tegenstanders werden met verpletterende scoor afgemaakt. Wij misten met ons
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en waar wij in den beginne slechts nederlagen kenden, moesten bij ‘t einde de besten er aan gelooven. Antwerp werd
kampioen met vier punten voorsprong op onze jongens die hen voor hun laatsten wedstrijd nog hadden weten te
overwinnen. Antwerp won ook ‘t landelijke kampioenschap.

Wij werkten steeds dóór ; nieuwe, belovende elementen boden zich aan en wij zagen de mogelijkheid in voor
onze Racing eene machtige jonge generatie te vormen.

Wij waren echter de meening toegedaan dat spelers niet in één jaar te vormen zijn en dat het voor ons een
onbegonnen werk zijn zou aan eene methodische opleiding te beginnen indien niet zenige  waarborg bestond dat wij
later nog eenigen tijd, ons steunend op dezelfde principes, konden voortgaan, indien niet kon voorkomen worden dat
onze kweekelingen, in andere handen overgaande, tot halfslachtige spelers zouden vergroeien. Dat begreep voorzitter
Vankesbeeck ook en bekwam van de algemeene vergadering dat - om wille van Racings toekomst + het fungeerende
bestuur voor vier jaren werd aangekozen, de helft echter na twee jaren aan verkiezing onderworpen zijnde. In die helft
waren wij beiden niet begrepen. Dat was een gewichtige stap.

SCHOLIEREN, KAMPIOEN VAN BELGIË 1911-1912

Devis Verheyden. De Keyser, M. Devis
F. Doms, J. Janssens, Silverans,

Van Hove, Lauwers, Jos. Imbrechts, G. Patteet, De Man.

Met vernieuwden moed togen wij aan ‘t werk. Weldra krioelde ‘t op de Slachthuisvest van trainende jongens,
die zich blindelings en geestdriftig onderwierpen aan al wat wij van hen verlangden.

Vier jaren zou de groen-witte jeugd ons worden toevertrouwd..... vier jaren behaalden wij den Belgischen
kampioenentitel.

Een ongeevenaard succes, maar dat van ons een zware tol had gevergd, eene krachtinspanning die noodzakelijk
hare reactie brengen moest. Hoe wij ‘t zoolang vol hielden begrijp ik thans nog niet, tenzij dat de buitengewone geest-
drift der jongens ons een gewaardeerde hulp was zoowel als hunne inschikkelijkheid om al onze bevelen uit te voeren.
Aan allen weze hier een woord van dank gericht.

En nu laat ik even eenige bijzonderheden volgen over elk dezer kampioenschappen :

1921- Flink geoefend, vatte de ploeg, waarin wij al onze hoop hadden gesteld, de competitiewedstrijden aan en

1922.
begon met eene verplaatsing naar de kampioenen van ‘t voorgaande jaar + Antwerp F. C. De Antwerpenaars
werden ingedrukt, overklast, gerold, maar, nadat hun doel bijna onophoudend was bestormd en wij twee straf-

schoppen hadden gemist, moesten wij ons met eene puntenverdeeling tevreden stellen. De bevoegdheden waren echter
eens om te verklaren dat ze nooit een flinker scholierenelftal onder oogen  hadden gehad en de titel ons niet ontsnappen
kon. Zoo gebeurd ‘t ook. Racing eindigde aan ‘t hoofd der provincie en zou de landelijke trofee betwisten.
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Racing Gent werd met 6-2 uit den weg geruimd en dat bracht ons in halve finaal tegenover A. E. C. Mons op
het terrein van Schaerbeeck : wij wonnen met 4-0.

A. Milecan schreef toen o. m. van onze jongens : “Voor  Racing Club van Mechelen gaat het niet meer over
“ hoop >,> ‘t is veeleer eene “verwezenlijking,,. Ziedaar eene club die in de toekomst mag gerust zijn : in die scholieren-

RACING, SCHOLIEREN KAMPIOEN VAN BELGIË 1921-1922
Goovaer t s ,  Bloadeel,  Dogaer , Vankesbeeck

F. D o g a e r ,  A. De~aer,  V a n  Sutiei, Camman~,  ilw~,_~~, tir blrrk, J uogaer,
Rosseel, Verschaeren, Huysmans,

Beterams, Michiels, 1. Diddens, Coen, Blondeel.

ploeg staan elementen die,
afgezien van gewicht en
lichaamsbouw, reeds uit-
muntend figuur in eerste
afdeeling zouden slaan ,,.

En zoo kwamen wij in
finaal uit tegen de beruchte
Union Saint Gilloise.

Geen oogenblik kon de
uitslag twijfelachtig zijn en
de talrijke Racingsupporters
mochten een 4-0 zegepraal
toejuichen.

Deze finaal werd ge-
speeld op het veld van Ant-
werp F. C. en de Antwerp-
sche briefwisselaar van “La
Vie Sportive ,, besprak onze
prestatie als volgt :

“De  Mechelsche Ra-
cing, groote “ favori ,, voor
den titel van kampioen, heeft
dat vertrouwen bevestigd
door in een prachtstijl de
finaal te winnen tegen Union
Saint Gilloise.

Zoo ooit eene zegepraal verdiend was, dan was het deze. De groen-witten bezitten een zeer homogeen elftal, dat
grooten indruk maakte en afgeteekend meester was. De jongens van Sint Gillis  mogen zelfs van geluk spreken dat hun
keeper Knaepen in prima conditie was. ,,

Onze optelling was toen :
Cammans

Van Nuffel, De Vroede
Rosseel, Verschaeren, Huysmans

Beterams, Michiels, Diddens Jan, Coen, Blondeel
Reserven : De Laet A., De Clerck, Bertiau.

1922- Het volgende jaar zouden wij met een geduchten tegenstander af te rekenen hebben. Beerschot, toen in

1923.
vollen bloei, had gezworen den titel der scholieren te behalen. De Antwerpenaren hadden toen eene machtige

- ploeg waarin vooral R. Braine en Meljado uitblonken. Het bleek al spoedig dat ons elftal, alhoewel niet te
versmaden, het in eene lange competitie van de paarswitten niet halen kon. Wij zorgden er toen maar voor met eene
tweede plaats, onze deelname aan de landelijke ronde te verzekeren.

De provinciale eindstand scheen ons tegen Beerschot geen schijn van kans te geven. Die stand was inderdaad :

G. G. V. G. V. T. P.

Beerschot A. C. . . . 22 21 0 1 149 11 43
RacingC.M.. . . . 22 16 4 2 87 29 34

Maar de enkele weken rust die ons van de eindronde scheidden, werden terdege ten nutte gemaakt om onze
ploeg om te werken en te volmaken. Onvermoeid werd geoefend en wij achtten onze mannetjes in “ top form ,, als de
uitslag der beurttrekking ons toekwam en wij vernamen dat wij tegenover de groote favori’s moesten beginnen.

Wij zouden een grooten slag slaan. Dien eersten match winnen, beteekende kampioen worden.

138



Wij besloten tot list, en de te volgen taktiek werd op den vooravond van den wedstrijd grondig aan de jongens
uitgelegd+

Wij wisten dat onze gevreesde linkervleugel : Diddens-Blondeel, van nabij bewaakt zou worden, omdat de
zwakkere rechter minder gevaarlijk werd geacht. Wij schreven dus vóór gedurende de eerste helft uitsluitend links te
werken om onze tegenstrevers de overtuiging te geven dat wij, langs dien kant in bedwang gehouden, niet te vreezen
waren, terwijl dan in de tweede helft het spel plotseling langs rechts zou worden overgebracht.

De list gelukte : wij hielden stand gedurende de eerste helft en bereikten de rust met 1-1. En toen, op afgesproken
signaal, onverwachts met groote voorzetten op den rechtervleugel werd gespeeld had J. De Laet geen moeite den
stand op 3-1 te brengen.

Beerschot zonk ineen en Jan
Diddens deed er nog eentje bij.

De rest ging gemakkelijk+
Den volgenden Zondag gingen wij
in Mons op een modderveld en
onder plassenden regen U. S.
Doornijk  met 13-1 afmaken.

De finaal zou in Hasselt ge-
speeld worden tegen Tilleur.

Slechts enkele Mechelaars
maakten de lange verplaatsing mee,
terwijl honderden Walen van het
nabije Luik waren gekomen en
hunne jongens opzweepten zooals
alleen Walen dat kunnen. De
onzen geraakten er door van streek
en het duurde lang, heel lang,
vcoraleer  ze er eindelijk in ge-
raakten. Slechts 10 minuten voor
‘t einde doelde Michiels ‘t win-
nende punt. Wij waren kampioen
met 2-1 !

RACING SCHOLIEREN KAMPIOEN VAN BELGIË 1922-1923

Van den Avont,  Gooverts,  Nouwens,  Cammans. A. Delaet,  Dogaer,  Blondeel
Corbeel.  Depues, Verschaeren,

J. Delaet, Michiels, J. Diddens, Verbiest, Blondeel.

In de Waalsche ploeg stonden verscheidene, thans wel gekende spelers : Croisier,  Joelands, Digneffe,
Cremers, Jamart.

Onze opstelling was :
Cammans

t A. De Laet, Nouwens
Corbeel, Depues, Verschaeren

J. De Laet, Michiels, Verbiest, J. Diddens, Blondeel
Reserven : Beckers, Tambuyser, Van den Avont.

1923 Alle goede dingen bestaan in drie, dachten wij, en onvermoeid zetten wij ons aan ‘t werk en in de

1924.
provinciale competitie werd weldra bewezen dat men met ons zou af te rekenen hebben.

Met een
rangschikking :

behoorlijken voorsprong werd de eerste plaats veroverd zooals blijkt uit onderstaande

G. G, V. D. V. T. P.

Racing C. M. . . . + . 22 19 1 2 141 13 40
Borgerhout . . . . . . 2 2 1 6 5 1 97 20 33

Onze ploeg diende nog alleen wat geschaafd te worden tegen de eindronde en wij waren gereed, bewust van
onze macht.

Wij zouden uitkomen tegen de Gentsche Racing op het veld van Forestoise maar, vermits ons eerste elftal op
hetzelfde oogenblik op leven en dood te spelen had tegen Gantoise, moesten wij Jan Diddens en Verbiest  afstaan.

Dat was een zware handicap, en alhoewel wij de Gentenaars geruimen tijd hadden ingedrukt, konden wij het niet
verder brengen dan 1-1 ondanks verlengingen. Dien dag voorspelde Poelmans  van Nouwens  dat hij eens de roode
trui zou dragen.

139



In “ La Vie Sportive ,, kwam men voor den dag met volgende beoordeeling :
a Mechelen heeft grootendeels het hooge woord gevoerd. Ondanks vier verlengingen, gedurende dewelke  de

groen-witten voortdurend baas waren, blijft het 1-1. De Mechelsche ploeg speelde een meer wetenschappelijk spel dan
haar tegenstrever, ze is vlugger op den bal en bij sommigen bewijst de controle merkwaardige hoedanigheden.

Waar ‘t seizoen reeds zoo ver gevorderd was, besloot de B. V. B. dat die wedstrijd den volgenden Donderdag
opnieuw zou doorgaan. Gent weigerde, zoodat Racing in de volgende ronde tegen Union uitkwam.

Wij wonnen verdiend met 3-1 van een elftal waarin toen Stoelen, Servaes, Welckenhuyzen, Hespel  en Weydisch
speelden.

Union was er in gelukt door zwaar spel den stand vrij laag te houden.
Volgens het officieel orgaan was ons spel meer verzorgd, meer afgewerkt en vlugger dan dat der Brusselaars en

mocht men ons van toen reeds als kampioenen begroeten.
De finaal zou plaats hebben op het Berchemterrein tegen Racing Club Brussel. Met 7-0 haalden wij den slag

‘t huis en “ Joe ,, schreef in ‘t bondsblad :
“ Voor de derde maal komt de Mechelsche Racing het scholierenkampioenschap van België te behalen. Het past

hier deze schitterende prestatie te onderlijnen
RACING SCHOLIEREN KAMPIOEN VAN BELGIË 1923-1924 en wij verheugen er ons in, vast te stellen hoe

de Mechelaars de toekomst voorbereiden.
Met 7-0 werden de Brusselaars afge-

maakt en die overwinning was ruimschoots
verdiend ,,.

Wij waren dus kampioen!
Nog niet, dachten onze vrienden van

Racing Gent. Ze hadden intusschen klacht
ingediend waarvan de uitslag was dat het
sportcomiteit het recht werd ontkend wed-
strijden gedurende de week vast te stellen.

Wij zouden dus nogmaals de Gente-
naars ontmoeten.

Dezen keer maakten wij er voor goed
een einde aan en zonden hen met 6-1 naar
de Arteveldestad. In hunne ploeg speelden
Kerner  Van Accolyen, Heyse, Wolfs, terwijl
wij in lijn stelden :

Vercammen
L :_sll--_ _, :_~~._. s_=d Nouwens,  Beckers

In voetbalkleeiq  : J. urws. uerher,  tiepues, luouwens,  Y ercammen, v eroiest,
Garnier, Van den Avont, Dethier, *

L. De Saedeleer, Beckers, Garnier. A. Diddens, Van Quathem. J. De Laet, Van Quathem,Verbiest,  J. Diddens,

J. Diddens, die ook van die ploeg deelmaakte, is afwezig. A. Diddens

Onze centerhalf Depues was bij de

eerste ontmoeting der eindronde zwaar geraakt en moest vervangen worden gedurende de andere wedstrijden.
Op den eindwedstrijd vonden wij Van Hegge en Coppée die ons verklaarden nooit een vleugel onder oogen  te

hebben gehad zooals dien gevormd door de gebroeders Diddens.

1924- Weer brachten wij een goed elftal in ‘t veld ‘maar ziekte en kwetsuren zouden het veroveren van den

1925.
provincialen titel in den weg staan. Wij eindigden op één punt achter Berchem Sport nadat wij die ploeg met
sprekende cijfers hadden overwonnen, Wij mochten dan met vertrouwen de eindronde te gemoet  zien, zooveel

te meer daar Nouwens de competitie slechts gedeeltelijk had meegespeeld en een geduchte versterking zou uitmaken.
De eindstand was :

G. G. V. D. V. T. P.

Berchem Sport . . . . 20 16 1 3 100 17 35
RacingC.M....  . 20 16 2 2 100 18 34

Onze eerste tegenstrever
met 7-0 werd overwonnen.

140

in de ‘landelijke wedstrijden was Excelsior Hasselt die van eene mindere klas bleek en



Daarna stelde men ons op het veld van Anderlecht de vurige ploeg van Jemappes in den weg :
In “ La Vie Sportive ,, werd van dien wedstrijd gezegd :
“ Gelijk de gelükkige  volkeren had die match geen geschiedenis.
De Mechelaars waren van begin tot einde baas over hunne tegenstrevers. die, alhoewel zeer moedig, nog veel

van hunne overwinnaars te leeren  hebben. ,,
Uitslag 6-0.
Vermits Berchem Sport zich van zijnen kant ook van alle tegenstrevers had weten te ontmaken zouden de twee

Antwerpsche mededingers zich in flnaal ontmoeten.
De groote slag zou op Liersche Sportkring worden betwist. De korte verplaatsing werd langs beide kanten door

een paar duizend supporters meegemaakt, die ondanks de stikkende hitte hunne geestdrift onophoudend uitkeelden :
Nouwens stond voor de gelegenheid back en was ongenaakbaar. Fons Diddens deed wat hij wilde en maakte de
openingen voor Burssens die toen over een moordend schot beschikte.

R ACING SCHOLIEREN KAMPIOEN VAN BELGIË 1924- 1925

De B, V. B. zond een bijzonderen briefwisselaar van Brussel die ons zijn lof niet spaarde en zijn artikel betitelde
met

aams, l\louwens, Leyers .  Lauwers ,
Garnier, Van den Eynde, Caenberghs,

Bruynseels, A. Diddens, Burssens, Dehertogh, De Bie.

“ De Mechelsche Racing onweerstaanbaar; Berchem Sport moet er met 6-0 aan gelooven. ,,
Van onze toenmalige tegenstrevers zijn thans Verboven. Van Aeken, De Pellecyn en Strommingers. best bekend.
Ziehier onze samenstelling :

Leyers
Nouwens,  Schelfhout

Caenberghs, Van den Eynde, Garnier
Bruynseels, Burssens, A. Diddens, De Hertogh, Debie.

Reserve : Lauwers.

Onze taak was volbracht.
‘t Volgende jaar werd de ouderdomsgrens der scholieren verschoven, hetgeen drie uitstekende elementen

onbeschikbaar maakte.
Wij dachten het oogenblik gekomen om uit te blazen.

A. G.
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ij MONZE RACING-GROOTEN @jijj ffjfj( ) ( 1iiim ii!!i ONZEPRACHTIGE FAMILIES i!!!ii fiiiiim

AN WERD OP 20  NOVEMBER 1888  GEBOREN TE BLAUWPUT  BIJ  LEUVEN EN
had alleen maar ergens op een pleintje in ‘t wilde op een bal getrapt. toen hij einde 1908 als recruut
bij ‘t 2de  Artillerie regiment te Mechelen werd ingelijfd. In bedoeld regiment bestond op dat oogenblik.
onder leiding van officieren en onderofficieren een sportgroepeering onder den naam van “Sainte Barbe,,

8 die ook een paar voetbalploegen rijk was, dewelke  geregeld op het Racingveld oefenden en optraden.
e,, werd zoowat een onderafdeeling van Racing en

‘t moet dan ook niet verwonderen dat, wanneer de leiders
tusschen de “schachten,, een kerel ontdekten die ongewonen
aanleg scheen te bezitten om een knap voetballer te worden,

deze al spoedig als lid van “groen-wit,, werd opgeschreven. Zoo kwam Jan Van
Cant in Racing aangeland.

In ‘t Juniorselftal zou hij zijn proeven leveren op de linksbuitenplaats; hij
trof als partner den piepjongen Janus Dogaer en maakte voor zijn eersten wedstrijd
drie doelen. Dat maakte ophef, en toen Van Cant voor zijn vierde match den
vijandelijken doelwachter eventjes zes maal visschen deed, was het uitgemaakt dat
“de nieuwe,, meer dan gewone gaven bezat en werd hij opgenomen in de eerste
ploeg waar hij weldra met Levasseur een der beste vleugels zou vormen. die men
ooit in België achter een ronden bal loopen zag.

Na een jaar, hielp Jan zijn club in de eerste klasse en toen reeds ‘t volgende
seizoen degradatie kwam en Levasseur ons faalde, was het Van Cant die als aan-
voerder werd gekozen, om twee jaar later eene schaar jonge kleppers, door woord
en daad aan te voeren naar ‘t hoogste gezelschap.

Van Cant’s buitengewone gaven werden alras door de Selectieheeren opge-
merkt en, hoe moeielijk  het te dien tijde ook bleek, als promotiespeler voor het
nationaal elftal in aanmerking te komen, toch drong Jan zich onweerstaanbaar op.
Na een paar prachtwedstrijden in de militaire ploeg, werd Van Cant een onbe-
twistbare en onbetwiste internationaal, die met evenveel succes op de binnen- als
op de buitenplaats wist te presteeren, en wiens onverbiddelijk schot weldra de vrees
was van elken doelverdediger.

Vooral als linksbuiten, was Jan ongenaakbaar. Zooals  hij langs het lijntje
rennen kon, op zijn weg drie, vier tegenstrevers onwederroepelijk in de doeken
leggend, om zijn aanval te beëindigen met een prachtcenter of een doodelijk  schot,
deed niemand hem na,

Dertien malen droeg Jan de Belgische trui en zonder den oorlog, was dat
aantal misschien wel tot een recordcijfer gestegen.

Gedurende den oorlog was Van Cant een der vooraanstaande “ Frontwan-
derers ,, die België’s sportfaam in alle geallieerde landen hoog wisten te houden.
en zijn bijnaam “ onze nationale Jan ,, was ten volle verdiend.

Jan VAN CANT

De wereldkrijg. die hem oogenschijnlijk spaarde, had echter zijn sterk gestel ondermijnd en wij kregen hem niet
meer terug als de prachtathleet, Racingkampioen van snelloopen en kogelstooten, maar veeleer als een op halve kracht
spelend voetbalartist, wiens technische en taktische gaven hem nog deden hoog staan.
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Nog bleef Jan het troetelkind aller Mechelsche voetballiefhebbers, nog wist hij zich als rechtsbuiten verdienstelijk
te maken.

Weldra echter moest hij, met de wanhoop in ‘t hart, zijn geliefd elftal, in moeilijke tijden in den steek laten, en
moesten wij het machteloos aanzien hoe het knagend kwaad, langzaam maar zeker, zijn vernielend werk verrichtte.

Op 22 Maart 1929, droegen wij hem ten grave onder een machtigen volkstoeloop. Verscheidene buitenlandsche
clubs brachten hem eene laatste hulde en trokken mee langs de Mechelsche straten, waar de kleuren onzer twee groote
clubs halfstok hingen.

Jan rust - een oorlogsslachtoffer te meer d bij zijne frontmakkers op ons stedelijk gemeentekerkhof, waar
elken  Zondag het gejoel weergalmt der naburige voetbalvelden.

A. G.
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DE DOGAER’S

JAN DOGAER

Een norsche, stugge vent, ongenaakbaar soms, bijtend op zijne gemartelde, reeds vaak vernieuwde pijp, rusteloos
op en neer zwenkend langsheen de krijtlijnen, gelijk een ongeduldige tijger vóór zijn traliën.

Heftig van gebaar, striemend van tong tijdens een wedstrijd, vechtlustig bijna tegenover degenen  die er ook maar
den schijn van hebben zich over zijn club, zijn aploeg,  zijn spelers, afkeurend uit te laten.

Ontmoedigd, geknakt, een gebroken man als ‘t slecht is vergaan, niet zoozeer  omdat de wedstrijd werd verloren
als omdat zijn lievelingen niet presteerden wat hij ervan verwachtte.

Dat is Jan Dogaer.
Een moeilijk karakter voor degenen  die hem niet van nabij kennen. Een gouden inborst voor zijn intiemen,

een die ‘t hart op de rechte plaats draagt, een die zich gansch geeft aan zijne club, een die Racing lief heeft als zijn eigen
familie.,.. en dat zegt enorm veel.

Wee hem die Racing raakt, of haar spelers, of haar bestuur, of wat er betrekking op heeft. Oogenblikkelijk zit Jan
hem in ‘t haar, en dat hij een geducht tegenstrever zijn kan ondervonden zij, die door hem werden afgegeeseld. Jan laat
aan Racing’s eer, aan Racing’s reputatie niet tornen, door niemand; verdedigt zijne club door dik en door dun en is
onbarmhartig voor de onverdienstelijken.

.

Een sportsman is hij boven alles, in al zijn daden, in zijne overtuiging, mogelijk minder voor zich zelf nog dan voor
Racing, waarvan hij zich steeds en overal als een vertegenwoordiger beschouwt, een vertegenwoordiger die de clubfaam
hoog en ongerept behoeft te houden.

Nog vóór in Mechelen aan voetbal werd gedaan voelde Jan in zich dien oerdrang  naar beweging, naar sport, en
als onvolwassen jongen wist hij zich bijzonder te onderscheiden als licht-gewicht worstelaar. Zijn jongere broer zou
hem echter in 1906 naar Racing lokken waar hij zich onweerstaanbaar tot voetbal voelde aangetrokken.

Ongevraagd nog, maakte hij zich weldra links en rechts reeds verdienstelijk, liep met alle ploegen mee, werd zoo
stilaan als “dilettant-verzorger,, geduld, tot men hem eindelijk een lager elftal toevertrouwde, dat nooit een verknochter
begeleider had gekend. Stilaan steeg Jan dan in rang, kreeg welhaast de tweede afdeeling onder zijn hoede, sukkelde
door. de reserven, en ja ! einde 1912, vinden wij hem niet alleen als verzorger van ‘t eerste elftal, maar tevens achter de
groene bestuurstafel waar zijn woord reeds ,zwaar in de weegschaal woog bij ‘t samenstellen der ploegen.

Geen wonder was ‘t, want Jan leefde sinds jaren voor en met de spelers, sleet zijn vrije uren bij en tusschen hen
en kende ze op zijn duimpje, zoowel voor wat hunne spelerswaarde aanging als voor wat hun karakter betrof.

De wereldoorlog zou Jan zwaar beproeven.
Ziet u die wrange trek van lijden en kommer op dat gelaat gestempeld, die lijnen van strijdlust ook toch, die

sommigen voor uitdagend houden?
Lijden en strijden - dat was Jan’s leven.
Strijden voor zijn gezin en familie, voor zijne kinderen tijdens de ballingschap in Engeland, voor zijn broers en

zusters, die hij, na een ontijdigen dood der ouders, op vreemden bodem onder zijne bescherming nam, voor wie hij
werken en zwoegen zou in ongewone, moeilijke omstandigheden. Eerlijke, onafhankelijke menschen wilde hij maken
van allen die hij ‘t op zich genomen had op te voeden en door de wereld te helpen, en Franske - de geestelijk
uitzonderlijk begiftigde - zou studeeren, zou zijn kans krijgen in ‘t leven.

Strijden voor zijn zaken na den terugkeer in België - moeilijke zaken, steeds aan crisis en xrvoorziene  inzinking
onderworpen, afhankelijk van tal van uitheemsche invloeden en kuiperijen. Tegenspoed van alle slag, het wegvallen,
van zijn broer en compagnon Janus.

Strijden voor zijn club.
Zijn club, steeds bedreigd door degradatie, of vechtend voor bevordering, nu eens schitterend opflikkerend, dan

weer ontmoedigend sukkelend, maar nooit gerust.
En lijden....
Het leven was dien stoeren strijder, dien voorbeeldigen vader en broeder weinig gunstig. Een kruistocht was het

voor hem, een ononderbroken leedweg,

145



Één voor één werden zij, voor wie hij zich zoo moedig had opgeofferd, van wie hij zoo’n flinke menschen, zoo’n
knappe voetballers had gemaakt, waarop hij zoo rechtmatig fier zijn mocht, hem door den onverbiddelijken maaier
ontrukt.

Eerst zou Frans verdwijnen, zijn troetelkind, de knapste voetbalartist die België ooit kende.
Karel, te jong om naam te hebben gemaakt, volgde weldra en nadat hij ook zijn oudste dochter, ternauwernood

volwassen, ten grave had gedragen, kwam straks, op 17 Maart 1.1. de dood ook Janus opeischen. Janus, die hem
misschien ‘t best begreep, die al zijn lief en leed had gedeeld, Janus met wien hij de veelbelovende zaak had rechtge+
timmerd, dewelke  echter, ten gevolge van diens ziekte slechts wankelend en struikelend voortsukkelde.

Lijden !
En toch bleef hij Racing trouw, door alles heen, en toch bleef hij werken ten prijze soms van zijn eigen belang,

ten nadeele dikwijls van zijn eigen gezin, ten koste veelal van zijn eigen geluk en rust.
Jan had in Engeland tijd en gelegenheid gevonden, om voetbal van nabij te bestudeeren. Met zijn vlug verstand

en vasten wil om leeren  werkte hij zich in de innerlijke organisatie van Aston Villa in, leerde er het groote geheim der
taktiek, der trainingsmethodes.

En die kennis en ondervinding stelde hij onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig ter beschikking van zijne Racing als
trainer-verzorger der eerste ploeg, als vormer der jeugd.

Jan is iemand die dagen en nachten kan tobben en plannen maken als ‘t met Racing’s eerste ploeg niet vlotten
wil, zijn voorstellen zijn diep doordacht, rijpelijk overwogen. En daardoor komt dat zoo hardnekkig vasthouden aan
eigen rotsvastgeankerde overtuiging, dat door oningewijden wel eens voor onhandelbaarheid wordt uitgelegd.

Zijn zwaar werk als kweéker van spelers, zijn belangrijke rol bij ‘t vormen der ploegen, zijn gemakkelijk hekelen
der onverdienstelijken, van op roem of op winst azende parasieten vooral, schiepen hem heel wat belagers.

Afgunstigen vonden dikwerf voor hem een hoonend  of verminderend woord.
Maar wij, die zijn enorm Racingwerk kennen, zijn grenzelooze liefde, zijn fier hem tusschen onze vrienden te

mogen tellen.
Hem weze hier een bijzondere hulde gebracht, een woord van dank van al wie ‘t met groen-wit wel meent.

JANUS DOGAER

‘t Was in ‘t najaar van 1906.
Oscar Vankesbeeck, een bekende figuur, toen reeds, tusschen de Mechelsche jeugd, trok langs de Wollemarkt

in de richting van ‘t Racingveld.... En vergat zijn bestemming en zijn doel.
. ._..  -)

Er werd op die Wollemarkt namelijk gevoetbald door klein “kadeejen ,, met een tennisbal. Ze konden niet veel
die snaken.

En toch was de Racingleider geboeid door hunne geestdrift, door ‘t vuur vooral van hen die hun aanvoerder
scheen, en maar steeds zijn makkers aanvuurde door een onophoudend “Allez  Alliance,,, door den onvertoorbaren ernst
van den kleuter die als scheidsrechter fungeerde. Maar “Allez  Alliance,, viel hem ‘t meest op. Hij er op af en hem
gevraagd of hij niet liever in Racing spelen wou.

En terwijl het ventje, beteuterd, ‘t antwoord schuldig bleef, kwam de pseudo-scheidsrechter hem ter hulp : “Ik
kan ik ook spelen, hoor, menheer!  En we zullen morgen allebei naar den Racing komen,,.

En zoo gebeurde ‘t.
Wijns. nu nog steeds als “Alliance,, bekend en Janus Dogaer, hadden den weg naar Racing gevonden en kwamen

van dan af geregeld mee op dien grooten bal trappen, zoo dikwijls zij er de kans toe zagen.
Want, de oudere spelers waren toen echte “ballenvreters,, en boezemden bovendien eerbied in zoodat de

“snotters,, maar zelden een bal raken konden.
Toch werd Janus, bij afwezigheid van Grombeer, de toenmalige keeper, wel eens als slachtoffer tusschen de palen

geduld, waar de grooten hem dan bekogelden met een gevoel alsof ze op de foor den inboedel van een “massacre  des
innocents,,  te vernielen hadden.

Toch werd de jongen eerst officieel ingeschreven op 29 Juli 1907. Janus scheen nu eens geen aanleg te hebben om
voetbalspeler te worden : te klein, te vierkant, te traag, te stijf, alle gebreken scheen hij te vereenigen.

Maar ‘t ventje meende het, sleet zijn dagen op het veld, bestudeerde de minste beweging van hen die naam
hadden, beproefde ‘t hun na te doen, en waar dat niet ging, zocht hij de oorzaak daarvan te vinden, en deed net zoo
lang tot het wel ging.
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En zoo  kwam Janus in ‘t  seizoen 1907-1908 in d’eerste scholierenploeg te staan, de ploeg die kampioen werd van
de provincie met 16 punten voor 8 matchen.

In de finaalronde moest die ploeg het echter afleggen tegen Bressoux.
‘t Volgende jaar was Janus nog scholier en centervoor. Zijn elftal presteerde schitterend. Na acht matchen stond

het met zestien punten en een 54-2 stand. Janus zou weer kampioen worden maar in een “bellei  tegen Antwerp werd
met 1-0 verloren op strafschop. Antwerp werd dat jaar kampioen van België.

Datzelfde jaar was ‘t  voor Janus geen zeldzaamheid op denzelfden dag in twee oficieele  wedstrijden uit te komen;
zelfs voor de eerste ploeg had men hem wei eens noodig.

1909-1910. + Janus is naar de linksbinnenplaats verhuisd in ‘t  tweede elftal, wat niet belet dat hij meer dan eens
als invaller der eerste moest dienst doen.

‘t Volgend jaar vindt hem definitief in ‘t eerste team wanneer de groote Racingrevolutie de vreemdelingen plaats
maken deed voor eigen voortbrengst.

Janus werd onze middenvoor en volledigde op kranige wijze den gevreesden vleugel Levasseur-Van Cant,
1913-1914. - Met een schaar jongeren door Janus met woord en daad aangevoerd, klimmen we terug op naar

eerste klasse.
En als de wereldoorlog de Belgische voetbalploegen in splinters sloeg; kwam Janus met zijn familie in Engeland

terecht van waar hij in 1915 het leger zou vervoegen om voor zijn vaderland te strijden.
Maar ginder aan ‘t  front werd ook aan voetbal gedacht en ook daarin zoo  Janus zich onderscheiden. Elk vrij

oogenblik werd er gevoetbald en Janus werkte zich om tot een zoo  knap half-back dat, wanneer in 1916-1917 een
nationaal legerelftal moest worden gevormd, aan Dogaer de eer te beurt viel om met D. Baes,  Swartenbroeckx,
Verbeeck, Wertz, Hanse, Van Hegge, Van Cant, Michel, Ballieu, Goetinck, De Coux enz. de Belgische kleuren hoog
te houden, onder den titel van “Frontwanderers,,. Hunne reis door Engeland maakte ophef. Overal kwamen die jongens
uit tegen beroepsvoetballers die meestal voor hen het onderspit moesten delven. London, Birmingham, Liverpool,
Manchester, Glasgow, Folkestone; Parijs, Rome en Monza waren getuigen van Janus’ kunst. In de laatste stad won
Janus met de schaal van Generaal Jacques,  de gouden medalie uitgeloofd aan de overwinnaars van den wedstrijd Italië-
België. En als die groote half ons terugkwam zou hij in Racing  de zoo  gewichtige spilplaats bekleeden achter zijnen
ongeëvenaarden broeder Frans.

Groen-wit kende toen schoone  dagen, klopte soms de sterksten. Na ‘t afsterven van Frans werd Janus de aan-
voerder van ons eerste elftal’totdat zijn gezondheidstoestand hem beletten kwam nog langer de schoenen aan te binden.

En wat is die Janus een kracht in onze ploeg geweest, wat heeft hij ons doen genieten!
Met een voor den tegenstrever ontzenuwende accuraatheid, wist hij de ballen voor te schotelen. Wat beschikte

hij over een klaar doorzicht, een instinctmatig raden van de plaats waar het leder komen moest, zoodat een tusschen het
vijandelijk trio overgegeven bal hem bijna onvermijdelijk op zijn weg vond. Zijn onderscheppen en bemeesteren met de
de borst was meesterlijk, zijn koppen sterk en afgemeten.

En dan zijn geestdrift! dat aanvuren zijner maten, dat sterk offensief opvolgen der voorhoede, waarheen dan, in
gunstige omstandigheden, elke bal “first time,, werd toegespeeld, mathematisch juist, met berekend effect, uitstervend
waar de gevoede man hem verkiezen moest.

Een gewenschte aanvoerder - een echte.
Hoe wist hij zijn makkers moed in te spreken. Hoe verpletterend misprijzend kon hij uitvaren tegen hen die aan

hun plicht te kort kwamen. Een echte zaag, soms.
Uit Racingliefde toch, geen oogenblik loslatend, hen die teekenen van ontmoediging gaven. Onvermoeid kwamen

zijn opzweepende, striemende opmerkingen nieuwe geestrift inblazen.
Een voorbeeld in ‘t veld,
“Fair,, maar stevig, waar ‘t noodig bleek. “Fair,, vooral wanneer rondom hem velen door tegenspoed of inge-

beelde benadeeling ontzenuwd, tot laakbare daden vervielen. Getuige daarvan de beruchte “op  leven en dood,, wedstrijd
tegen Gantoise op het Daringveld, die over het behoud in eerste afdeeling beslissen moest.

En wanneer ons lot bezegeld scheen, wanneer aan geen winnen meer te denken viel, en onze spelers het noodig
vonden met daden te beantwoorden wat zij - ten rechte of ten onrechte - hielden voor de uitdagende houding, het

gewilde “ hankle tapping  ,, der Gentenaren, toen vier hunner werden uit het veld gewezen en wij boven onze degradatie
ook nog die schande te verzwelgen kregen, toen stond Janus als een titan te midden der zegevierende tegenstrevers te
strijden. Als een “ gentleman ,, sleurde hij Racings naam uit het slib waarin zijn plichtvergeten maten dien hadden

gedompeld, redde hij ‘t eenige dat nog te redden viel - onze eer. Hij belette toen dat ons eerste team de sympathie

verbeurde van de tallooze “neutralen ,, die daar tegenwoordig waren.
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Janus had een groot Racinghart, leefde voor zijn club, kende er buiten geen genot, geen vreugd.
En wanneer hij zijn voetballoopbaan als geëindigd beschouwde en de shoes reeds eenigen tijd opgeborgen waren,

maar Racing in zijn harden promotiekamp toch nog beroep maakte op zijne ondervinding, toen zette Janus zich met zijn
trouwen vriend Rik Lauwers terug aan ‘t oefenen, en trad opnieuw op wanneer wij wankelend onze laatste kansen aan
*t verspelen gingen en smaakte het geluk en de voldoening ons na enkele opbeurende partijen en een nooit te vergeten
finaal tegen Liersche Sportkring, terug naar eereafdeeling te brengen.

En wanneer dan ‘s  avonds in gezelligen vriendenkring dat heuglijke feit naar- behooren werd gevierd, dan liet
Janus voor ‘t eerste los wat hij alleen voelde en wij niet vermoeden konden :

“President, met mij is ‘t  gedaan, mijn rol is uitgespeeld. ,,
Toen reeds knaagde de ziekte aan dat sterke lichaam.
Nog zou  hij zich een jaar lang in Racing ‘s  bestuur aan de clubbelangen wijden.
En langzaam, o zoo  onbarmhartig langzaam zou Janus wegkwijnen, zich ten volle bewust van ‘t onontwijkbare

einde, zonder morren of klagen, hij de “zaag ,,, de grolpot op ‘t voetbalveld, hij schikte zich lijdzaam in ‘t bittere lot
waartegen niemand iets vermocht.

En steeds verzwakkend leefde hij van op zijn ziekbed Racing’s lief en leed mee. Ons succes bracht hem
verlichting, onze tegenspoed drukte hem neer.

1910. + Revolutie in Racing, waaruit de partij van Janus Dogaer zegevierend te voorschijn komt, met als gevolg
dat Janus met een groep Mechelsche vrienden een herboren Racingploeg vormt die Antwerp met 3-2 overwint.

1929. d Antwerp “ would-be ,, kampioen van België wordt door de Racingploeg weer met 3-2 overmeesterd,
terwijl Janus Dogaer, naar adem hijgend op zijn doodsbed ligt uitgestrekt; de oogen staan vreemd..... blikken verglaasd
in ‘t oneindige.... . hz  t gelaat is door lijden verwrongen..... ‘t is stil in de kamer.....

En plotseling komt zijn nog onbewust dochtertje binnengestormd en roept naar boven : “Moe, Racing gewonnen
met 3-2.

Een glimlach komt dat uitgemergelde gelaat verhelderen+ . . . . de laatste.
Zoo scheidde Janus van zijn Racing, voor wie nooit een grooter hart had geklopt.
Geboren op 20 Mei 1892 droegen wij hem - groot oorlogsinvalide en ridder der Leopoldsorde - ten grave

op 21 Maart 1929.

FRANS DOGAER
Geboren op 6 Juli 1897 zou Frans onvermijdelijk al vroeg bij zijn oudere broers tusschen de Racingers ingebur-

gerd worden. Hij was nog piepjong wanneer dat gebeurde, maar veel zagen wij van Franske eigenlijk niet.
Liefst nog oefende hij op de Wollemarkt met een golfbal. Wel stond hij in 1911 een paar malen in een niet

officieel kadettenelftal, maar nadat Racing in 19 1 l-  19 12 met een reuzenploeg het Belgisch scholierenkampioenschap had
gewonnen, schenen in die categorie de elementen zoo  bultengewoon  zeldzaam te zijn geworden, dat tal van “forfaits,,  in
ons nadeel aangeteekend werden en dus van eene regelmatige scholierenploeg in 1912-1913 bijna geen spraak was.

Anderzijds was de bestuurder van het Sint Romboutscollege, waar Frans Dogaer studeerde, afgeteekend anti-
Racinggezind  en stelde alles in ‘t  werk om den jongen naar F. C. Malinois over te krijgen of + waar zulks niet lukken
mocht - hem te beletten voor groen-wit uit te komen en ging zelfs zoo  ver vader Dogaer met uitdrijving van zijn
nochtans uitzonderlijk begaafden zoon te bedreigen. Maar vader Dogaer was nu juist ook de gemakkelijkste niet, maakte
het den verbolgen bestuurder duidelijk dat eene openbaarmaking van zoo’n  willekeurige behandeling gebeurlijk wel
graag door de Mechelsche bevolking, maar minder graag door zekere bevoegde personen zou vernomen worden.

Het gevolg van het onderhoud was dat Frans èn in Sint Rombautscoliege èn in Racing bleef.
In 1913-1914 was hij dan ook de rechtbinnen onzer scholieren. Het elftal presteerde echter niet bijster veel, vond

weinig belangstelling vanwege de voetballiefhebbers en zelfs Franske die zich als keurelement had weten te veropen-
baren en zelfs zijn photo met den titel “de jongste Mechelsche Ster,, in Sport Echo had zien verschijnen, had niet die
vermaardheid verworven waarop vroegere en ook latere “beloften,, in Racing konden bogen.

De kleine, zwarte krullebol zou eerst later tot zijn volle recht komen.
In Engeland, tijdens de oorlogsjaren, leerde Frans met zijn vluggen geest al spoedig het groote voetbalgeheim der

Engelsche profs.  Hij zette zich aan ‘t oefenen en zijn ongeëvenaarde balcontrole trok zelfs de aandacht der meesters.
Een tijdje speelde Frans tusschen de Aston Villa “Colts,, en dan kreeg hij zijn kans in een “trialmatch,,.
De proef scheen afdoende want Frans werd in het eerste Villa elftal opgenomen, eene eer die tot nu toe nooit een

andere Belg is te beurt gevallen.
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Van zijn toenmalige ploegmaten zijn Smart, Yorck  en Dorre11 heden nog voldoende in de Engelsche voetbalwereld
bekend. De “derby,, Aston Villa-Birmingham in denwelke  Frans met twee doelen aan de Villa de overwinning bezorgde,
maakte ophef.

Graag had men Frans door het teekenen van een beroepsspelersvorm aan Aston Villa gebonden, maar de jongen,
aangespoord door zijn broeder Jan, verkoos zijn vrijheid te behouden en liefhebber te blijven.

Na den wapenstilstand te Mechelen teruggekeerd kwam hem van uit Birmingham nog een aanlokkelijk aanbod toe
waaraan evenmin gevolg werd gegeven.

In het heropgebouwde Racingelftal zou Frans dan centervoor spelen.
De eerste wedstrijd ging tegen F. C. Brugge en werd gewonnen met 5-0. Frans was voor alle Mechelaars de

veropenbaring. Hij zou dat den volgenden Zondag ook te Brussel worden waar Racing Uccle-Sport met 6-0  kloppen
ging. Frans deed daar letterlijk al wat hij wilde, kwam vijf, neen tienmaal, alleen voor den keeper om hem dan zacht
den bal toe spelen. Het wilde er bij hem niet in dat een vriendenwedstrijd een verplettering worden mocht voor de tegen-
partij. Na den wedstrijd droeg Leclerq, de Brusselsche spil, hem op de schouders van ‘t  veld.

Dat jaar was Frans een reus en zonder onze buitengewoon zwakke verdediging werden wij toen kampioen.
Zijn balmeesterschap was haast bovennatuurlijk, zijn “feinten,,  ongezien. -Hoe beter de centerhalf der tegen-

strevers, hoe meer plezier wij hadden.
Want met Frans in zijn dag werd er gelachen en genoten op ‘t  Racingveld. Waar hij ‘t  uithaalde of hoe hij

‘t  klaar spon, begreep niemand, maar hij had er een handje van weg, de tegenpartij “rondjes ,, te doen maken,
overtuigd te doen toespringen naar een plaats waar ze hem reeds zagen maar waar hij niet kwam, hen zich te doen
ommeslingeren om hun vergissing te herstellen en er een grootere  bedrijvend tot leute van ons publiek.

Vraag het aan Hanse, aan Dré Fierens, aan Jaak Van de Velde wat het beteekende tegenover Frans Dogaer
te staan.

Hem een bal afnemen was geen alledaagsche taak. Wat hij op een kleine, door tegenstrevers afgesloten, ruimte
met het leder kon verrichten grensde aan ‘t  ongelooflijke, geen mensch die er vastbesloten dierf opgaan want hij was
onwederroepehjk gerold. Frans was een echte Schotsche danser waar de tegenpartij kop noch staart scheen aan te
krijgen, die met een schijnbeweging de backs uiteenstuiven deed om hem ongehinderd dóór te laten, of die met een
berekende “side-step,, twee tegenstrevers tegen elkaar aan deed bonzen terwijl hij reeds een eind verder een derde
wanhopig maakte.

Wat scheen voetballen eenvoudig als men Frans spelen zag, wat leek de tegenpartij onbeholpen.
Maar werd ooit een middenvoor meer in de gaten gehouden, werd ooit iemand meer van nabij bewaakt?
Zijn medespelers, die hem hadden leeren kennen, kregen ‘t gemakkelijk : Frans trok alles op zich en zond dan een

zijner makkers ongehinderd op ‘t  doel af.
Soms wandelde hij letterlijk door eene verdediging heen, schijnbaar zonder inspanning om netjes het leder, nevens

den keeper te gaan leggen, terwijl 2-3 tegenstrevers aan ‘t  krakeelen gingen en alle schuld aan ‘t  onheil op elkanders
rug trachtten te schuiven.

En toch was Frans ieders vriend, de meestgeliefde speler van gansch België, alom geacht als niet een. Nooit ging
Frans op een keeper, nooit gaf hij een tegenstrever een duuw; maar er hem een te geven was ook een kunsttoer,

zoo  elusief bleek de jongen.
Voor de nationale ploeg vond men hem te licht, te fijn, men oordeelde zijn spel te ingewikkeld. De waarheid was

dat de andere internationalen hem vaak niet begrepen en niet in de gelegenheid werden gesteld hem te leeren begrijpen.
Hij werd gekozen voor de Olympiade van 1920, maar trad niet op.
In 1921 speelde hij als rechtsbinnen tegen Italië en leverde een prachtpartij, en waar de pers schreef dat hij

medespelers en tegenstrevers overklaste, kan men zich een oordeel vormen over wat Frans presteerde.
In de maand Mei van ‘t zelfde jaar werd hij als centervoor aangeduid van de eerste Belgische ploeg die de

Engelsche beroepsspelers zou aandurven. Dat Frans de uitblinker was eener voorlijn  waarin ook Van Hegge, Coppée,
Larnoe en Michel stonden, zegt genoeg.

Alleen een ongeëvenaarde tegenspoed belette Frans dien dag, twee maal Howard Baker te verschalken.
Het volgende jaar trok Frans ook naar Parijs om er de Franschen te bekampen.
En toen Racing een paar weken later de vermoedelijke kampioenen, Beerschot A. C. in eigen veste moest

bekampen, zou Frans daar niet zijn om zijn elftal aan te voeren.
Maar Frans oordeelde er anders over. Onvoldoende hersteld, ondanks koude en besneeuwd veld, stelde Frans

zich in lijn, miste twee maal een gansch gemaakt doel, maar ontrukte toch nog een gelijk spel 2-2.
‘t  Zou zijne laatste match worden.
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Onze “ captain ,, had te veel van zijn verzwakt lichaam gevergd. Op 25 jarigen leeftijd viel hij in de klauwen van
de vreesehjkste aller kwalen : de longtering.

De beste zorgen vermochten niets. Langzaam maar zeker deed de onverbiddelijke ziekte haar vernielingswerk.
En wij, wij moesten ‘t machteloos aanzien, hoe de brave Frans werd doodgemarteld.
Op 5 Juli 1926 kwam het einde.
Zijne teraardbestelling  was haast koninklijk. Uit alle hoeken van België waren afvaardigingen toegestroomd

met omfloersde vlaggen terwijl een leger “ kadetten ,, noodig was om de bloemenmassa te dragen die als laatste
hulde was aangebracht.

Frans was een echte “gentleman ,, een “ corinthian ,, in den vollen zin van ‘t woord.
Waar zijn broeder Janus de club boven alles liefhad was Frans de kampioen van de sport. Racinger ongetwijfeld,

maar sportsman eerst.
Dat bewees hij toen hij in een belangrijken wedstrijd scheidsrechter Langenus ging verzoeken de “ winninggoal ,,

door hem aangeteekend, nietig te verklaren, omdat hij er van overtuigd was, nipt in buitenspel positie te zijn
vertrokken.

Frans moest ons verlaten, te vroeg als speler ongetwijfeld, en ook als voorbeeld voor hen die kwamen, maar veel
te vroeg als vriend. Frans liet eene leemte in ons hart, die maar niet aan te vullen is.

KAREL DOGAER
Geboren op 11 Juli 1900 had Karel zijn broeders nog niet vervoegd op de Racingvoetbalvelden wanneer de

oorlog hem naar Engeland uitwijken deed.
Daar zouden de omstandigheden hem beletten de familiesport aan te leeren,  zoodat Karel vrij laat zijn eerste

wedstrijden begon te spelen en het nooit verder bracht dan tweede afdeeling.
Bovendien verbood de geneesheer hem alle intens beoefende sport.
Karel, die zooals gansch de familie, met Racing als vergroeid scheen, zou in den kring niet werkeloos blijven en

als begeleider der kadetten fungeeren, in welke hoedanigheid hij enkele jaren gewaardeerde diensten bewees.
Karel kreeg geen gelegenheid zich verder te onderscheiden. In zijn volle jeugd nog kwam de dood hem aan

de zijnen en aan Racing ontrukken. Hij overleed inderdaad op 19 Juli 1925.

BEN DOGAER
Bernard, de jongste van de lijn, of beter de oudste van ‘t  nieuwe geslacht der Dogaer’s. Ben is de zoon van Jan,

het hoofd der familie.
Hij kwam in Racing op den arm zijner moeder, werd er, om zoo  te zeggen grootgekweekt.
Jan, die met voetbal en met zijne club dweepte voedde zijn eersteling letterlijk met voetbalkennis, leerde hem op

den bal trappen vóór hij loopen  kon.
Ben was het evenbeeld van Janus, klein, geblokt, traag. Viel niet in den smaak: werd door zijn vader op den

voorgrond geduwd, beweerden de afgunstigen.
Ben debuteerde nochtans veelbelovend in de tweede kadettenploeg; een vuist hoog, trok hij de aandacht der

kenners door zijn berekend opstellen, zijn gepast tusschenkomen, zijn afgemeten voorzetten, zijn klaar doorzicht.
Hoe kon ‘t anders... die zoon van dien vader.
Maar zijn afkomst zou zijn toekomst in den‘  weg staan, bleef hem een “handicap,, werd hem in ‘t gezicht

geslingerd door jongens die zich door hem verdrongen meenden.
Totdat Jan besloot hem maar liefst in tweede rangselftallen te laten spelen.
Maar dat brak Ben’s  voetballoopbaan. De jongen verloor den moed ; hij wiens lichaamsbouw een volgehouden

training vergde zooals dat vroeger met Janus ‘t  geval was geweest, verwaarloosde de oefening en verkoos ten slotte --
pas 19 jaar oud - aan voetballen vaarwel te zeggen,

Zijn hart bleef steeds aan Racing hangen en mogelijk ontpopt hij zich eens vroeg of laat in eene andere hoedanig-
heid als Racingwerker.

A. G.
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DE DIDDENS

JAN DIDDENS

In *t  voorjaar van 1921 slenterde onze vriend Jan Dogaer, bekende voorstander der zelf gekweekte elementen en
niet minder bekende scholierenvormer, langs de Wollemarkt en bleef er, kauwend op zijn pijp, staan staren op de
bengels die daar, zooals gewoonlijk, een versleten voetbal aan ‘t mishandelen waren. Staren zeg ik, want hij zag daar
twee “snotters,, aan ‘t  werk, waarvan + dat stond vast
- iets buitengewoons te maken was.

De gebroeders Diddens waren ontdekt!
En ingelijfd !
Maar Jan, eens de aanwervingsformaliteit in orde,

waande ‘t zaakje afgeloopen, wreef zich in de handen en
bracht de toekomstige “sterren,, naar de oefenstonden.
Toen echter eindelijk de oificieele  aansluitingskaart  in
orde was, bleek dat F. C. Malinois, lucht gekregen had
van de ontdekking en presto iemand met een onnoozel
gezicht op de jongens had afgezonden, die zonder bezwaar
nog een tweede kaartje hadden geteekend. Het gevolg
was een verschijnen voor de overgangscommissie die ten
slotte de Diddens’ vrij liet in hunne keuze.

Zoo werd Jan Diddens officieel lid van Racing
op 1 Oogst 1921. Geboren op 14 September 1906 zou
hij onmiddellijk optreden in de kadettenploeg, waar hij
zulken  geweldigen indruk maakte dat hij weldra overging
naar de veel oudere en zwaardere scholierenploeg. Vader
Diddens bakker zijnde, zoo  werden zijne kinderen onver-
mijdelijk “bekker,, geheeten en Jan stond bekend als
“de grooten bekker,,.

“De grooten  bekker,, was letterlijk onhoudbaar,
veroverde met zijne ploeg de eerste plaats in de provincie
in 1921-1922 en daarna het Belgische kampioenschap
der categorie.

Het volgende jaar was Jan nog geweldiger : als
een wervelwind stoof hij de backs voorbij en onfeilbaar
waren steeds zijne kogels in den rechterhoek van ‘t net.
Weer won hij met zijne ploeg den Belgischen titel.

Intusschen had Jan reeds + en dit op 16 jarigen
ouderdom + enkele wedstrijden met het eerste elftal
medegemaakt.

In 1923-1924 werd Jan voor de derde maal Belgisch
kampioen der scholieren.

In 1924 werd hij aangeduid om met een tweede
nationaal elftal de Belgische kleuren te verdedigen tegen
Luxemburg en Elzas. Zijne kleine gestalte en gebrek aan gewicht + -de grooten bekker,, was slechts 1.62 meter hoog

en woog 60 kilos  d deden de Belgische selectionneurs er voor terugdeinzen den blonden Mechelaar in de roode
trui te steken. Toch zond men hem op 14 Februari 1926 weer naar Luxemburg en eindelijk op 14 Maart 1926 ZOU hij
als “full bown,, internationaal uitkomen in den meest populairen wedstrijd, dien tegen Holland.

Hij was toen 19  jaar.
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Wij, die zijne onloochenbare hoedanigheden kenden, zijn perfecte balcontrole, zijne razende snelheid en moordend
schot, waren toch wel wat benauwd dat Janneke door zijn gebrek aan gewicht en gestalte ging tegenvallen. Toch
hoopten wij dat hij het voorbeeld volgend der Engelsche “ midget ,, wingspelers zich even elusief zou weten te toonen
en dus de vuurproef doorstaan zou.

En Janneke sloeg er zich doorheen. De ongenaakbare Denis  scheen zich aan *t  kleine duiveltje niet graag te
wagen, kon zijn spel niet doorzien en met den slag was Diddens de aangeduide linksbuiten van België.

Reeds prijken twintig sterren op de “ tap ,, van onzen “ bekker ,,. Daarbij komen nog de Olympiade wedstrijden
van 1928 en talrijke matchen voor de “ roode duivels ,, en ‘t militaire elftal.

Janneke houdt, spijtig genoeg, niet al te veel van oefenen. Kon hij eenmaal dien weerzin te boven komen dan is
voor hem nog eene groote toekomst weggelegd.

FONS DIDDENS
Toen Fonske in 1921,  samen met zijn broer naar Racing kwam, was hij de meest gevreesde ,+  dribbleur ,, van de

Wollemarkt. De snaken die tegen hem speelden begrepen nooit  waar  dat stuksken  jongen met den  bal bleef.
Hij was slechts een vuist hoog als hij in de tweede kadettenploeg plaats

vond. Zijn gebrek aan gewicht bracht hem er toe tot list en techniek zijn
toevlucht te nemen. “De kleinen bekker ,, zou dan ook opgroeien als balartistje
dat een tegenstrever rondjes maken deed om dan ten slotte een sterkeren
makker door te zenden, klaar om op doel te schieten. Hijzelf wist ook wel
eens nu en dan voorbij den “ keeper ,, te wandelen, na handige “ feintes ,, en
“ dribbings ,,.

Zoo zou Fonske opgroeien met Kadetten- en Scholierenploegen.
In deze laatste categorie stond hij twee malen in het Belgische kampioen-

elftal en wekte er de bewondering op van een Van Hegge en Coppée die er
waarlijk plezier in hadden dien bengel, veel grootere  tegenstrevers in de doeken
te zien doen.

Fons DIDDENS

Na de finaal van 1925 werd hij door bevoegde sportkronijkers aangestipt
als de meest volmaakte jonge voetballer van België.

In. 1926 kwam Fons in ‘t eerste elftal en gaf onmiddellijk voldoening.
Hij werd aangeduid voor de provinciale Juniorsploeg  die alle andere

elftallen overvleugelde en waarin hij zich bijzonder onderscheidde.
In 1927 ging hij met de “ roode duivels ,, als linksbinnen naar Holland

terwijl hij enkele maanden later op de rechtsbuitenplaats beproefd werd tegen het vertegenwoordigend elftal van
Londen.

Zijne geringe physieke middelen stonden tot heden toe een benoeming als internationaal in den weg. Fonske is
inderdaad niet grooter dan zijn broeder Jan maar haalt ter nauwernood 55 kgr.

Alfons  Diddens werd geboren op 15 Oogst 1908 en heeft dus nog ruimschoots tijd om zich verder te
onderscheiden. Hij is een leeperd, en in goede conditie is hij een prima element om zijne maten bloot te trekken en
vooruit te zenden. Dat hij een “ al1  round ,, voetballer is werd bewezen door het feit dat hij met succes reeds alle
plaatsen der voor- en half backlijnen bekleedde.

A. G.
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EEN SIJSJE

Op 15 October 1903 werd te Mechelen een vogeltje geboren. Nu gebeurt dat wel meer zonder dat daarvan nota
wordt gehouden in de registers van den burgerlijken stand, maar voor DAT vogeltje gebeurde ‘t TOCH, omdat het
zoo’n  rare vogel bleek, ziet ge.

‘t Was een sijsje! En in onze stad van vermaarde waterslagers valt het wel meer voor dat een kweeker er eene
biographie zijner beestjes op nahoudt.

Maar ‘t  sijsje waarover ik het hier heb, kwam niet
ter wereld bij een kweeker, maar wel in eene gewone
werkmanswoning en, ondanks zijn guitige pareloogen
hield zijn moeder vol dat het een... jongen was! Eigenlijk
geen sijsje dus, maar een permentelijk menschenkind.

Aan de pluimen was ‘t zoo  even in de wereld
getreden dingetje nog niet te herkennen, ‘t had zelfs nog
geen dons, maar toen ‘t door de baker wat suiker in den
bek werd geduwd kon men aan ‘t gulzig smakken al
dadelijk merken dat hier een genietertje  ‘t daglicht had
gezien. En niet alleen genieter toonde ‘t  zich, want dezelfde
baker beweerde, in een plasje waarmede de aanko-
meling haar verschgestreken witten voorschoot bedierf,
een zeker voorteeken te zien dat men hier voor een
leeperd stond.

En toen enkele weken later een gitzwart plumage
zich begon te vertoonen dan leed het bij de moeder geen
twijfel meer dat, zoo  haar eerstgeboren2 dan toch een
vogel blijken mocht, het voorzeker geen sijsje zijn kon
maar veeleer een merel. En toch zou ‘t  een sijsje worden.

Op 23 September 1920 kwam een donkere bengel
zich als lid van R. C. M. laten opschrijven, zijn naam
was Jozef Coenegracht, zijn geboortendatum was 15 Oc-
tober 1904... zegde hij.

Eerst in den zomer van ‘t  volgende jaar verscheen
Coenegracht regelmatig op de training en toonde zich
wat traag en stokkerig maar met eene bijzondere gave
om den bal te bemeesteren. ‘t Zwarte, oolijke ventje zou
opgenomen worden in de scholierenploeg, de ploeg
waarmede wij ons hadden voorgenomen het Belgisch
kampioenschap te veroveren.

Om alle ontgoocheling te vermijden werden op het
stadhuis uittreksels aangevraagd van de geboorteakten
der kandidaten en toen bleek dat Coenegracht (bij vergis-
sing ! !) een jaartje van zijn leeftijd had afgetrokken om toch maar in de scholieren te worden opgenomen. Een fijne ?..
Dat was de tweede uitgave van het plasje op baker’s voorschoot. Het “sijsje,, was Racinger geworden en zelfs zijn
moeder kon er niks meer aan veranderen dat hij een sijsje was en bleef want niemand zou hem voortaan nog anders
als “sijsje,, noemen.

“Sijsje,, was zichtbaar aan wanhoop ten prooi wanneer ik hem bekend maakte dat de scholierendeur voor hem
gesloten was, maar zijn blik verhelderde als ik hem beloofde dat hij in de vierde afdeeling  zou mogen optreden.

Met een van Jan De Ron gekregen vareus en een door mij geleend paar schoenen, dat wel is waar eenige num-
mers te groot was maar met vier paar kousen zeer bruikbaar bleek, begon “sijsje,, zijn ofhcieele  voetballoopbaan.
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‘t  Ventje had werkelijk geen uitzicht : magertjes en kleintjes en met een aan alle behandeling met borstel of kam
weerspannige zwarte haarbos, zag men van hem noch hard trappen, noch snel sprinten, maar o ! die balcontrole, dat
geslepen overgeven op ‘t  gepaste oogenblik; er zat wat in.

Onopgemerkt bijna kwam ‘Sijsje,, in ‘t  eerste elftal : een gesloten kerel waaraan moeilijk kop te krijgen was, vol
“esprit de contradiction,,. En toen ontpopte zich de genieter, de voetballer die zich vergeet in zijn eigen leute, in kun-
stenmakerij met het leder. Hoe geslepen kon hij een tegenstrever lokken, hem schijnbaar in ‘t bezit laten, om hem dan
onmeedoogend te rollen en een uitstapje te maken naar een ander deel van ‘t veld op zoek naar een nieuw slachtoffer.
Raadgevingen, vermaningen, ‘t was al boter aan de galg ! “Als IK er maar plezier van heb,, zei “Sijsje,, en ging zijn

eigen gang.
Soms toch nam hij het ernstig op en dan was hij een groot speler, een speler waarop “groen-wit,, fier  was en

zijn mocht.
Hij kwam in aanmerking voor ‘t  roode-duivelselftal, speelde zooals ‘t behoort, kreeg een laatste “trial,, tegen

London, verbaasde iedereen en werd aangeduid als centerhalf tegen de beroepsploeg van Oostenrijk. “Sijsje,, was
i n t e r n a t i o n a a l .

Toch voelde hij zich dien dag niet wel te pas en toen de Oostenrijkers de Belgen overklasten door een afgemeten
“short passing,, viel Coenegracht in duigen. ‘t  Was ‘t begin eener ziekte die hem voor intens competitievoetbal
ongeschikt maakte. Nog zou “Sijsje,, enkele wedstrijden voor ons eerste elftal spelen, maar toen veropenbaarde zich
die verduivelde “esprit de contradiction,, nog meer. Wanneer hij zijn krachten voelde afnemen, deed hij net alsof hij
het vertikte zich de moeite te getroosten eene inspanning te doen en niemand kon het uit hem loskrijgen wat er haperde,
hij kon soms zoo  tergend spottend antwoorden.

Ten slotte kwam de dokter tusschen met zijn veto en toen eindigde de loopbaan van ons ‘Sijsje,,, niet echter
voordat hij, na drie maanden rust, in twee vitale wedstrijden, Racing’s behoud in eere-afdeeling had helpen verzekeren.

A. G.
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THEODOOR NOUWENS

‘t Was in 1921... Het groote offensief voor het vormen van jonge elementen was toen in volle furie aan ‘t laaien.
Belangstellenden kwamen die wriemelende massa snotters bekijken die elken dag gedrild werden en waaruit - men
voelde ‘t reeds d keurploegen moesten voortspruiten voor scholieren- en kaddettenafdeeling.

Dagelijks werden door vaders of broers of oomes,  kleuters aangebracht van wie de fiere verwanten ‘t beste
verwachtten.

Zoo  naderde mij op een namiddag oud bestuurslid
Louis Bams, en vertelde mij met een gewichtig gezicht
dat hij een neefje zou laten inschrijven dat in ‘t  park van
“ Charel ,, alle bengels overvleugelde.

“ Dertien jaar, en too  groot als ik, zegde Louis.
Geboren den 17 Februari 1908 en vlug als een kat. ,,

Den volgenden Donderdag kwam “ Doreke ,, naar
‘t veld, beweerde “ back ,, te willen spelen en ik beproefde
h e m dan maar op die plaats tusschen de “krabbers ,, en
tegenover het omtrent gevormde eerste kaddettenelftal.

De “ krabbers ,, waren totaal ingedrukt maar voor
‘t doel weerde “ Doreke ,, zich als een duiveltje. Trapte
nijdig weg al wat in zijn bereik kwam en gaf daarbij blijk
van zoo’n  lenigheid en trapvastheid dat ik hem onmiddel-
lijk met een groot kruis aanteekende.

Afwisselend back en centervoor kwam hij ‘t  eerste
jaar met de kadetten “ special ,, eerst aan. Als achterspeler

*liet hij niets door, dat jaar, en kwam dan gewoonlijk naar
vóór als zijn lichtere forwards er niet doorheen bleken te
kunnen.

Dore sloeg schitterend figuur in scholieren en deelt
met Jan Diddens de eer - eenig in België + drie maal
achtereenvolgens de landelijke kampioenenmedalie in die
categorie te hebben veroverd.

Nouwens  was slechts 15 jaar toen hij, in ongewone
omstandigheden, werd geroepen om zijn debuut in ‘t
eerste elftal te maken.

Hij voldeed, maar wanneer den volgenden Zondag
tegen de doordrijvende Bruggelingen bleek dat Dore
tegen die stoere kerels nog niet was opgewassen, werd,
dat vroegtijdig experiment gestaakt.

Toch stond hij als 16 jarige jongen definitief in de
eerste ploeg. Voerde twee jaren achtereenvolgens de
Antwerpsche juniorploeg aan die toen ongenaakbaar
bleek voor de gelijkaardige elftallen der andere

provincies.

Theodo

Intusschen was Dore  in Racing  rechtshalf geworden op welke plaats hij ook voor de Roode Duivels uitkwam
zonder echter zijn clubvorm te pakken te krijgen. Zijne defensieve hoedanigheden hadden echter indruk gemaakt en
deden hem als achterspeler voor ‘t  nationale elftal verkiezen.

Doreke is sinds jaren een lieveling van ‘t Mechelsche publiek. Alhoewel niet groot is Nouwens  flink en sterk
gebouwd en is van geen duw vervaard. Zulks belet hem niet van steeds “ fair ,, te spelen en zich nooit op te winden.
Op het veld is hij een toonbeeld van kalmte, een jongen die nooit een opmerking maakt.
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Meer dan eens was hij in onze ploeg een voorbeeld van moed en ongevoeligheid voor pijn. Nouwens  speelt voor
zichtelven, voor zijne club, voor de sport en denkt er nooit aan door gelaatsvertrekkingen of smartmimiek het publiek er
attent op te maken dat voor hem verzachtende omstandigheden dienen in aanmerking te worden genomen bij eventueel
minder presteeren. Nouwens  verbijt de pijn en vergt van zijne bloedende ledematen de volle voortbrengst, omdat
hij weet dat in een wedstrijd de minste verflauwing fataal kan worden voor de ploeg die hij zoo  ziels  liefheeft.

Doreke wordt overal graag gezien en wie met hem in aanraking komt krijgt de overtuiging voor een besten kerel
te staan. Zijn jeugd en capaciteiten zijn ons een waarborg dat menige ster nog zijn “tap  ,, zal komen versieren.

A. G.

Theodoor NOUWENS
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VICTOR MICHIELS

In ‘t voorjaar van 1920 bood zich een jongen aan om ingeschreven te worden als lid van Racing. Zijn trage,
slepende stem scheen een lui en loom karakter te verraden. De jongen was geboren op 16 Januari 1906 en die stem
beloofde mij niet veel goeds als speler.

De nieuwe recruut, ‘t  was Victor  Michiels, viel redelijk groot, beschikte over ongewone snelheid en kon zich al
spoedig van beide voeten bedienen, zoodat hij waardig
werd geoordeeld om als linksbinnen in onze kadetten-
ploeg uit te komen. Met Blondeel  vormde hij een goede
linkervleugel.

‘t  Volgend jaar trad Fikke beurtelings als rechts-
binnen en rechtsbuiten op in het scholierenelftal dat
zoowel het provinciale als landelijke kampioenschap ver-
overde. Ook in 1922-1923 werd hij met de scholieren
kampioen van België.

Een flink element dus, onvermoeibaar, moedig als
geen, een sterk shot zoowel rechts als links en een razende
snelheid. Wat behoeft er meer om een broemd speler te
worden?

De volksgunst !
En die kon Fikke maar niet veroveren.
Wel werd hij in ‘t  eerste elftal beproefd, maar -

verwant aan een vooraanstaand bestuurslid + zag het
publiek in hem een gunsteling der selectieheeren en kende
geen genade. Afgebroken en uitgejouwd werd hij, bespot-
telijk gemaakt waar aanmoediging onontbeerlijk was om
‘t zelfvertrouwen te schenken zonder ‘t welk een nieuwe-
ling het nooit in hooger gezelschap uithoudt.

Geknakt en ontmoedigd zakte Michiels naar de
reserveploeg, werkte er zich stilaan weer bovenop en
trad terug op het voorplan  om met zijn sterker spel ons
door de promotie heen te helpen.

Zijn eerste slechte wedstrijd bracht hem weer
tegenkanting op den hals van een massa die van anderen
nooit slecht scheen te willen zien.

Fikke dacht toen maar liefst het bijltje er bij neer
te leggen, speelde toch maar in reserve waar hij weldra
zoo  geweldig presteerde, dat wanneer “groen-wit,, in
bitteren nood verkeerde, t’ allen kant stemmen opgingen
om dien zwoeger zijn kans te geven.

Terug werd Michiels rechtsbuiten in ons eerste
elftal. Zijn ergste belagers wist hij toen den mond te snoeren door schier op eigen hand, twee, driemaal een overwin-
ning af te dwingen die ons van degradatie redden zou.

En toen kwam zijn belooning, toen hij + ‘t  zwarte schaap, - bij het verlaten van het veld, door eene
rechtgesprongen tribuun stormachtig werd toegejuicht.

Van toen af lag den weg open : Michiels maakte maar steeds vorderingen, wist verleden jaar op waardige wijze
de provincie Antwerpen te vertegenwoordigen en trof eindelijk het oog der nationale elftalcommissie. Michiels heeft in
Racing reeds elke plaats in de voorlijn bekleed en presteerde ook verdienstelijk als back.

Te onstuimig soms nog, voortgezweept door zijn ontembare wilskracht geeft hij wel eens den indruk den kop te
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verliezen, maar behoorlijk gevoed, beukt hij zoo  onmeedoogend op de verdediging los, dat hij op ‘t einde de beste
backs onder de knie krijgt en wee den doelwachter die zijne keien te stoppen krijgt.

In Michiels heeft Racing  een kerel voor wie clubgeest geen ijdel woord is, een die zich geeft tot het uiterste, een
wien ‘t niet schelen kan, zoo  hij na een wedstrijd uitgeput ineenzinkt. Zoo ver komt het gelukkig nooit met Fikke
want liefst speelde hij drie wedstrijden achtereen dan maar een enkele. Wij hopen hem nog dikwijls in de roode trui te
zien staan.

A. G.

Victor  MICHIELS
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EEN GROF VERZUIM
Het bekend maken van ‘t nieuws dat Racing een gedenkboek uitgeven ging maakte ons d mijn broer en mijzelf -

zoo  benieuwd, dat ik, als de datum van ‘t jubileumfeest aangebroken was, en ‘t bedoelde boek nog steeds niet te
bekomen bleek, mijn ongeduld niet langer bedwingen kon en eens even in de drukkerij Laurent binnenwipte waar ‘t  mij
niet moeilijk viel door list en “ bluff ,, inzage te nemen van ‘t  juist van de pers gekomen gedeelte : Onze Racing grooten
c Onze prachtige families +. Al spoedig trof het mij dat tusschen die verdienstelijken den naam van de twee opstellers
zelfs met geen microscoop te ontdekken was, .wat  in gewone omstandigheden normaal en vooral bescheiden schijnen
kan, maar hier nu eenmaal niet aan te nemen is waar ‘t gaat, zoowel over den voorzitter als over den secretaris van
onze Racing, twee “ forts ténors ,, wier persoonlijkheid met onze clubgeschiedenis zoo  innig is vergroeid dat een
gedenkboek zonder hunne levensschets niet te bedenken valt.

Ik besloot - en mijn. broer onmiddelijk op de hoogte gebracht van mijn plan, was het dadelijk met mij eens en
beloofde zijne medewerking d dit verzuim zonder verwijl te herstellen, van de drukkers de onontbeerlijke geheim-
houding af te vleien en achter den rug der belanghebbenden ‘t noodige te doen opdat ook zij d de voorzitter met
heel z’n familie - eene hun waardige plaats in die galerij van grooten zouden innemen.

Wij hopen dat zij, eens voor ‘t voldongen feit staande, onze mogelijk ongewenschte inmenging zullen vergeven en
zijn er. anderzijds, van overtuigd dat de talrijke Racingers ons zullen goedkeuren.

X. BROS.

Fons DIDDENS Jan DIDDENS
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DE VANKESBEECK’S
MOEDER.

Zij die d’eerste tijden van Racing hebben meegemaakt, weten maar al te wel welk ruim deel “lnoeder,,  in de
moeilijke oogenblikken van Racing heeft meegemaakt.

De ruime koer van de kopergieterij van de Vankesbeeck’s is steeds in de eerste jaren zoowat de vergaderplaats
geweest, van de ZOO sportieve jeugd van de Capucienenvest, van de leden van de Club der Mechelsche Turners. Vader
en moeder gingen zelfs zoo  ver van voor die jeugd tal van turntoestellen te doen vervaardigen.

Waar ander moeders zonder aarzelen zich verzetten tegen het “gevaarlijk,, voetbalspelen, daar was zij in eens
voor de nieuwe sport en de jonge Racing gewonnen.

En wanneer haar “jongste,, voorzitter werd van de nieuwe voetbalmaatschappij werd haar huis en bijzonder hare
keuken den “zoeten inval,, voor al wat met Racing van dicht of van verre in betrekking stond.

Zij werd zoowat de “moeder,, van al de Racingers van ‘t eerste uur, voor allen was zij kortweg “moeder,, en
allen werden door haar met hunnen voornaam toegesproken, als eigen kinderen.

Hoeveel belangrijke zaken werden in hare aanwezigheid besproken en door haren wijzen raad beinvloed om eerst
dan beslist te worden. Hare hagelwitte lindenhouten keukentafel werd, wanneer wij geen veld of lokaal meer hadden,
de Racing bestuurstafel.

Zij was het, die de enkele overblijvende Racingers moed gaf en zich verzette, met hand en tand, tegen een
samensmelting, met onze mededingers, die de leden aanspoorde tot werken en trainen, die de verkleefden geluk
wenschte, de onverschilligen aanwakkerde en de afbrekers schandvlekte en berispte. Zij was het die in haar gastvrije
woning alle Zondagen Kar1  Dequecker en Guillaume Louckx, oud-spelers van Uccle Sports, die Racing kwamen voor-
lichten, ontving en trakteerde. Het was bij haar dat de Racingers kwamen werken aan nieuwe doelen, aan de waschin-
richting van Racing, aan ‘t schilderen van reklamen, enz.

En wanneer later Poelmans, Hebdin  en Van den Einde van Union naar Mechelen kwamen, was het nogmaals
“moeder,, die hun als eigen kinderen behandelde.

Het rechtzetten van onze eerste omheining volgde zij als eene gewichtige gebeurtenis, na vooraf vader Patteet
en enkele andere Racingleden te hebben geraadpleegd : “want die jongens weten niet wat zij aansteken,,, vond zij.

Het eerste Racingkampioenschap vierde zij samen met de spelers in h,are  woning.
En wanneer de omwenteling in Racing kwam, was zij het die, met de dood in ‘t  hart, het nieuws ontving dat haar

“jongste,, als voorzitter moest aftreden, want dat hem anders zware moeilijkheden bedreigden. Met haar klaar doorzicht
voorspelde zij de ongelukken die Racing zouden overkomen.

En wanneer later haar zoon teruggeroepen werd om te herstellen wat in een jaar werd vernietigd, kregen de
schuldigen het van haar hard te verduren.

Sedert dien tijd heeft “moeder,, voldaan en fier den steeds toenemenden voorspoed van Racing gevolgd en meege-
leefd. Zij gaf moed voor de stoutste en grootste ondernemingen, steunende en helpende waar het paste.

Sedert 25 jaren telt Racing haar onder zijne toeschouwers en bewonderaars. Niettegenstaande haren tachtigjarigen
ouderdom volgt zij nog steeds de wedstrijden en is droefgeestig of opgeruimd als de jongsten, naarmate neerlaag  of
overwinning de club ten deel valt. Zelfs de internationale wedstrijden boezemen haar belang in en den voorlaatsten
België-Holland woonde zij bij met hare drie kinderen en al hare kleinkinderen.

Moeder blijft steeds even jong en nog steeds zijn de Racingers bij haar welkom, bijzonder de ouderen; allen
blijven voor haar de snaken van vroeger, onthaald met hun voornaam en vastgehouden nog steeds in de keuken om
nog eens te praten over Racing, over den goeden ouden tijd, over het nieuws uit de Mechelsche voetbalbeweging. ’

En wanneer het groote en schoone  Racing-Stadion  vol steekt, wanneer de veertien vlaggen van eeredivisie in al
hunne kleurenpracht wapperend, eene Racingoverwinning verkondigen, dan is “moeder,, gelukkig en fier voor
haren “jongste,, den voorzitter, voor de Racing... die ook voor een deel de hare is.

1 6 0



DE VANKESBEECKEN
MARCEL

MONNE MOEDER GUILLAUME
OSCAR



GUILLAUME VANKESBEECK
Van den dag af dat Racing Black 16 verlaten heeft om naar de Slachthuisvest te komen, telt Racing hem tusschen

zijne onvermoeibare werkers.
Begaafd met “ ziedende ,, wilskracht is hij door de jaren heen “ voorvechter ,, geweest van een goed en schoon

.speelveld.
Op de Slachthuisvest was hij het die alle zondagen het oefenveld met de rijf zuiverde van steenen  en ander

ontsierend vuilnis; zoo  vroeg als de opkomende zon het toeliet gaf hij het voorbeeld. Bij regen of sneeuw wroette hij
aan het afleiden van water of aan wegvagen van de sneeuw.

Wie tusschen de Racingers van d’eerste uren zijn naam uitspreekt gedenkt zich steeds het mirakel dat hij meer
dan eens verwezenlijkte : wanneer de sneeuw soms dik, zeer dik was gevallenB “mobiliseerde,, hij met kruiwagens,
spaden en borstels al de mannen van het “kantje,, en ‘s  middag’s kondigde de Racing dan, tot ieders verbazing aan, dat
de match doorging. Het was steeds eene zonderlinge ‘+  sensatie ,, van uit een der besneeuwde straten te komen
aanlanden op het zuiver leeggevaagde Racingveld.

Schitterende kleuren waren steeds zijn vrienden : samen met Jef Bruwier vervaardigde hij d’eerste wit- en groene
Racingvlag, voorloopster van al d’andere die in de Racing loopbaan zouden opgetrokken worden. Zonder moed te
verliezen hielp hij met raad en daad tijdens de zeven Racingverhuizingen, tot wanneer hij in de oprichting van het
Racing stadium de verwezenlijking vond van zijn stoutste droomen : een prachtig groen en ongeschonden grasveld, en
vele, zeer vele schoone  en groote vlaggen. Hij is het nog steeds die sinds 23 jaren zorgt voor kleurengewapper.

De eerste tijden waren hard : om de kost van winketmenschen uit te sparen werd Guillaume belast, na een
ganschen langen morgen gewerkt te hebben, ‘s  namiddags ook nog de “ recette ,, te doen. Zulks gebeurde jaren lang en
steeds met de meeste zorg.

De Racingbestuurders, die het geluk hadden van op het veld te mogen dienst doen en den wedstrijd te volgen.
konden hunne Racingliefde of hun Racingfanatisme lucht geven onder allerlei vormen : fluiten, huilen, juichen. Hij zat
steeds tusschen de vier planken muren van zijn winkethuisje. Toch leefde hij vreugde en leed mee en gaf er wel eens,
met de middelen waarover hij beschikte, bewijzen van : Een “derby,, werd gespeeld op de Slachthuisvest, zijn broeder .,
Oscar en Francis Dessain  stonden beiden in lijn : d’eerste time  eindigde in een stormwind met 2-0 in het voordeel van
H.  C. M... de schouwpijp van het “ guichet ,, gaf dikke, zwarte rookwolken uit. Eerst bracht Racing het tot 2-2 en de
schouw bleef voortrooken. In eens + Levasseur zorgde daarvoor, kwam d’overwinning met 3-2 en gansch het terrein
danste en sprong en de schouwpijp rookte niet meer maar danste nu hoog de lucht in met geweldige schokken en
zwaaien tot bij het einde van de match, bijzonder wanneer Francis  Dessain  met zijn mannen het terrein verliet.
En wanneer Guillaume zegevierend en lachend uit zijn winket kwam zag dat hij zoo  zwart als een moor.

Hij was inderdaad verplicht geweest om zijne “ demonstratie ,, te verwezenlijken, de buis van de brandende stoof
af te nemen en den rook maar in zijn hokje te laten ontsnappen. De ontboezeming was echter wel een halve verstikking
waard. Die tijd is lang voorbij maar nog steeds staat onze Racinger pal op zijn plaats en vervult nog steeds zijn plicht.

MONNE VANKESBEECK
De overlevering in de familie wil het hebben dat er tusschen de voorouders der Van Kesbeeck’s Spanjaarden

geweest zijn.
Monne Vankesbeeck, meer nog dan al d’anderen, schijnt dit in zijn uiterlijk te willen bevestigen. Pikzwart van

haar, scherp van gezicht, diepliggende oogen en zoo  kort van stof, dat aan zijn afkomst niet te twijfelen valt.
Hij was in de familie de sportvoorlooper : als kind werd hij lid van den Koninklijken Kring der Mechelsche

Turners, werd later door den Belgischen Turnersbond gediplomeerd als vóórturner en turnleider en werkte zich op
tot een der goede turners van onze stad.

Hij was het die zijn jongeren broeder Oscar, de toekomstige “president ,, mee nam naar de “ club ,, der turners en
hem in het gelid zette.

Na het ontstaan van Racing voelde hij zich onmiddellijk aangetrokken door de nieuwe openlucht sport, samen met
nog talrijke andere leden van zijn turnkring en werd met d’eerste groep aangesloten bij den Belgischen Bond.

Hij werd gerangschikt in de tweede Racingploeg “ de veteranen ,, maar kwam ertoe als centerhalf enkele malen
te spelen in “ eerste ,, waarmee hij dus het eerste Racingkampioenschap hielp veroveren.
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Later werd hij definitief opgenomen in de tweede ploeg waar hij zijne plaats behield tot wanneer de jongeren
gereed waren. Steeds bleef hij lid van Racing, deed dienst in alle omstandigheden en op alle plaatsen. En wanneer
in 1911 zijn jongste broeder als schatbewaarder aftrad, volgde hij hem op en vervulde zijn post met zorgzaamheid en
verkleefdheid. Thans nog is hij in ons midden en verzekert met zijnen ouderen broeder de controledienst op de tribunes.

OSCAR VANKESBEECK
De benjamin der familie, maar de grootste van de reeks. Een naam in de Belgische voetbalbeweging, maar ook

daar buiten. Een groot figuur dat niet alleen in de landelijke sportmiddens maar ook in het buitenland de aandacht
heeft weten te trekken. Een “leader,, die de massa’s weet te bewegen en te inspireeren. Een toortsdrager, verspreidend
‘t  helle licht der edele sportgedachte.

Een ridder-kampioen in den strijd voor lichamelijke ontwikkeling der jeugd, maar tevens ook strever voor de
geestelijke ontvoogding van ‘t volkskind.

“Mens sana in corpore Sano,,.
Geboren uit het volk, tusschen volksjongens opgegroeid, leerde hij dezer nood en zijn levensdoel zou worden :

hen te geven waaraan ze ‘t meest behoefte hadden : gezonde beweging in open lucht, gepaard gaande met een degelijk,
hoewel onmerkbaar onderricht in zulke zedelijke hoedanigheden en kennissen die van hen deftige, achtbare burgers

maken moeten, beter gewapend voor den levensstrijd, meer geschikt voor
den omgang in beschaafder middens.

Een blik rondom ons is voldoende om er ons van te overtuigen dat
nu reeds merkwaardige, aanmoedigende uitslagen werden bekomen.

Oscar Vankesbeeck, uw werk is grootsch alhoewel niet ieder er de
draagkracht van begrijpt.

Oscar VANKESBEECK.

Geboren op 17 Juli 1886, in de schaduw van onzen geweldigen
Sint-Rombautstoren, op de Tichelrij,  vlak bij de kraanbrug, in ‘t zicht van
die beroemde oude gevels aan de Dyle, die misschien wel in zijn ziel de
kiem raaiden van zijn later blijkende liefde voor oudheden en kunst, volgde
Oscar de lessen in de Staatslagere school waaruit hij als beste leerling
overging naar ‘t Stedelijk Atheneum.

Ook hier wist hij zich bijzonder te onderscheiden, behaalde jaar na
jaar de eerste prijzen om in 1906 als “primus,, te eindigen, tevens binnen-
palmend de gouden medalie van uitmuntendheid en den Prijs der regeering.

Oscar zou vervolgens schitterende studies doen in de Vrije Hooge-
school van Brussel waar hij in 1911 met groote onderscheiding als dokter
in de rechten promoveerde.

Ingeschreven bij de Antwerpsche balie trad hij als “stagiaire,, in
dienst bij den beroemden advokaat Louis Franck - oud-minister van
koloniën en huidig gouverneur der Nationale Bank - waar hij zich

gedurende drie jaar volmaakte, waarna hij met een mooie loopbaan vóór zich, naar Mechelen terugkeerde. Oscar

Vankesbeeck staat thans aan ‘t hoofd van een belangrijk kabinet. Hij maakte vooral naam in beruchte assisenhof-
processen, waaronder vooral de zaak Vergouts en de onlangs .verkregen driedubbele vrijspraak in -de vadermoordzaak van
Neckerspoel, opspraak verwekten. Reeds vijf-en-veertig malen pleitte Vankesbeeck voor het assisenhof, wat vooral in

bevoegde kringen naar zijne volle waarde kan worden geschat.
Maar ‘t is over zijne loopbaan als sportsman dat ik hot hebben wou. Zijn negen jaren ouderen broer, Florimond,

zorgde er voor dat “de jongste,, van kindsbeen af in de sport geraakte.

Bekend turner, lijfde  Monne den achtjarigen Oscar in bij de “Club der Mechelsche Turners,, waar zijn athletische
gaven al spoedig de aandacht trokken. Vooral in spurten en in ver springen muntte Oscar uit om welke bekende
hoedanigheden hij op 20 April 1905 graag in ‘t eerste elftal van de zoo  pas gestichtte Racing Club werd opgenomen.

Weldra nam hij als voorzitter de leiding van den jongen kring in handen. En een geluk was ‘t dat die handen zoo
sterk bleken. Een ijzeren vuist, een stalen wil waren er noodig om Racing c dat wispelturige veulen - te leiden, om

en over al de hindernissen die op zijn weg zouden rijzen.
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Moeilijkheden van innerlijken aard werden gemakkelijk overwonnen maar ook materieele hinderpalen kwamen
zich kwistig in den weg der jonge vereeniging opstellen.

Vankesbeeck wist ze allen omver te werpen, te vergruizen.
Van Oefeningsplein naar bloc 16 en verder naar de Slachthuisvest, steeds verbeterend, bracht de voorzitter zijn

jongens op een afgesloten veld. Hij dierf het aan 12000 franken uit te geven voor een omheining op een oogenblik dat
nergens op steun noch credit kon worden gerekend voor zoo’n “dwaze-kinderen-onderneming,,.

Intusschen was Vankesbeeck als linker-back provinciale kampioen geworden van Juniors, met die ploeg van de
88 doelen tegen 0. Hij haalde ook den titel in tweede afdeeling.

En al zijn presteeren als voetballer belette hem niet ook aan ‘t hoofd te staan van hen die ‘t  veld elken Zondag in
gereedheid moesten brengen, zoodat Oscar nooit in een t’ huiswedstrijd uitkwam zonder eerst enkele uren gesjouwd en
gewroet te hebben.

Een gezonde financieele  toestand, schitterende ploegen en een machtig ledental  lokten meer bedaagde, zoo  gezegd
ook meer ernstige menschen rond de bestuurstafel.

Die ouderen konden ‘t  niet langer kroppen onder dien voortvarenden “snotter,, te staan die hun zucht naar
vreemde versterking en twijfelachtigen roem in den weg stond.

‘t  Kostte echter moeite dien jongen eik te vellen en de lage, onnoembare middelen die daartoe werden aangewend
brachten den impulsieven, bruisenden Oscar tot die reflexe wanhoopsdaad die hem later zoo  dikwijls onkiesch werd
naar ‘t hoofd geslingerd. Zijn wrok was eerder gericht tegen de personen die hem als banneling naar de lokale tegen-
strevers dreven, hen meende hij, in zijn onervarenheid, te treffen wanneer hij zich - o zoo  licht - vergrijpen ging
aan ‘t voorwerp zijner zoo  vurige liefde.

Die ‘t  spoedig terug bovenhaalde toch!
Zijn “ auto-da-fé ,, bracht in Racing die beruchte revolutie die de club zuiverde van elke smet.
De geldelijke nood van dat oogenblik eischte een bekwaam econoom. Vankesbeeck was de man die de zinkende

financie  weer vlot bracht, waarna hij - zijn doel bereikt - gedurende enkele jaren aan zijn eigen toekomst ging denken,
Maar na den wereldkrijg vinden wij hem terug aan ‘t hoofd der wit-groene scharen wanneer die een uitzonderlijk

sterken leider noodig hadden, wanneer alles diende te worden heringericht, wanneer op luttel tijd een nieuw veld
moest worden gevonden en aangelegd. Weer speelde Vankesbeeck ‘t  klaar - voorloopig echter maar, want Oscar

zag grooter, wilde beter.
Hij stichtte “Racing zonder winstgevend doel,, met rechtspersoonlijkheid en mocht zich eindelijk, in 1923, verheugen

in de voltooiing van een der beste voetbalinrichtingen van ons land.
Maar ook buiten Racing wist Vankesbeeck zijne buitengewone werkkracht voor onze sport te benuttigen.
Reeds in 1906 werd hij scheidsrechter, gedurende welk jaar hij mede het provinciaal comiteit van Antwerpen hielp

stichten waarvan hij schatbewaarder werd.
Vanaf 1919 is hij lid van het nationaal propagandacomiteit waarvoor hij, gedurende zes lange jaren gansch

België heeft afgereisd ter verspreiding eener zuivere opvatting der sportgedachte - een echte apostel, waaraan de
B. V. B. niet weinig heeft te danken.

Sinds 1927 trad Oscar - op aandringen zijner talrijke bewonderaars - in ‘t  uitvoerend comiteit van den bond

waarvoor hij eene gewaardeerde aanwinst bleek, nooit vermoeid, nooit wars van eenig werk, hoe zwaar ‘t  hem ook
vallen moge.

Zoo werd hij op 22 April 1928 aangesteld als lid van het nationaal selectiecomiteit terwijl hij sinds enkele
maanden samen met de HH. Hermesse en De Moor de bondsfinanciën  bestuurt.

Zoo hoog is het vertrouwen dat men in de hoogste voetbalmiddens in hem stelt, dat hij met den H. Verdyck
werd aangeduid om den B, V. B. te vertegenwoordigen op de wereldcongressen van Amsterdam (1928) en
Barcelona (1929).

Maar men denke niet dat Vankesbeeck alleen vrienden telt: daarvoor heeft hij zich al te zeer onderscheiden.
Vijanden heeft hij misschien gemaakt, benijders zeker.
Velen vinden hem autoritair, ‘n autocraat zelfs.
Vast staat, dat hij met zijn onstuimig, strijdlustig karakter wel eens van een machtsmeting genieten kan, nooit

ondergeeft voor geweld, niet met bedreiging of krachtsvertoon is klein te krijgen; dat werkt bij hem eer reageerend en
spoort hem aan tot strijd tot het uiterste.
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En nochtans is die gevreesde strijder zacht als een lam voor die hem weten aan te pakken en toch zoo  gemakkelijk
te bepraten voor wie het handig weet aan boord te leggen.

Hij, de man met de granieten wilskracht ondergaat soms onbewust den invloed van een zwakkeling, van een
vleier zelfs, waardoor hij - net als een expresstrein door een wisselstandsverandering - met de hem eigen onstuimig-
heid een zijspoor opvliegt en van een schijnbaar vastgeankerde overtuiging afdwaalt.

Op sportgebied bestaat voor hem echter slecht één weg d de echte. Geen geknoei, geen verwringen der
zelfopgelegde wetten van rechtvaardigheid en eerlijkheid; breed in zijn opvattingen, laat hij nooit tornen aan den
zuiveren liefhebbersgeest.

Wie of wat tegen die principes indruist wordt geknakt - onmeedoogend. Toch is bekend dat een berouwend
zondaar bij hem nooit zonder vergiffenis behoefde weg te gaan.

Als werker is Oscar een echte titan, een Hercules, maar die geen benul heeft van de maat zijner krachten, die
zich gewillig en glimlachend bereid verklaart een tienmaal zwaarder taak voor eigen rekening te nemen, dan hij, zelfs
met verlies van menig uur welverdiende nachtrust, kan klaar krijgen.

En als hij dan onder den last begeeft, en als een drenkeling wanhopig met de armen rondslaat om lucht, dan is
het ook gevaarlijk hem te naderen met een vraag om rekenschap over een onvolbrachte taak.

In een adem zal hij U met zijn gekend advokatentalent een zoo  lange lijst van bezigheden en verplichtingen
opsommen dat U er duizelig van wordt en U afvraagt hoe hij nog leven kan, hoe hij nog een pijltje haar op zijn
leeuwenhoofd behouden kan; en terwijl ge dan, meer dan overtuigd, om verschooning  stamelt, klinkt de telefoonbel en
hoort ge Vankesbeeck, met een sereen gezicht zich verbinden een nieuwe reusachtige zaak z een bijzaak wel te verstaan,
een voetbalzaak, - klaar te spelen, net of hij U zooeven niet had bewezen dat hij in geen drie maanden over een minuut
tijd meer beschikken kon.

Oscar is ook een gemoedelijk verteller, van wien men zich niet losrukt als hij eens in de echte stemming geraakt,
een kouter, waarnaar de supporters soms met open mond en starend genietend kunnen zitten luisteren, uren lang.

Zijn redenaarstalent is nu eenmaal gansch het land door bekend. Liefst nog spreekt hij zijn smakelijk,
ongekunsteld Mechelsch, zich weinig bekommerend om spraakleer of stijldefect, boeiend al zijn toehoorders die hij
meeslepen kan en overtuigen als geen ander.

Oscar is een kunstenaar in de ziel, een fijnvoelend  oudheidskenner. die geeft om pronk noch praal en soms wel tien
maal zal nadenken vooraleer zich tot bepaalde uitgaven te laten bewegen. maar kwistig afstaat den soms verbazend
hoogen prijs van voorwerpen die zijn kunstenaarsoog van begeeren doen schitteren.

Vankesbeeck is Racing, en Racing is Vankesbeeck, onafscheidbaar vergroeid, tot bevordering dier groote
gedachte : lichamelijke ontwikkeling der volksjeugd.

MARCEL VANKESBEECK
De jongste der lijn, de zoon van Guillaume. Kwam in Racing als kleine snaak, ternauwernood tusschen de

kadetten geduld. Karig beschikkend over athletische  gaven vergenoegde hij er zich mee tusschen de doelstaken te gaan
staan, omdat in zijn hart onweerstaanbaar opborrelde die lust om toch ook maar aan voetbal mee te doen.

Marcel werd over ‘t hoofd gezien, stond in tweede rangsploegen tot ook hij eindelijk het oog begon te treffen en
men besefte dat in dien opgeschoten knaap toch wel een keeper stak.

Thans verdedigt hij ‘t doel van ons Juniorselftal en, zoo  hij de vooruitzichten niet beschaamt, zal hij zich wel eens
waardig toonen van den naam dien hij draagt.

EDWARD VANKESBEECK
Edward is geen broer van den voorzitter zooals velen meenen,  alleen maar een kozijn. Maar ‘t zit in ‘t bloed, hij

ook is een Racingaanbidder, een stille, weinig bespraakte jongen die nooit speelde noch in ‘t bestuur zetelde, maar toch
werkte op zijn manier.

Edward is de clubdokter, die sinds jaren en volledig kosteloos steeds bereid is alle spelers te verzorgen, of ze ook
over kwetsuren of ziekte klagen. En menig geval ken ik, waar Edward, geldnood vermoedende, bij zijn “pro deo,,
verzorging, ook de geneesmiddelen voor zijn rekening nam.

Ja, Edward voelt wat voor groen en wit.
X. BROS.
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Armand  GOOVAERTS
RACING’S ALGEMEENE SECRETARIS



ARMAND  GOOVAERTS

Naarmate men opgroeit en veroudert gaat men de velen waarmee men vroeg of laat in betrekking kwam,

klasseeren volgens den blijvenden indruk dien ze nalieten.
De indruk door onzen secretaris, Armand  Goovaerts, nagelaten moet merkelijk verschillen naarmate men hem van

nabij of oppervlakkig leerde kennen.
Reeds van in de Zuidschool was hij voor de meesten een stille, bleeke, in zich zelf gekeerde jongen; maar voor zijn

makkers was hij een onverbeterlijke ravotter, steeds in beweging, gedurig bedacht
op poetsen en fratsen, de uitvinder van steeds nieuw kattekwaad, de aanvoerder
van alle bedenkelijke ondernemingen der straatjeugd, gevreesd door de stille
lieden der buurt.

Armand  was nooit van de straat; moeder had schoon alle deuren te gren-
delen, zoon-lief wist steeds te ontsnappen en dacht eerst aan lessen en school-
werk als de laatste bengel naar binnen was. En toch was hij een schitterend
element in de school, onveranderlijk de beste van de klas, een, waarvan de
leermeesters nog steeds gewagen als begaafd met een uitzonderlijk verstand.

In het Koninklijk Atheneum kwam hij begin 1905 in aanraking met de
toen hier ter stede wordende voetbalbeweging.

In tegenstelling met de studenten der hoogste klassen, die Racing hadden
gesticht, gingen de jongeren zich vereenigen in een voetbalkring, die den naam
droeg van “Union Sportive,, en de rood-witte kleuren had verkozen. Daartus-
schen zat ook Armand  Goovaerts.

Union Sportive speelde ook op het .miliaire  oefeningsplein en op “bloc 16,,+
Daar leefde Armand  zijn eerste voetbalwapenfeiten mee, kwam naar huis

met stukgestampte beenen en losgetrapte schoentippen en trok zich zooals
gewoonlijk het moederlijk verbod weinig aan.

Armand GOOVAERTS.

Toch zou moeder Goovaerts later peil en perk aan de schoenenverminkende sport weten te stellen als boven de
clubbijdrage ook nog geld diende te worden gevonden om een behoorlijke voetbalkleeding te koopen.

Bij Goovaerts stond moeder er namelijk alleen voor om haar kind op te brengen, en geen cent mocht nutteloos
worden verspild.

Nog zou Armand  zich op de Capucienenvest, tusschen de dikke plataanboomen lustig blijven oefenen met een
tennisbal, maar wanneer einde 1905 de Union Sportive versmolt met de huidige Racing was hij niet tusschen degenen die
het getal groen-witten kwamen aandikken.

Hij bleef echter een vurig voetbalenthousiast en buiten zijn eigen oefening op de vest, miste hij geen enkele
ontmoeting in Mechelen.

Het geweldig opleven van F. C. Malinois, gepaard gaande met het aanleggen van het nieuwe veld aan de
gasfabriek, en het in lijnen stellen van gevormde elementen, zooals Francis  Dessain,  Spanoghe, De Winter enz., trok
hem aan.... dat was nu eens voetbal.

En toen zijn eigen schoolmakkers van Racing die geduchte geel-roode ploeg voor de eerste maa.1  moesten
ontmoeten, dan kromp zijn hart ineen van medelijdende vrees voor de afstraffing die komen moest en al zijn sympathie
ging naar de zwakken en toen die zoowaar met 2-1 wisten te winnen, dan was het lot geworpen.... Armand  Goovaerts
zou Racingbewonderaar worden en blijven.

En wanneer hij in 1908 in betrekking was gegaan bij de Staatsspoorwegen en dus zoowat op eigen voeten stond,
dan liet hij zich inschrijven als lid van Racing bij “Charles,, van ‘t  “Café de l’Harmonie,,  toenmaals een soort vertrou-
wensman van ‘t bestuur die den “nieuwe,, die toen pas 18 jaren telde, begrijpen deed dat hij te oud was om aan spelen
te denken en daarbij bleef het.

Te “oud,, om te spelen werd hij supporter van onze eerste ploeg, waarmee hij de meeste verplaatsingen mee-
maakte, en was in die voorhistorische tijden, een van die zeldzamen die belang stelden in de scholieren. In 1911
reeds, wanneer Racing voor de eerste maal het landelijk kampioenschap voor Scholieren won, was hij een van de
aanmoedigers en raadgevers der jongeren.
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Opgemerkt door M. Georges Verhuyck, toenmaligen voorzitter, werd Armand  Goovaerts, einde 1912 als
bestuurslid verkozen en niettegenstaande het feit dat hij het jongste lid was, werd hij belast met den post van hulp-
secretaris, post die hij met zorg en stiptheid vervulde tot wanneer in 1914 de wereldoorlog losbrak :

In Oogst 1914, na de beschieting van Mechelen bracht de toeval hem in ‘t  verre Schotland waar hij de vriend
werd van de oud-internationals Hargan en Mac Cormick.

Die sportlui  vonden er genoegen in dien “Young Belgian,, die zoo  geestdriftig over voetbal spreken kon, in hunne
wederzijdsche clubs “Queens  Park,, en “Celtic,, te indroduceeren.

In “Celtic,, maakte hij kennis met den zoo  beroemden Jimmy Quinn en werd hij aangenomen als eerelid. In
“Queens  Park,, voelde hij zich nog meer t’ huis, vond er echte vrienden waaronder Alan  Morton  e.d. en leefde er als
lid het intieme clubleven mee.

Het lijdt geen oogenblik twijfel dat zijn verblijf in deze sportmiddens op hem eenen  overweldigenden invloed
uitoefende en hem in staat stelde een geheel nieuwen kijk te krijgen op het voetbal.

In 1916 werd hij in het Belgisch leger ingelijfd en volbracht als artilleur zijn plicht aan den IJzer tot aan den
wapenstilstand.

Wanneer de vrede werd geteekend, kwam hij terug naar zijn geboortestad en vernam er het droevig nienws dat
Racing door den oorlog totaal geruineerd werd : geen geld meer, geen terrein... Bij de herinrichting van het bestuur
bleef hij zijn ambt vervullen, maar ter gelegenheid van zijn bekwaamheid en regelmatige werkzaamheid kreeg hij steeds
meer en meer secretariaal  werk te verrichten met het gevolg dat hij zich reeds op dat oogenblik tot een der vooraan-
staande figuren van het Racingbestuur had opgewerkt.

Ook wanneer in 1920 secretaris Jan Warans de stad moest verlaten dacht iedereen dat Armand  Goovaerts hem
op dezen vitalen post ging opvolgen.

Maar tegen alle verwachting in werd, in een oogenblik van onoplettendheid, het voorstel van twee der bestuurs-
leden aangenomen en Pierre Willems als secretaris aangesteld.

Voor Armand  Goovaerts beteekende die benoeming een brevet van onbevoegdheid en thans eerst beseffen wij
hoezeer hij, de fijngevoelige, onder dien kaakslag moet hebben geleden’

Maar zonder een spiervertrekking, zonder een woord, verkropte hij lijdzaam dien smaad zoodat de bewerkers er
van met een sereen gemoed van de vergadering weggingen, onbewust van de inwendige smart die zij hadden
veroorzaakt.

Zijn antwoord was alleen intenser en stoerer werk, en niettegenstaande de benoeming van Willems - van wiens
bekwaamheid wij hier niets wenschen af te dingen - bewees hij weldra dat, zoo  de titel hem niet toehoorde, dan toch
het werk door hem werd uitgevoerd.

Dat kon Vankesbeeck niet langer kroppen en vooraleer het jaar ten einde was plaatste hij ieder in zijn
aangewezen midden : Willems schatbewaarder d Goovaerts secretaris.

.

Die oficieele  erkenning was voor Armand  het teeken om zich in zijn waar daglicht te vertoonen.
Onvermoeibaar vatte hij zijn zware taak aan, blijk gevend van klaar doorzicht en initiatief.
Al het Racingschrijfwerk nam hij voor eigen rekening, van de oproepingen aan den minsten kadet tot de meest

gewichtige briefwisseling.
En buiten die zware taak was hij tusschen diegenen die in Racing de aloude traditie terug opnamen en

uitbreidden van eene bijzonder zorg te verleenen aan het vormen van jongere spelers.
Samen met Jan Dogaer was hij de vormer en .leider  van de beroemde Scholierenploegen die vier jaren

achtereenvolgens het nationaal kampioenschap veroverden en waaruit nagenoeg al de spelers van onze eerste ploeg
afstammen.

Samen met Oscar Van Kesbeeck en Jan Dogaer was hij de ontwerper van het Racing schooltornooi van 1922
waaraan nagenoeg al de o&ieele  scholen van Mechelen deelnamen en dat na een prachtige strijd gewonnen werd
door de Centrumschool.

Bovendien was hij de bijzonderste drijfkracht die schuilde achter het beruchte Racing-Meitornooi van 1926
waaraan twaalf supporterskadettenploegen deelnamen en dat gewonnen werd door Hooge Neckerspoel.

De uitslag van dit werk ging alle verwachtingen te boven : elf ploegen kadetten werden voor de oíficieele  Bonds-
kampioenschappen in lijn gebracht.

Om dit machtig werk mogelijk te maken versterkte A. Goovaerts de werking van het Racingscholierenfonds, dat
door giften in de kleeding voorzag van al de jongere spelers en zulks zonder Racing’s kas aan te spreken.

Voor een werker zooals  onzen secretaris is het jaar nooit zonder bezorgdheid.
Het zoogezegde doode  seizoen ziet hem meest in de supportersmiddens waar hij de aanwerving der jongeren
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bewerkt, waarna de kleedkamer een tijd lang op zijn tegenwoordigheid rekenen mag, aangezien een paar honderd
uitrustingen dienen te worden klaar gemaakt,

Vervolgens zit hij met zijn onafscheidbaren  vriend Jan Dogaer elken avond tot in het schemerdonker op de
oefenvelden, in regen of zonneschijn den Zondag niet uitgezonderd. Al dat volkje moet worden gedrild, hunne hoeda-
nigheden bestudeerd, hunne gebreken onderzocht. Ploegen moeten gevormd en getraind, theorielessen gegeven,
voordrachten over spelregels, plichten tegenover officieelen, tegenstrevers, enz.

En zoo  gaat het voort tot wanneer met den terugkeer tot het normale uur, de korte avonden en herfstregens, het
oificieele  voetbalseizoen zijne intrede doet. en zestien à negentien elftallen bijeen te houden zijn.

Dan eerst komt het selectiecomiteit in zijn element en daartusschen zit ook, en nog wel tusschen de verdienste-
lijksten, dienzelfden Armand  Goovaerts. In dat comiteit vallen de beslissingen omtrent de elftallen maar Goovaerts
heeft te zorgen dat die beslissingen worden uitgevoerd.

Een voetbalseizoen kan lang en zwaar zijn; uithoudingsvermogen is eene onmisbare hoedanigheid voor een
clubsecretaris en die heeft Goovaerts d al zou men dat van hem misschien niet denken + in buitengewone mate.

En te midden van al die beslommeringen, van al dat werk vond Goovaerts nog voldoende tijd en rust om tijdens
het laatste seizoen 1928-29 de gansche innerlijke administratie van Racing om te werken en herin  te richten.

Naast de bestaande ondercomiteiten voor selectie, financiën, terrein, kleedkamer, werd het secretariaat op
bestendige grondvesten rechtgebouwd : niet minder dan honderd bureeldoozen werden ingenomen om de ontelbare
bundels en fiches met orde en methode te kunnen rangschikken. Zoo kreeg ieder speler voortaan zijn dossier waarin
alles tenrechte komt wat dien speler aanbelangt : aansluitingskaart, fiche medicale, kleedkamerkaart, verledenblad en
alle briefwisseling die op hem betrek heeft. Ook de wijze van werken van de kleedkamer - de nachtmerrie, van al de
belgische  clubs - werd totaal omgewerkt op zoodanige  wijze dat de spelers zoowel als de club steeds bewijs hebben
van al wat word afgeleverd en binnengebracht en alle missing  of bedrog totaal onmogelijk wordt.

En naast al die clubbeslommeringen vond Goovaerts nog den tijd om mee te doen aan sportjournalistiek.
Gedurende jaren was hij het die onder den deknaam  van A. West de Mechelsche verslagen gaf van onze beide clubs
in “La  Vie Sportive ,,. Hij mag er prat op gaan van in ons federaal blad de eerste te zijn geweest die zich van de
vroegere bespottelijk verslagclichés wist los te werken om te komen tot het relaas, steunend op sportbeoordeeling en
beschouwingen, dat thans algemeen is aangenomen.

Bij het stichten van onze stedelijke weekbladen, de roode “Maanblusscher,, en de groene “Racing,, werd nog eens
van zijne medewerking gebruik gemaakt : Sedert vier volle jaren geeft hij ons getrouw het nieuws “ Van over het
Kanaal ,, nieuws dat hij over het algemeen vroeger geeft dan andere bladen; waarbij hij nagenoeg alle weken zijn deel
heeft in de zoo  degelijke clubverslagen onder den naam Halvog die eene samensmelting is van de initialen A. G. (Armand
Goovaerts,) 0. V. (Oscar Van Kesbeeck) H. L. (H enri Lauwers) en waarin hij vooral de beschouwingen geeft.

Onmiddellijk na den vrede werd door de besturen van onze twee Mechelsche clubs de gedachte van de
“ Entente ,, terug opgenomen.

Waar Jan Dogaer met Kannunik Dessain  de eenige  overlevende was van de vóóroorlogsche verstandhouding
werd langs Racingszijde  naast Dogaer, Van Kesbeeck en..... Goovaerts nogmaals, aangeduid.

Ook op dezen kost heeft hij onafgebroken stand gehouden.....
Armand  Goovaerts is een van de vooraanstaande personen van Racing; hij was dan.ook  gansch aangeduid om mee

de verantwoordelijkheid te dragen van de hoogste leiding van zijne club : vanaf de stichting werd hij gekozen tusschen
de zeven Racing beheerders en was dus van diegenen die aan Racing de installatie gaven die tusschen de besten van het
land mag gerangschikt worden.

Dat is het reuzenwerk dat de Racing secretaris voor zijne vereeniging volbracht en volbrengt alle dagen, weken
maanden, jaren, als zuivere liefhebber, in stilte, zonder morren, zonder hoogmoed.

En men stelle zich van hem geen rentenier voor. Goovaerts heeft ook zijne persoonlijke bezigheden; deze die hem
het bestaan bezorgen voor hem en zijn gezin.

En voor hen die de belangrijkheid kennen van zijn privaat ambt, de geestelijke krachtinspanning die het van hem
elken dag vergt, is zijn arbeid in Racing nog dubbel zoo  verdienstelijk. Goovaerts bleef wat hij vroeger was : een
dubbele persoonlijkheid. Een hooghartig trotsche, moeilijk genaakbare vent, een aristokraat voor de oningewijden.

Voor de vrienden een stille werker, steeds kalm en bezadigd, een die zichzelf gewillig op den achtergrond plaatst
waar velen zich graag doen opmerken.

Uit al zijn handelingen straalt zijne groote verstandelijke begaafdheid, al zijn daden zijn beredeneerd en over-
wogen. Zijne opvattingen zijn verheven en zuiver..... een idiale  opvoeder van jonge elementen, de verpersoonlijking
van wat hij in Schotland leerde waardeeren als “a sportsman,,.
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Goovaerts is iemand die weet wat hij wil en volkomen beseft de middelen die dienen aangewend om te bereiken
wat hij wil.

De harde levensbaan die hij heeft moeten opgaan, alleen, zonder steun of hulp van het is gelijk van wat, hebben
hem gehard en gestaald met een uithoudingsvermogen zonder grenzen of palen; een werk schijnt hem nooit te groot
of te zwaar en wanneer de hulp waarop hij dacht te mogen rekenen wegvalt, hakt hij er op zijn eentje op los en
verwezenlijkt in stilte het opgevatte project, zonder er den minsten hoogmoed uit te trekken.

Eene dergelijke zelfdiscipline laten hem toe het werk volbracht door anderen te beoordeelen en in stilte naar
waarde te schatten; in stilte, want waar hij nooit naar hulde of lof streeft moet men van hem voor anderen ook maar
weinig lof of roem verwachten.

Hij toetst zijn medewerkers aan zichzelven  en vindt alles slechts plichtsvervulling.
In de verschrikkelijkste clubmomenten blijkt hij kalm en rustig, steeds op zoek naar de geschikste  middelen van

verweer of hulp, of oplossing.
En buiten al die hoedanigheden is Goovaerts voor al zijne medebestuurders een getrouwe en rechtzinnige vriend ;

geen vriend die openlijk en ruchtbaar de vriendschapsgevoelens veropenbaart, geen vriend die kruipt, fleemt of lacht,
wel een vriend die soms in striemende woorden, die snijden als messen, de waarheid durft zeggen maar die daarvoor het
niet minder goed en rechtzinnig tegenover U meent.

Goovaerts is een groote Racingwerker, een groote Racingvriend wiens naam in “vette ,, letters in de onsterfelijke
Racingannalen moet neergeschreven blijven.

X. BROS.

Jan DOGAER
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D E  JANSSENS

FRANS JANSSENS

Een op te merken verschijnsel is het, hoe in al de Racingfamilies de liefde voor voetbal en Racing van een jonger
familielid, de belangsteiling  en de bescherming opwekte van d’ouderen.

Zoo was het ook gesteld bij de Janssens’.
In de talrijke families van schippers en kolenhandelaars die allen dicht te samen leefden en zwoegden aan de

oevers van de Dyle of de zoo  schoone  Zoutwerf, was Rik Janssens  de uitverkorene die aan voetbal meedeed, maar het
was de oudere Frans Janssens  die de beschermer werd.

Frans Janssens, d’oudste van de familie is “een mensch gelijk een eikenboorn,, zooals  men te Mechelen zegt, groot,
sterk en recht voor de vuist... “ un  fort des halles  ,,.

De eerste maal merkten wij hem op wanneer wij als veroveraars het onafgesloten veld van de Slachthuisvest
hadden betrokken en zwaren last kregen met sterkere elementen gekomen uit de Begijnhofwijk, die met onzen eenigen
Racingbal wilden gaan loopen.  Jonge snaken, gingen wij onvermijdelijk in ‘t gevecht bezwijken zonder de reddende
tusschenkomst van de ijzeren vuist van Frans Janssens  die met elken  slag een tegenstrever velde en onze aanvallers op
de vlucht dreef. Hij gaf ons de zegepraal, de vrede en bizonder  de onbetwistbare oppermacht.

Vanaf onze juniorszegepralen was hij onze getrouwe supporter, bij al onze verplaatsingen was hij in ons midden
en zijne blakende macht en kracht gaf ons moed en zelfvertrouwen.

Wanneer het er op aankwam ons veld met eene omheining af te sluiten was hij tusschen de belangrijke weldoeners.
Door de jaren heen bleef hij ons getrouw en tijdens de harde oorlogsjaren werd hij tot bestuurslid verkozen.
Hij bleef dit ambt vervullen tot op het oogenblik dat zijn broeder, Rik Janssens, tot Beheerraadslid werd verkozen

om te voorkomen dat twee broeders samen in één bestuur zouden zetelen.
En wanneer het groot kapitaal moest vereenigd worden om het opbouwen van het huidig Stadion mogelijk te

maken was Frans Janssens  nogmaals van diegenen die Racing hielpen en bijstonden.
Nog steeds staat hij op den eersten rang van onze vrienden en verdedigers.

RIK JANSSENS

Te midden van den handel, in een huis waar een zwerm van werklieden dooreenkrioelde, was Rik Janssens  van
kindsbeen af de student die aan dit handelsgedoe onverschillig bleef en die zich met niets anders dan zijn boeken bezig

hield.
Student aan het Koninklijk Atheneum, werd hij lid van Racing vanaf d’eerste uren.
Taai, sterk, wilskrachtig en vlug werd hij onmiddellijk in de eerste ploeg opgenomen.
Hij maakte deel uit van de stichtende juniorsploeg. die het eerste kampioenschap veroverde.
Nagenoeg regelmatig bleef hij doorspelen in eerste ploeg tot bij het uitbreken van den oorlog. De enkele tijden

dat hij niet optrad was hij verhinderd door het voltrekken van zijne hoogere studies, die hem later den titel zouden
geven van licentiaat in de handelswetenschappen.

Rik Janssens  was de doortastende speler die zich nooit verloren gaf, en bleef voortvechten tot wanneer het einde
kwam. Jaren lang speelde hij in de halflijn  en de tegenstrever die door hem bewaakt werd was een speler die nagenoeg
niet meetelde, want geen oogenblik werd hij gelost. Hij was de held van onze vooroorlogsche Mechelsche derbies.  Te
midden van dien storm bleef hij kalm en vastberaden en wanneer het er soms maar al te hevig op los ging, was Rik
Janssens  steeds daar om orde en evenwicht te stichten.

Onvergetelijk zijn de wedstrijden die hij als center-half speelde tegen Françis Dessain,  centervoor. De huidige
F. C. M. voorzitter was ontegensprekelijk een faire en rechtvaardige speler en tegenstrever maar, grootgebracht aan de
sterke en harde engelsche voetbalschool, had hij geen vrees van er van tijd tot tijd eens dwars door te gaan en de
schouders te gebruiken.... dan vond hij Rik Janssens  dwars op zijnen weg en dan “spoten,, de gensters in het ronde....
en nagenoeg altijd was het de geel en roode die het er bij liet liggen terwijl de wit en groene duivel knarsetandend
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maar altijd bleef dóór wroeten. Groot gekweekt aan de aloude Racingschool is hij wit en groen tot in de nagels van
zijn schoenen.

Geen enkele belangrijke gebeurtenis kwam er vóór in Racings geschiedenis of hij leefde haar mee; in het eerste
Racingbestuur bekleedt hij den voor hem uitgevonden post van boetmeester. Na het verdwijnen van Oscar Vankesbeeck
als voorzitter is hij onmiddellijk tusschen de samenzweerders “de vier musketiers,, die het bestuur van 1910 zullen
omwerpen. Het was zelfs bij hem ten huize dat de omwenteling werd voorbereid na voorafgaandelijk in de buurt de
gaslantaarns te hebben uitgedraaid om te beletten dat het zou opgemerkt worden dat Racingleden, waartusschen hij zelf,
in aanraking kwamen met den verbannen oud-voorzitter Vankesbeeck.

De omwenteling op de beruchte algemeene vergadering bij De Vis werd door hem aangevuurd en geleid en hij
had het geluk zijn werk met de overwinning bekroond te zien en zijn  oud schoolmakker en vriend Vankesbeeck terug
aan het bestuur van Racing te zetten.

Na den storm bleef hij als speler steeds op zijn post.... met verzoek hem te vervangen zoohaast een jongere speler
zou gevormd zijn.

En dan kwam in 19 14 de wereldoorlog en Rik Janssens  veranderde de wit-groene vareuze tegen de soldatenkleedij.
Na de gevechten van Luik, Aerschot en Leuven te hebben meegemaakt werd hij doodelijk  in ‘t aangezicht door een
kogel getroffen die hem daarna nog den schouder doorboorde zoodat hij zwaar verwond door Mechelen werd vervoerd
in de richting van Antwerpen vanwaar hij later naar Engeland werd overgebracht.

Zijn gezond en stevig lichaamsgestel haalde het boven, toch bleef hij oorlogsinvalide.
Na den oorlog vervoegde hij onmiddellijk zijne Racingvrienden, nam een werkdadig deel aan de herinrichting van

zijne club. Door zijne bezigheden naar Antwerpen geroepen moest hij Mechelen verlaten.
Wanneer echter Racing in maatschappij zonder winstgevend doel werd omgezet in 1922 werd hij als beheerder

van Racing verkozen, post die hij tot heden toe nog steeds bekleed met bizondere zending van de zoo  belangrijke
clubfinanciën en boekhouding samen met de schatbewaarders te beheeren en na te zien.

JAN JANSSENS

Janneken d want nooit werd hij anders genoemd c kwam als kleine snaak zijne eerste voetballessen nemen aan
de Slachthuisvest. Een opgeschoten jongen, was hij in de wieg gelegd voor de centerhalfplaats. En die post zou hij
krijgen ook en dan nog wel in dat beroemd scholierenelftal van 1911-12 dat de finaal van België won met 12-0.

Toen reeds stak Janneken, boven zijn makkers en tegenstrevers uit en ‘t zal niemand verbazen te hooren dat hij
vooral zijn kopspel  verzorgde.

Zijne gestalte zette de Racingbestuurders er toe aan den kampioen-scholier maar zonder overgang in ‘t eerste
elftal te beproeven en dat viel mee.

Janneken was de gedroomde opvolger van zijn broeder Rik van wie hij het onvervaard opgaan scheen te hebben
overgeërfd. Stevig kon hij spelen en zijn jeugdverzekerde ons dat uit hem een speler van allereerste kracht groeien ging.

Toen kwam de oorlog en trok Janneken met de jongste jaarklasse ten strijde.
Ingelijfd bij ‘t  15de  linieregiment was hij dadelijk de beste man zijner regimentsvoetbalploeg met wie hij het zoo

begeerde legerkampioenschap wist te veroveren.
Steeds was Janneken een liefhebber geweest van harde keien op doel, van een krachtig bestormen der vijandelijke

achterspelers. Aan ‘t front kon hij zijn hartje nu eens terdege ophalen want hij had zichzelf tot centervoor gepromoveerd
en die kloekgebouwde zesvoeter was nu precies niet iemand die men met een licht hart zag komen aangedraafd, want
er door ging hij en wie hem den weg versperde die ondervond dat achter die 90 kgr. ook een ongemeene spierkracht zat.

Jan was een dergenen op wie Racing hoopte, bij ‘t teekenen van den wapenstilstand, om de clubkleuren hoog te
houden.

‘t Mocht niet zijn. In den roes der jonge vrede en het gejoel der verlossing, kwam Janneken c die naam was hem
bijgebleven w terug naar het ouderlijke huis. De vreugde van ‘t  wederzien was van korten duur, want de onverbid-
delijke griep van 1918 had hem reeds in haar klauwen. Alleen zijn  krachtige natuur had hem toegelaten tot bij zijne
ouders te sukkelen. Daar wou hij sterven;

Jan Janssens  was van den oorlog teruggekeerd....

0 .  v .
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DE PATTEET’EN
VADER PATTEET

Ook in dat huishouden werd de Racingmicroob door een jonge binnengebracht maar ook hier werd de gansche
familie aangetast.

Reeds in 1905, wanneer Racing nog op Black 16 woonde, was vader Patteet voor de voetbalsport gewonnen ;
zijn  zoon Monne, de speler, werd door hem begrepen en geholpen : zonder aarzelen mochten vareuze en voet-
balschoenen aangekocht worden en zelfs eenige verplaatsingen naar Brussel en Antwerpen meegemaakt om
belangrijke wedstrijden te volgen. Vriend van moeder en vader Vankesbeeck, werd hij het al spoedig met hen ééns  dat
de “jongens,, moesten geholpen en gesteund worden, en dat zij in alle geval voor de F. C. M.‘ers  niet moesten
onderdoen.

Waar de keuken van moeder Vankesbeeck de algemeene vergaderplaats van Racing was, werd de verfwinkel met
zijnen blinkenden zinken toog en de eetkamer gelegen aan ‘t uiteinde van een langen gang, de lagere opleidingschool
van den jongen Racingvoorzitter.

Vader Patteet is inderdaad steeds een zorgzame, verstandige, en bizonder, een voorzichtig handelaar geweest....
met raad en daad stond hij de jongeren bij.

En wanneer het er op aan kwam te “geven,, was hij steeds bij de eersten. Al onze instellingen maakte hij mee
vanaf de Slachthuisvest tot het huidig Racing-Stadion.

THEO PATTEET

Zwaar ziek gevallen, kwam Theo Patteet te Mechelen inwonen bij zijn broeder, hoogergezegde vader Patteet.
De talrijke uren die hij moest rusten om te herstellen, bracht hij dóór in onafgebroken lectuur en Multatuli scheen

zijn lievelingsauteur, als ik me nog goed herinner.
Wanneer in 1906 Racing naar de Slachthuisvest verhuisde werd hij lid met al de turners die van de “Club,,

overkwamen en werd samen met de anderen onmiddellijk in de tweede ploeg opgenomen.
Persoonlijke vriend van Florimond Vankesbeeck, regelmatige bezoeker van de keuken van moeder Vankesbeeck,

kwam hij in aanraking met den jongen voorzitter van Racing en kreeg op hem eenen  zichtbaren invloed. En wanneer
Racing in 1906 en 1907 zonder secretaris en zonder schatbewaarder viel was het Theo Patteeet, die samen met den
voorzitter, die twee posten vervulde. Hij was het die de eerste rolticketten invoerde en die de ledenkaarten in voege
bracht waarop de aanbetaalde maandvakken van een Racingzegel werden voorzien.

In de jaren 1908 en 1909 ontstond tusschen Theo Patteet en den voorzitter en meenigsverschil, dat van dag tot
dag dieper en dieper werd en dat later een der oorzaken van den val van Oscar Vankesbeeck worden zou.

Na dezes  verbanning werd Theo Patteet een van de machtigste personen van Racing, lid van het Midden
Racing Comiteit. Feitelijke voorzitter van de toenmalige almachtige selectie, bereikte hij het toppunt van zijne macht bij
het opklimmen van Racing in Eerste Divisie.

De “revolutie,, zou  ook hem van zijn voetstuk werpen. Hoewel niet door de “onwentelaars,, geviseerd - hij bleek
zelfs Vankesbeeck’s terugkomst mee te hebben voorbereid - verdween hij gewild uit de actieve beweging, wat niet

belet dat hij zich eerst omtrent twee jaren later officieel  uit het bestuur terugtrok.
Gedurende jaren bleef hij nog een toonaangevende personnaliteit in het midden van Racing’s oudste supporters-

club “Les Amis du Racing,, tot wanneer hij “sans espoir  de retour,, tengevolge van beroepsbezigheden, uit Mechelen
naar Antwerpen vertrok. Steeds bleef hij van dichtbij het clubleven volgen en al verklaart hij zich soms al eens niet
akkoord met de wijze van besturen, toch blijft hij steeds te vinden wanneer het er op aan komt van voor Racing
“iets te doen,,.

MONNE PATTEËT

Hij was tusschen de allereerste Racingers; reeds wanneer er nog op het oefeningsplein gespeeld werd in wit en
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blauw was hij er reeds bij. Tijdens de “Union Malinoise,, afscheuring, was hij een van de zeldzamen die hunne club

niet verlieten.
Leerling van het Koninklijk Atheneum en wonende in he wijk van de huidige Wilsonlaan, stond hij in onmiddellijk

contact met het Racingbestuur.
Het klein groepje dat nagegenoeg op het terrein “woonde,, telde hem in zijn midden en daar waar anderen gekend

stonden voor hunne snelheid *of  behendigheid vond Monne Patteet zijn roem in zijn sterk grondscherend schot
vertrekkend van den “instep,,.

Hij werkte zich op tot in de Racing-juniorsploeg en won het provinciaal kampioenschap. Daarna viel hij tijdelijk in
de tweede ploeg maar bleef een getrouwe speler waarop men steeds rekenen mocht en die voor doel had toch eens in
de eerste Belgische divisie te spelen.

En op een schoone  dag werd die hoop verwezenlijkt. Monne werd opgenomen in de eerste ploeg... en na den
wedstrijd kondigde hij openlijk aan dat zijne hoogste betrachting  verwezenlijkt was en dat hij nu voldaan vaarwel kon
zeggen aan het bruine monster. Noch het aandringen van zijne speelmakkers, noch de démarche  van het Racing
bestuur, vermochten het die  beslissing te veranderen.

Dit belette hem niet dicht met Racing samen te blijven leven en wanneer het er op aankwam een handje uit te
steken mocht men steeds op Monne Patteet rekenen.

Bij wit en groen heeft men steeds een zwak gehad voor ruchtbare reclame om belangrijke ontmoetingen aan te
kondigen.

Monne Patteet is tusschen diegenen die sedert jaren en jaren daaraan meewerken.
Na den qorlog, ter gelegenheid van de herinrichting van Racing werd hij als bestuurslid verkozen.
Drie jaren geleden werd hij tot lid van het Selectiecomiteit verheven, post die hij tot heden nog bekleedt.
Monne Patteet is een van die uitverkorenen die door  en door voor Racing leven en voor wie Racingwerk nooit

te veel of nooit een last is.

GEORGES PATTEËT
Nog een van dat onvergetelijke scholierenelftal van 1911-1912.
Door zijn ouderen broeder naar Racing gebracht was Georges al een heele voetballer wanneer die beruchte ploeg

werd samengesteld.
Groot. sterk, met een paar beenen gelijk .kolommen,  beschikte Georges over een schot, dat, scherend langs den

grond, den bal in ‘t  doel belanden deed zonder dat het oog hem volgen kon. De knal van zijn voet tegen het leder en de
aanraking met het net gebeurde omtrent terzelftertijd. Geen wonder dat Georges bekend werd als “‘t  kanon,,.

Wij zien hem geleidelijk opklimmen en vinden hem in 1913 tusschen degenen  die het kampioenschap van
bevordering veroverden en Racing in de eerste afdeeling brachten.

De familie Patteet was een der zeldzame die niet uitweken Lmaar,  na een tijdelijke, vlucht naar Mechelen terugkeerden.
Zoo  zou Georges ophef maken tusschen onze oorlogsvoetballers. Hij was de ster onzer voorhoede, de verwezen-

lijker, de gevreesde man ,.....  het kanon.
Hij was de groote hoop der toekomst, degene die Racing na den krijg zou opvoeren naar hooger roem en eer.
Helaas! de bange oorlogsjaren, met ontberingen van allen aard, met moreel en lichaamlijk lijden, hadden ook dat

gestel ondermijnd zoodat, -- wanneer even vóór de verlossing, eene ernstige ziekte het kwam aanvallen + het niet
bestand bleek om te zegevieren.

Georges werd ons ontnomen, eene prachtige voetballersloopbaan werd geknakt. Hij was de eerste Racingspeler
die naar ons Mechelsch kerkhof werd gedragen.

0. v.
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EEN MOOIE GROEP
- HERBERT Een Engelsche jongen, die zich in 1906 met zijne ouders in Mechelen kwam vestigen maar in

LEVASSEUR.
zijn vaderland reeds zoo’n vorderingen op voetbalgebied had gemaakt dat hij vanaf zijn debuut alle
Mechelaars in bewondering bracht. Lang was Bertie de ster van ons elftal, de man die een wede

strijd op zijn eentje winnen kon, die als een meteor door elke verdediging heen vloog en doelen binnenkogelde, die ons
toen toch zoo’n  deugd deden; die, als ‘t noodig was, ook ongenaakbaar op de backplaats kon spelen en de tegenpartij
beletten kon een door ons behaalden voorsprong in te loopen.  Met Van Cant vormde Levasseur den meest gevreesden
linkervleugel van België en alleen zijn vreemde nationaliteit stond zijn benoeming in ‘t  Belgisch .elftal  in den weg, waar
men hem zoo  graag neven zijn  clubmaat  had gezien.

BASTIAAN Onze eerste speler van vreemde nationaliteit. Kwam in

- KALIS .
Racing aangeland in ‘t  voorjaar’ van 1905, wanneer de eerste
groen-witten nog maar pas met voetballen waren begonnen. Was

als vijftien jarige wel een stukje jonger als de meesten maar had zijn eerste voet-
ballessen in Holland reeds geleerd, zoodat wij hem als een heele klepper
beschouwden en hem van meet af een plaatsje in ‘t eerste elftal reserveerden.
Beurtelings linksbuiten en centerhalf, heeft Kalis de heldenperiode in Racing mee-
gemaakt. Hij was vóór zijn vertrek naar Holland in de gelegenheid zijne club mee
naar eerste afdeeling op te voeren.

- - RIK Rik was de eerste rasechte Mechelaar van wie mag gezegd

S W Y S E N .
worden dat hij in Racing als voetballer werd opgekweekt. Een
opgeschoten jongen, die over een sterke spurt beschikte, zagen de

eerste Racingers in hem den man der toekomst, waren allen om hem bezorgd en
namen hem, nog piepjong, reeds in ‘t  eerste juniorselftal op. ‘t  Was toen onze
benjamin, een kampioen van zestien jaar. Swysen bleef in ‘t  eerste elftal tot aan
den oorlog, beurtelings rechtsbinnen, rechtshalf en rechtsachter spelend.

Na den wereldkrijg was hij blijkbaar een trouwe Racinger gebleven, wat niet

Bastiaan KALIS.

belette dat het bestuur en vooral het selectiecomiteit in hem een onvermoeibaren beknibbelaar trof. Wel, de vroede
bestuursheeren vonden dat zulks vanwege Rik belangstelling beteekende, en, in plaats van zich aan zijn soms vrij

afbrekende critiek te storen, noodigen zij hem uit, in hun midden, zijne kennissen te
komen toonen en sinds 1921 is Swysen komen meewerken als een nederig elftal-
commissielid, op zijne beurt besproken en beknibbeld. Een paar jaren geleden
stapte hij, met het deftigste gezicht van de wereld, in een openvallenden post van
beheerraadslid en is dus op ‘t huidige oogenblik een der zeven gewichtigste
personages van den kring. Werd in 1926 vereerd met de Racingmedalie “voor
verdienste,,.

.

;Au;E;sl

Beter gekend als “Rik  Bak,, debuteerde hij als kleuter in F.C.
Malinois waar hij als “een  fijne,, bekend stond. In dien tijd van

.
ongereglementeerd overgaan van ééne club naar eene andere,

kostte het geen moeite Rik naar Racing over te smokkelen, wanneer daar het
plan rijpte eene buitengewone scholierenploeg in lijn te brengen. Rik was de
animateur van die voorhoede die honderd en ‘k weet niet hoeveel doelen fabri-
ceerde. Rik was een der vijf scholieren die rechtstreeks naar ‘t  eerste elftal promo-
veerden en ons ‘t volgende jaar terug naar eerste afdeeling brachten.

Lauwers kwam ons na den oorlog van ‘t front terug, steeds als de fijne

Henri LAUWERS. rechtsbinnen, die eerst naast den grooten  Frans Dogaer tot zijn volle recht komen
zou. Verstandig anticipatief  begreep Rik alle “feintes,,,  zwenkingen en kronke-

lingen van zijn partner met wizn  hij ‘t samenspel tot zulk een peil had weten op te voeren dat het voor een centerhalf
soms een echte martelie worden kon tegenover die kerels te staan
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Rik heeft zoowat alle plaatsen van de voorhoede bekleed, steeds blijken gevend van doorzicht en spelbegrip. Als
rechtshalf echter geraakte hij in ‘t elftal der “Diablotins,,.

Hij deelde met Janus Dogaer de eer, wanneer alles verloren scheen, terug de voetbalschoenen te hebben aange-
bonden om ons een laatste maal in het ons passende gezelschap terug te brengen.

Nadat hij het spelen voor goed had vaarwel gezegd, ZOU  Racing echter zijne diensten nog niet missen en spontaan
nam Lauwers aan in het selectiecomiteit te zetelen, een der ondankbaarste posten in het bestuur. Ook in de sportjour+
nalistiek wist Rik zich de laatste jaren voor groen en wit verdienstelijk te maken.

G E O R G E S Nog een van de scholierenkampioenen van 1911-1912. Minder volmaakt dan een Lauwers b. v,

c DEMAN.
kwam Deman  eerst tot zijn volle recht nadat hij aan den IJser enkele jaren “football a outrance,, had
meegemaakt.

Een echte hazewind, werd Georges de opvolger van Jan Van Cant op de linksbuitenplaats van Racing en kwam
eveneens op die plaats in het Belgisch militair elftal dat onmiddellijk na de wapenstilstand de Engelschen en Italianen
ging bekampen.

Georges wist nooit van opgeven, streed in geweld, moest er dóór of zou er bij vallen.

- L E O N Lid sinds 17 Februari 1907, werd hij de verzorger onzer eerste scholierenploeg, deze die het eerst

G E E N S .
Racing in de Belgische eindronde bracht.

Leon was een wroeter in den echten zin van ‘t  woord, en waar op het veld de handen dienden uit
de mouwen te worden gestoken. stond hij in de eerste rij. In 1908 vinden wij hem dan ook tusschen het terreincomiteit.
waarin hij zich wist te onderscheiden tot in 1912, wanneer hij om persoonlijke redenen ontslag nam.

Het eerste naoorlogsche bestuur telde echter Geens weer tusschen zijne leden en bij het aanleggen van het veld op
slachthuisvest was Leon “the right man in the right place,,. Hij toonde echter steeds een gebrek - voor Racing
misschien eene hoedanigheid - dat hierin bestond, dat hij niet kon zien werken zonder zelf het voorbeeld te geven en
geen der grondwerkers die zich zoo  heeft ingespannen als hij.

In ‘t zweet zijns  aanschijns  verzorgde Leon ons veld tusschen de bezoldigde arbeiders.
Ons nieuw stadium was en is steeds zijn trots. Voor de grasperken heeft hij eene vaderlijke bezorgdheid en ‘t is

dan ook geen wonder dat het Racingveld als het beste in België wordt beschouwd.
Leon Geens verdiende ten volle den titel van beheerder die hem bij de stichting der “Maatschappij zonder winst-

gevend doel,, werd aangeboden. Hij is ook ridder der “Orde van Verdienste,,.

- GEORGES EOen  stille werker, een zachtmoedige bestuurder, een
.man  van luttel woorden maar die met spelers wist om te

V E R H U Y C K .gaan als niet een. Kwam in 1906 reeds in de maatschappij,
bewerkte op eigen initiatief eene ons vrij vijandige pers. Gaf steeds blijk van
gezonden kijk op het spel en was de aangewezen voorzitter toen praeses Mees
ontslag nam in 1912. Georges was echter niet eerzuchtig, verzocht den
presidentzetel open te laten en verkoos zelf slechts den titel van ondervoorzitter
te dragen.

In die hoedanigheid bestuurde hij twee jaren lang onze club en de hulde
die hem werd gebracht bij de viering onzer wederopklimming in eerste afdeeling.
bewees hem genoeg in welke mate hij aller genegenheid genoot.

De algemeene vergadering van 16 Mei 1914 wilde van geen onder-
voorzitter meer hooren en onder daverend handgeklap moest Georges den
hoogsten titel in de maatschappij aanvaarden. De oorlog kwam echter weldra
zijn beheer onderbreken en, na ‘t  stopzetten der vijandelijkheden, moest VerhuYck

Georges VERHUYCK. onze stad verlaten en er bijgevolg ook van afzien actief aan den bloei van zijne
Racingclub mee te werken. Dat zijn hart echter nog steeds voor groen en wit

bleef kloppen, bewees hij sinds, meer dan eens.

JAN Werd zeer jong in Racing ingelijfd, maar was voor onze jeugdploegen slechts zelden beschikbaar

DERON.
ten gevolge van zijn verblijf in het gesticht Scheppers. De oorlog zag hem naar Engeland trekken
vanwaar hij het Belgisch leger aan den IJser ging vervoegen om ons als een volwassen, bonkige kerel

terug te komen. Jan kon echter eerst op 21 Novenber 1920 zijne intrede in het eerste elftal vieren, waar hij op de voor
hem vreemde backplaats debuteerde. Hij wist zich echter op die plaats in te burgeren en alhoewel in den beginne vrij
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onhandelbaar, volgde hij weldra blindelings de raadgevingen der trainers, om ten slotte een der fijnste  “off-side,,
specialisten te worden.

Hij volgde Janus Dogaer op als aanvoorder van ‘t eerste elftal, en hij, de revolutionnair  bij uitstek, vergde van

Jan DERON.

zijn mannen tucht en orde, en ‘k vraag me af of hij die, desnoods, niet hard-
handig zou hebben afgedwongen. In 1927 was Jan in schitterende conditie,
speelde regelmatig zoo’n  puike wedstrijden, dat hij onvermijdelijk de aandacht
der selectieheeren moest gaan trekken, toen een ongeval, op Racing Brussel,
zijne loopbaan kwam onderbreken. Alhoewel van de jongsten niet meer
hervatte hij na eene lange gedwongene rust, moedig eene strenge oefening en
sinds een jaar staat hij terug in onze achterhoede, een stevig verdediger. Jan
is nog een Racinger van ‘t  oude stempel, een die zich voor zijne kleuren een
opoffering getroosten
kan.

JAN SIROEN.

In één adem te
noemen met zijn part-
n e r  J a n  Deron m e t
wie hij sinds 1921 een
onafscheidelijk back-
paar heeft gevormd,
waardoor die twee, als

stel, wel ‘t  langst zullen hebben samengespeeld. Onze huidige
kapitein is feitelijk een oorlogsproduct. Alhoewel reeds vroeg
voor Racing aangesloten, trok Siroen eerst de aandacht der
groen-witte bestuurders, wanneer hij zich wist te onderschei-
den in een der zoogezegde straatclubs, die eene lokale com-
petitie betwistten. Evenals voor Deron  was zijn eerste proef-
match beslissend : hij bleef definitief in ‘t eerste elftal, dat hij in
‘t  verloopen seizoen zoo  dikwijls heeft mogen tot de overwinning
voeren. Siroen is een taaie, van geen duw vervaard, zoodat ons
backstel eerst echt in zijn schik geraakt wanneer de tegenpartij

r

Jan WARANS.

op hard spel is belust.
Onder een schijnbaar

onverschillig ui ter 1 ij k ver-
bergt Siroen een diepvoelend
Racinghart.

JAN WARANS.

Zooals zooveel  ande-
Jan SIROEN.

ren opgemerkt wegens zijn gehechtheid aan Racing, werd Warans verzocht in het
bestuur te treden en mee te werken aan den bloei van de club. Hij werd als raadslid
verkózen op 11 Juli 1912 en zou weldra den belangrijken post van secretaris
innemen, in welke hoedanigheid hij zich bijzonder wist te onderscheiden. Zijne
sterke persoonlijkheid trad vooral op den voorgrond gedurende de oorlogsjaren.
Gedurende dat ellendig tijdperk, wanneer zoo  sterk werd gevoeld dat onze zoowel
moraal als physiek ten onder gaande jeugd volstrekt afleiding noodig had, stelde
Jan Warans zich aan ‘t  hoofd van de Racingers die besloten hadden de jongeren
opnieuw gelegenheid tot voetballen te geven. V. Deroy was toen voorzitter, maar
Jan was de virtueele leider van de beweging. De groote verdienste komt hem toe

evenals deze van de wedstrijden, gespeeld ten voordeele van de krijgsgevangen. Ook voor het vormen van scheids-
rechters beijverde Warans zich niet onverdienstelijk terwijl hij er zich op beroemen mag gedurende die schrikkelijke
periode den kring te hebben beheerd zonder schulden te hebben gemaak..
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Na de herinrichting bleef Jan onze secretaris. Zijn werk tijdens de bezetting had de a,andacht  van zijne bondsleiders
op hem getrokken en weldra zetelde hij in het Sportcomiteit van den B. V. B. waar hij zich eveneens wist te onder-

scheiden.
Beroepsverplichtingen rukten ‘hem uit ons midden,

en ook uit de voetbalbeweging, maar zijn hart klopt
steeds nog onverminderd voor wit en groen; dat bewees
hij reeds meer dan eens.

- - ALFONS Nog een wiens Racinggene-

Alfons  GOYVAERTS.

G O Y V A E R T S .
genheid onvermijdelijk het oog
treffen moest, wiens bereidwillig-

heid om aan den kring diensten te bewijzen niet on-
opgemerkt kon blijven en ons tot heb  besluit komen
deed dat weer een man gevonden was die in het bestuur
niet mocht ontbreken. Fons Goyvaerts nam spontaan
den post aan, hoe nederig die voor een debutant ook
gewoonlijk is, ondanks de ziekte die zijn gestel onder-
mijnde.

De meest ofiaangename  zendingen vervulde hij
steeds met de grootste inschikkelijkheid : toezicht op de
trainingen, bijstand in de kleedkamer, controle dienst
op de tribune, geldinzamelingen voor feesten of diets
meer, ‘t  was hem net gelijk, als hij Racing  maar nuttig
zijn kon.

Braaf, eenvoudig en stil, was hij aller vriend, steeds
voorkomend en opgeruimd ondanks zijne wankelende
gezondheid. En toen vast stond dat alleen eene heel-
kundige bewerking hem nog eenige kans op redding aan-

bood, hield hij er aan, op den dag vóór zijn vertrek naar
de kliniek, zijn dienst op de tribune te volbrengen.

Ik zie hem nog voor oogen,  dien braven Fons,
wanneer hij dien avond zijn deemoedig afscheid van
ons nam.

Wij zouden hem niet meer levend terugzien.
Op 26 December 1927, daags na het Racingkerst-

feest waaraan hij nog zoo  flink had meegewerkt, droegen wij hem op’ onze schouders naar zijnelaatste  rustplaats.

A. G.
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INNERINGEN VAN,,++, OUDEN

De eerste Maanden++.+. onder Anekdotisch Oogpunt,

p4 %FTI
IJF EN TWINTIG JAAR? . . . . ONMOGLIJK! ..>. LAAT ONS ZIEN WAT MIJN EENZEL-

vigheidskaart aangeeft :... Geboren den 3 Juli 1889. “Maar dan moest ge in 1904 vijftien jaar oud
zijn  .,, zult ge mij twijfelende vragen..’ 7

d L
%2l V Ja, jonge vrienden, die deze voorhistorische periode niet hebt beleefd. En om vriend Oscar

# tevreden te stellen zal ik voor u enkele herinneringen uit de pen laten vloeien.
Y P

bd

Dus ondergeteekende, leerling van het Atheneum, was eigenaar van een voetbal en een paar

% F4

“jambières,,. Als hij van voetbal sprak in de school, kende Mechelen deze sport nog niet, maar hij
vond aanstonds bij schoolmakkers de noodige elementen om een ploeg te vormen.

U de ouderen van Racing Club Mechelen noemen is mijn taak niet, ik laat dat aan den vriend
Oscar over, en zal er mij bij bepalen in kleine nevenkwesties te blijven.

Wat was ons eerste materieel? De goals bestonden uit twee dunne palen, met een ijzeren punt, verbonden door...
laat ons lachen.., een zijden lintje. Zes andere korte palen met een klein vlaggetje bepaalden de grenzen van beide
kampen. Ja, ik zie u met een vraag op de lippen. Wat waren de kleuren van die vlaggetjes? Blauw en wit, vrienden,
en in dien tijd, wanneer Racing eerst uit de schelp gekomen was, waren het deze kleuren die zedig, maar vol
vertrouwen op het maneuverplein wimpelden, later aan black 16, en later nog... maar dat is een andere historie, zou
Kipling  zeggen... Blauw en wit waren die eerste kleuren, blauw en wit waren de kleuren onzer eerste hemden, die
afschuwelijke hemden met afwisselende blauwe en witte stukken, aaneengenaaid door moeder Dousedan, moeder
Vankesbeeck en moeder Grombeer. Ze zouden later veranderen in groen en wit, de kleuren die thans zegevierend
wapperen op schoone  gronden, prachtige tribunes, en wat beter is... hooger altijd... op het puik van het Belgische
Voetbal.

Maar laat ons niet dolen in roemrijke algemeenheden. Laat mij u vertellen hoe vriend Kalis zich liet aansluiten.
Op zekeren Donderdag waren wij, een tiental, op het maneuverplein aan het spelen. Daar komt een knaap van onzen
ouderdom per fiets op den Waelhemschen steenweg afgereden. Hij ziet ons spelen en stapt af, juist achter de goal. Wij
kennen hem niet. De fiets staat tegen een boom en, de handen in de broekzakken, volgt hij ons, volgt hij de overzetten.
De bal, door onbekende maar welwillende goden gedreven, komt dichtbij den toeschouwer te vallen. De handen gaan
uit de zakken niet. Twee korte stapjes... het drijvende leder komt in aanraking met een voet... niet op de punt, maar
juist boven de teenen en “Strambach,, of “Cipier,, als u het liever hebt.. is verslagen.. Goal.. de bal lag nog niet stil, als
ondergeteekende reeds de gracht overgesprongen was en de aanwerving van Kalis had begonnen... Welwillende goden
zegde ik hooger... Enkele maanden later verhuisden wij op de werken van vader Kalis - goed punt voor wat de
stoffelijke welvaart van Racing Club Mechelen betreft - en nog lang hadden wij in vriend Kalis een gevreesden
“goalgetter,, - goed gevolg uit sportief oogpunt.

Laat mij een herinnering geven van den eersten wedstrijd van Racing Club Mechelen op athletisch’gebied: Twee
ploegen, Uccle Sport en Racing Club Mechelen. De wedstrijd bedroeg hardloopen over 100, 200, 400 en 1600 meters.
Dit in Juni, met 25 graden boven 0, greep plaats op het plein rechtover de magazijnen van de gebroeders Era. Het
plein was afgesloten met dikke palen en gewonen ijzerdraad, waartegen het publiek - een goed zeshonderdtal vrienden
- aanleunde... De koers van 1600 meters begint: tusschen de Mechelaars bemerkt men een groote, lange worst... iets
in den aard van ‘Slim,, uit de “Groote Parade ,,...hij is schitterend in witte broek en witte “Sweater,,... hij volgt tamelijk
wel, met lange schreden... hij voelt zich opperbest en is zeker, in de laatste rechte lijn de twee leiders voorbij te gaan...
hij moet winnen... hij wil winnen... al zijn lichamelijke en zedelijke krachten zijn op dit doel gericht... des te meer daar
hij juist op den draai twee puike Mechelaarsters tegen den draad bemerkt, die hem aanmoedigend toeroepen... het
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was... neen, laat mij den naam zwijgen, gij zult aanstonds weten waarom... Hij moet nog ééns  het plein ronddraaien en
begint met inspanning de leiders in te halen... Maar er is jammerlijk een zeer groote MAAR... het was warm, zeer
warm heb ik al gezegd... hij had ‘s  morgens veel water met citroen gedronken... en om in conditie te zijn had hij bij het
noenmaal - wat wij toen gekapt rauw vleesch noemden en thans “Filet Américain - geëten... En toen greep een
inwendig drama plaats... en dat alles met een witte broek... onmogelijk tot aan het doel te gaan... Stilstaan en op het
plein blijven ? onmogelijk nogmaals... vluchten vóór de uitbarsting, is ‘t eenige middel... en daar juist vóór hem, in de rich-
ting van het lokaal... de twee meisjes, schouder aan schouder, die hem zien afkomen met lange schreden... daar tusschen
die twee schouders is het “toevluchtsoord,, in twee seconden is zijn besluit genomen... hij zou juist moeten zwenken...
maar met een geweldige krachtinspanning springt hij over den draad, en over de schouders van de twee verwonderde
blonde koppen... en zoo  greep de uitbarsting plaats, in het geschikste  midden... ten nadeele nochtans van plank,
muur... en witte broek !

Gij zoudt willen weten wat mijn aangenaamste herinnering is omtrent Racing Club Mechelen? Wel in 1918
moest ik zekeren Zondag te Mechelen zijn. Ik was juist den Bruul in, toen ik drie jongens van ongeveer 24 jaar oud
kruiste, twee van hen neigden de hoofden tot elkaar, en ik hoorde duidelijk zeggen “Hebt ge hem gezien, het is de
CIPIER,,.

Het waren zeker twee van die talrijke knapen, die jaren geleden achter het net van mijn goal, soms uren lang
getoefd hebben. En te hooren dat de oude goalkeeper, de eerste goalkeeper, nog niet vergeten was, dat was mij uiterst
aaangenaam, een troost en een verjonging, want de sedert lang verdwenen jaren schenen ineens veel dichterbij te liggen.

R. GROMBEER.
Alias ROBERT.
Alias CIPIER.
Alias STRAMBACH,

In “Frascati,,+

Wanneer er mij gevraagd is geworden, deze enkele regelen als bijdrage tot het Racingboek te willen neerpennen,
had ik gehoopt inzage te kunnen nemen van het eerste verslagboek. Zulks hadde  mijn geheugen heel wat kunnen
opfrisschen, want die eerste jaren zijn nu toch al zoo  lang vervlogen!

Maar nu, kom, ik zal mijn hersenen maar wat geweld aandoen en trachten enkele indrukken over de eerste
vergadering in “Frascati,,  weer te geven.

Alvorens tot dit onderwerp over te gaan, kan ik niet nalaten, over her ontstaan van Racing te spreken omdat er
al te dikwijls verkeerdelijk en niet altijd kieskeurig over de stichting van onze club gesproken en geschreven is

geworden.
Nog geen twee jaar geleden, las ik in een boekje (Wedstrijdkalender Davros), over het ontstaan van Football

Club Malinois, de volgende zinsnede : “Gelijk het in vele jonge clubs het geval is, waren er enkele misnoegden die
afscheurden en de tweede Mechelsche club, Racing, gingen stichten.

Dit is effenaf  verkeerd. Is de geest van “Entente,, al zoo  ver gekomen, dat Racing zijne stichters moet laten
bezwadderen ? ‘t Moet zijn, want nooit heb ik van Racing eene logenstrafing gezien. Wel heb ik eens ergens, in een
verloren hoeksken, van den toen verschijnenden “Maanblusscher,, een terechtwijzing gelezen onderteekend door
F. C. M. dat Racing gesticht is geworden zooals het geschiedkundig overzicht dezer club het weergeeft.

Ik geloof niet dat de tien menschen, die deze enkele regelen hebben gelezen, kunnen gissen hebben waarover
het ging.

Voor velen ook is “Black 16,,  ‘t groote slagwoord ; net alsof die plaats met het ontstaan van onze club ZOU in
verband staan.

Ik zal dan trachten te bewijzen, dat Racing geen “afzetsel,, van F. C. M. is; ook niet op “Black 16,.  geboren
werd, maar er wel zijn eerste stappen heeft gedaan.

In ‘t jaar 1904, Mechelen kermis, werd er een tornooi van kaatsbal gespeeld op de Raghenoplaats, ingericht
door de “Paume Malinoise,,.

De kampstrijden, die enkele dagen vóór de prijsuitdeeling in ‘t Atheneum eindigden, gaven enkele leerlingen van
dit onderwijsgesticht, de gedachte, de vele dagen van zalig nietsdoen die hen te wachten stonden, met kaatsbal door te
brengen.
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Hoe de kampen gerangschikt stonden, kan ik onmogelijk nog zeggen: ‘t ging om “een  pint,, die de verliezers
zouden betalen.

Na een paar dier ontmoetingen ondervonden wij helaas, dat dit walenspel veel te eentonig bleek voor onze
Mecholsche jeugd en hoe, en wie er met dien helgekleurden voetbal van gele, roode, witte en groene zeemlappen voor
den dag is gekomen, op ons nieuw verzamelplein, de Capucienenvest, daar schiet mijn geheugen mij te kort.

Hoeft het gezegd dat die schoone  bal na enkele minuten lag te zieltogen!
Toen kwam de redding. Grombeer  bezat ‘nen  echten leeren voetbal en stelde hem voor ‘s  anderendaags, ter

beschikking van de maatschappij, want intusschentijd was er spraak geweest eene club te stichten.
Wanneer de partij den volgendenden dag aan den gang was, bleek het ook dat er met dien echten voetbal op de

vest niet kon voortgespeeld worden. Voorbijgangers waren zich aan den “gardeville,, van dienst gaan beklagen :
heeren over hunnen bolhoed, dames over gebroken panachen.  Het scheelde maar weinig of onze bal ging mede naar
den “bero,,.

Wat nu gedaan !... en ZOO  belandden wij op het oefeningsplein. Daar werd in het malsche, mulle zand geloopen en
gestampt, tot we doodmoe bij den “Mulder,, een fleschje limonade gingen drinken en daar bij ‘t  uitblazen, Racing
hebben gesticht.

Ik vraag het U : Dousedan, Grombeer  en Van den Nest, was er toen spraak van eene andere Mechelsche club?
Had er toen in Mechelen al iemand met een voetal zien spelen, tenzij door ons
op de Capucienenvest ?

Stilaan was het einde der vacantie gekomen en de heropening der klassen
werd waargenomen om propaganda te maken, met “pâte,,  gedrukte uitnoodid
gingen tot bijtreding rondgedragen, en den volgenden Donderdag namiddag
stonden we met nagenoeg twee ploegen op “de plein,,. Van forward, half-back
of back, geen spraak. Twee goalkeepers, Dousedan en Grombeer  en verder
twee kampen die als een musschenvlucht dooreen warrelden.

Na iedere oefening, als wij dat zoo  mochten noemen, was er vergadering
bij den Mulder en daar werd het voorloopig bestuur ineengezet.

Die tweede plaats van ons lokaal, de eigenlijke herberg waar wij meestal,
op malkanders knieën zaten te redekavelen, was alleszins te klein. Wij moesten
een ruimer lokaal zoeken.

Spijtig. want Madame Meeus (Muldersvrouw), was eene brave, gedienstige
Dame, die met onze rakkers goed over de baan kon. Winstbejag ? geen woord
van. Er ontbraken altijd op ‘t appel de helft der bestelde pinten en flesschen die
wij onder ‘t  spelen uitdroegen en in ‘t zand smeten, en ‘t was altijd met een
lachend “aan zulke klanten is er wat te verdienen,, dat Madame Meeus de
streep door de rekening haalde.

Jef VERSCHAEREN.

- “De volgende vergadering zal in ‘t “Frascati,, plaats hebben,,, zoo  luidde de bijeenroeping.
Daar ging het “voddeclubje,, zijn tenten opslaan naast aloude turn-, tooneel- en muziekmaatschappijen.
Wij belandden dus op een Donderdagnamiddag met ongeveer dertig bengels in ‘t “Fras,,.  De bazin, opgeschrikt

door het rumoer van zoo  een ongewoon getal klanten, en dan nog op een rustigen dag in de week, scheen uit haar lood
geslagen en moest om hulp gaan om het groot getal “grosseilles,,,  “grenadines,, en “limonades,, klaar te krijgen. Terwijl
zij aldus, achter haren toog, haar kliënteel aan ‘t bedienen was, gingen Dousedan en ondergeteekende (‘k wzs  toch
voor iets voorzitter) het woord voeren nopens het gebruik der vergaderzaal.

Het moest zijn dat dit mensch dan eerst het raadsel opgelost zag, want een “ah ! is ‘t voor dat !,,  gaf ons meteen
de toelating in de tweede plaats te stappen, gevolgd door de heele bende. “De bel staat op de tafel Mijnheer,, en de
deur werd achter ons gesloten.

Het bestuur zat aan de groote tafel, de bel in ‘t midden : Dousedan met een omvangrijk dossier voor zich, Grombeer
met een aantal onbetaalde kwijtschriften onder zijn hand, gereed om naar de weerspannige betalers te vliegen, Kalis, de
kapitein, die ons de eerste lessen van voetbal gaf en dus rechtmatig in het bestuur mocht zetelen, Georges Van den
Nest, de strenge boetmeester en ondergeteekende, voorzitter, omdat ik de oudste van ‘t  gezelschap was. (17 jaar).

De bel klingelt, en de stilte die daarop volgt, wordt waargenomen, om het den leden kond te doen, dat het bestuur
zijn mandaat ter goedkeuring aan de vergadering onderwerpt.

Daar er geen opmerkingen, geen gebenedijd woord zelfs, uit het geacht ledental  opstijgt was het eerste punt der
dagorde afgeloopen.
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Als tweede punt : “opstellen van een reglement,,.
Hier werd al wat wij van andere maatschappijen al gehoord en gezien hadden, dooreen gewarreld.
Art. 1. + Maatschappij gesticht met name Racing; doel : voetbal.
Art. 2. + Het bestuur bestaat uit : Voorzitter, Secretaris, enz.
Art. 3. e Getal vergaderingen, enz.
Nu waren wij gered : we bezaten een reglement. Maar nooit heb ik het nog ergens kunnen ontdekken of nooit

aan nieuwe leden hooren voorlezen. Die nieuwe leden moesten er immer kennis van nemen en zich naar de regelen
gedragen; ‘t was net of we ergens in een broederschap ingelijfd waren.

Het opstellen van het reglement had echter zooveel tijd gevraagd, dat het meerendeel der aanwezige leden
begon te morren; de koffie  zou  t’ huis al klaar staan en moeder was er op gesteld dat haar jongen op tijd zou komen.
Het grootste getal wilde langs de zijdeur, in den gang uitgevend, buiten. Doch die was ongelukkiglijk gesloten. Ze
moesten dus door ‘t  café, waar de bazin ze één voor één zag voorbijstuiven, om geen tweede consommatie te moeten
bestellen. Wij, ‘t bestuur, dierven ons zoo  niet vernederen, en bestelden dan nog maar ‘nen “groseille,,, babbelend
en hopend eens eene machtige Racing te zien.

En zoo  is die eerste vergadering in ‘t “Fras,,  verloopen.

A .  V A N  HOEY.

Herinneringen uit de eerste jaren van Racing’s bestaan,

Men moet in de voetbalbeweging opgegroeid zijn, of ten minste er jaren aan mee gedaan hebben om zich een
klein denkbeeld te kunnen vormen van de tallooze moeilijkheden van meest uiteenloopenden aard welke een kring als
de onze te overwinnen heeft gehad om door alle hinderlagen heen te geraken tot den schitterenden toestand waarin
onze Racing Club zicht nu verheugt.

Die moeilijkheden waren, natuurlijk alle proporties in acht genomen, het menigvuldigst en ‘t  hardst om te
bestrijden, in de eerste jaren van ons bestaan. Nochtans, dank zij de stoere wilskracht en den onverdroten ijver van de
eerste pionniers waartoe, zooals men weet, nog verschillende der huidige bestuursleden behooren, werden al die
moeilijkheden, naarmate zij voorkwamen opgelost, met het gelukkig resultaat dat Racing, na eene betrekkelijk lange
loopbaan zich thans opgewerkt heeft tot een der prachtigste en welvarendste sportkringen van ons land.

In onze hoedanigheid van medestichtend lid dat vele jaren op de bres gestaan heeft ter verdediging van Racing’s
belangen, zoowel als speler, scheidsrechter en bestuurslid, denken wij dat het niet ongepast is, vooral met het oog op
de huidige en toekomstige generaties van spelers, wien alle mogelijken “confort,, voorbehouden wordt, de omstandig-
heden bondig te beschrijven waarin de eerste vertegenwoordigers der toenmalige blauw-witte kleuren, later vervangen
door groen en wit, zich aan hun geliefde voetbalsport moesten overgeven.

Eerst en vooral moesten wij met eigen penningen onze equipementen aanschaffen en daarvoor ons opzettelijk
naar Brussel begeven, aangezien er in dien tijd nog geen spraak was van een sportartikelenmagazijn in onze Dijlestad.

Als eerste oefenterrein diende een hoekje van d’exercicieplein, de plaats waar zich nu de Bohemers nedergezet
hebben. Vier staakjes op de hoeken, twee op de middellijn en twee dito’s met een wit lintje verbonden, welke als doelen
dienden, maakten al ons materiaal uit. Wij verkleedden ons in d’estaminet van den maalder,  op den hoek van de
Galgenbergstraat. ‘t Is op die plaats dat elementen als Kalis zich voor ‘t eerst met andere spelers van Racing trainden.
Na de oefening greep telkens de wekelijksche vergadering plaats en, wij kunnen ‘t  u verzekeren, daar liep ‘t altijd niet
van een leien dakje, vooral niet voor een bestuurslid, dat gewoonlijk tevens een speler was, welk zich bezondigd had
aan een reglements’ overtreding of voor een penningmeester, die de maandelijksche bijdragen van nen halven frank
niet stipt had rondgehaald. Ook waren de “ demissie’s  ,, als bestuurslid vrij talrijk te dien tijde, maar nooit kwam het
tot een scheuring daar allen met één zelfde Racingliefde bezield waren.

Na enkelen tijd traden we in onerhandelingen met de Football Club Malinois,  destijds de studenten genaamd,
omdat ze hoofdzakelijk uit Mechelsche studenten van d’Universiteit van Leuven bestonden, die zich oefenden op den
“ Blok 16 ,, en. bekwamen de toelating van ons aldaar te entraineeren zonder vergoeding. Dit terrein, dat achter de
Pansius  dreef gelegen was, hoorde aan den IJzeren Weg toe en zou kort nadien opgeeischt worden voor de nieuwe lijn
Mechelen-Antwerpen-Zuid.

Onze goalen,  die we intusschen hadden laten vervaardigen, ik geloof in de werkhuizen van de Gebroeders Era,
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de gekende athleten die later van onzen kring zouden deelmaken, werden onder dak gebracht in de welgekend afspan-
ning “ De Meulekens ,, waar later de fabriek van de ouders van Andries, den huidigen  centervoor van Football Club
Malinois, opgericht werd.

Elke Donderdagnamiddag en ‘s  Zondags als wij ons oefenden, moesten de poteaux en de latten op de schouders
van drie of vier spelers getorst en naar het speelplein vervoerd worden, hetwelk zich op een tiental minuten gaans van
daar bevond, en daarna geplaatst. De ballen werden beurtelings door de spelers thuis opgeblazen en na de oefening
weer meegenomen om ingevet te worden.

Uit dien tijd dagteekenen onze eerste vriendenmatchen tegen ‘t  Rachez  Instituut van Antwerpen waarin onzen
huidigen  vriend Carlo Monseur een geweldig figuur als rechter back maakte. Niettegenstaande een halsstarrige verde-

HET BELGISCH ELFTAL IN 1913-1914.

Jan Van Cant speelt tegen Engeland.

diging  van ons elftal werden we deerlijk verpletterd door een meer wetenschappelijk passenspel  met een einduitslag
van 9-0.

Vervolgens ontmoetten wij daar de Cureghem Athletic-Club waartusschen Sylva Brebart zich bevond, waarmede
wij sindsdien nauwere kennis gemaakt hebben. Aanstippenswaardig is het feit dat onze ploeg versterkt werd met de
gebroeders Mertens, beiden flinke spelers van de “ Studenten ,,. Dit duidt aan dat reeds van de eerste jaren van het

ontstaan der voetbalbeweging een vriendschappelijke verstandhouding bestond tusschen de twee groote Mechelsche
Clubs.

Kort daarop werd Blok 16 definitief in beslag genomen voor de staatswerken en werden we op de vlucht
gedreven. De Football Club Malinois vond ‘t eerst een onderkomen op het Zeuteveld dat aan den brouwer Feremans
toehoorde wiens zoon centerhalf speelde in hun eerste elftal. Vele onzer goede spelers liepen toen over, waaronder Fons
Jacobs,  Robert Elleboudt, en nog anderen, en het is, van dit oogenblik af, dat er eene verkoeling kwam in de vriend-
schappelijke betrekkingen van de wederzijdsche  kringen.
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Dank aan Bastiaan Kalis, een onzer flinkste spelers uit dien tijd, wiens vader met de Derivatiewerken der Dijle
gelast was, mochten we over een terrein beschikken dat eerst gelijkloopend lag met de Slachthuisvest. later op de plaatst
waar nu het prachtige zwemdok  werd opgericht

Daar kwamen we heel gauw in botsing met de “ kwade poetsen ,, van de Parochie, Nokerstraat en de omliggende
buurten die het soms prettig vonden van met ons ballen op den loop te gaan. Dit spelletje was nochtans rap gedaan na
een paar malen in open gevecht geweest te zijn waarin ze, tot hun groote verwondering, telkens het onderspit moesten
delven. Als een vuurtje in den wind liep het nieuws rond dat we geen katten waren om zonder handschoenen aan te
pakken en van toen af hadden wij onzen “droit de citè ,,of burgerrecht verworven.

En in .stede  van ons vijandig gezind te blijven werden die menschen kort nadien onze vurigste supporters.
Het was ook nog niet alles van over plaatsruimte te beschikken om aan Football te doen. De grond moest ook

ietwat bespeelbaar zijn, Ook besloten we dan maar dadelijk van graszoden in vierkantige blokken te gaan uitsteken in
de Dijlebeemden of het was gelijk waar ze te vinden waren, om er ons steenig  veld mede te bevloeren, zoo  gelukten
w’er in, na maanden “ hard labour ,, toch eindelijk over een degelijk speelplein te beschikken.

Intusschen hadden we ons lokaal in “ De Zaag ,, overgebracht waar Mimie (niet verwarren met de bekoorlijke
Mimi uit “ La Bohème ,,) met hare twee herbergprinsessen, bijgestaan door den dikken Verstraeten en door den eenen
of den anderen Era, soms heel wat last hadden om den toog of de stoof op hunne plaats te houden staan, als er soms
eene nadere verklaring gevraagd werd door ietwat vurige Racingers die elkaar op het terrein als woestelingen hadden
uitgescholden.

Het spreekt van zelf dat na zulke nadere “ Prise de contact ,, het onweer weer opgeklaard was en dat de bewuste
spelers zich weer als twee broeders in lijn stelden.

Zooals het past in een kring die reeds lauweren begon te plukken door zijn krachtdadig en wetenschappelijk spel
d we hadden ons de lessen ten nutte gemaakt, ons opvolgentlijk verstrekt door Uccle Sport’ en vooral door Union
S’  Gilloise, waarmede we zeer vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt hadden, namelijk met Hebdin,  Poelmans,
Lomme Van den Eynde en Tobias, - werd het beoefenen der kunsten niet vernalatigd.

Als een staaltje daarvan schrijven wij hierna het eerste couplet en het refrein over, gedicht door Robert Foncke,
nu professor aan de Gentsche Hoogeschool en getoonzet door Paul Van Aerden, ook professor van Mathesis aan ‘t
Atheneum van Oostende, waaruit de liefde tot en de gehechtheid aan hunnen kring stralen van de meerderheid der
Racingers uit dien gulden tijd ‘:

Zij kwamen te samen in vriendschap en vreugd
En hebben de Racing  gesticht;
Hun jeugd bracht tot hen een andere jeugd
En ‘t  maakte hun harten zoo  licht!
Nog was ‘t  maar den glans van den dagenden  morgen
De beek die in eenigheid  vloeit
Toch zouden zij ‘t maken, door waken en zorgen,
De zon die ter middagkim gloeit!.....

REFREIN

Er dient er een liedje gezongen,
Dat blijde schallet  alom!
Er dient een beker geschonken,
Vul onze kelken maar, kom!
Gezongen, gedronken,
Vol geest en vol lust
Tot spijt van wie het benijdt
Oh Racingclub ! gegroet !

De volgende coupletten zijn ons uit het geheugen gegaan daar er zeker twintig jaar verloopen zijn sinds dit lied
voor het eerst het licht zag.

Buiten dichters en toonkunstenaars staken tusschen onze jonge leden nog een heele boel andere artiesten waarvan
enkelen later naam zouden maken; wij laten hier enkele namen volgen die ons even te binnen schieten : Rik Wouters,
Neste en Nante Wynants, Theo Blickx, Prost De Toyer, enz.
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Uit wat voorgaat zal men zich een beeld kunnen vormen van den geest welke de oudere Racinggeneraties en
bestuursleden bezielde. Sindsdien werd er nog een grootere  en schoonere weg afgelegd door degenen welke het bewind
opvolgentlijk in handen namen. Hun brengen wij hier onze openbare en welgemeende hulde, Onschatbare diensten
hebben ze bewezen aan de schoone  zaak der sportbeoefening in het algemeen en aan de Mechelsche jeugd in
‘t bizonder, door haar in de mogelijkheid gesteld te hebben zich in de beste hygienische  voorwaarden over te geven aan
lichaamskultuur.

Wij willen deze bijdrage niet eindigen zonder den vurigen wensch uit te drukken niet alleen Racing zien voort te
gaan op het pad dat ze sinds een kwart eeuws zoo  schitterend bewandelt, maar nog eene grootere  uitbreiding te zien
nemen door het inrichten van nieuwe afdeelingen zooals  athletisme, tennis, enz.... aldus eene steeds grootere  massa in
staat stellende nut te trekken uit de prachtinstallaties waarover zij nu beschikt.

Antwerpen, den 12 Mei 1929. Rik JANSSENS.

Aan hen die bleven+++,
Als  ik terugdenk aan de jaren, gedurende dewelke  ik mede aan het roer stond in Racing, en in herinnering dit

somtijds woelig tijdperk herleef, dan voel ik eene onuitsprekelijke bewondering voor diegenen die bij de taak zijn
gebleven en onze dierbare groen en witte kleuren zoo  heerlijk hebben doen glanzen.

Ik heb ze in hunnen strijd en in hun streven gevolgd, met hen gejuicht, soms stil bedroefd geweest, maar altoos
met de overtuiging dat hunne taaie wilskracht Racing zou brengen waar zij wilden.

Die groote Racingers verdienen dan eerst en vooral onzen dank en onze hulde in het jubileumjaar, omdat zij
Racing groot en schoon hebben gemaakt door hunne toewijding, hunne hartstochtelijke verkleefdheid en zelfopoffering.

En het is omdat ik misschien beter dan menig buitenstaander hun werk begrijp - om zelf zooveel te hebben
meegemaakt, dat strijden en streven, dat hopen en treuren te hebben gekend, dat ik, zonder ze te noemen, uit vrees er
maar één enkele te vergeten, zulken  nadruk wil leggen op hunne onwaardeerbare verdiensten.

ZOO komt mij dan vóór den geest eene kleine episode uit dien tijd, een typisch feit dat mij altoos zal bijblijven.
Kwam ik er toe juist daaraan te denken, dan is het misschien wel dat de menigvuldige matchen die verleden

Winter op slechte terreinen werden gespeeld mij daartoe aanleiding hebben gegeven.
Het was op  11 Januari 1914. Wij zouden naar Tilleur gaan spelen. Frans Van Tulden was gekwetst maar

vergezelde de ploeg, maar ook Rik Lauwers moest wegens ziekte vervangen worden. Wij
vertrokken dus met Van Tulden,  voornoemd, Amedée Amand, César  De Pauw, Mare
Devis, Jos. Silverans, Jan Janssens, Henri Swysen, Willem Van Hove, Jos. Imbrechts,
Janus Dogaer, Jan Van Cant, Jean Bruneau en Jan Vander Auwera als reserve. Het was
een gure winterdag. Zondags te voren had Football Club Malinois  te Tilleur op een
modderveld gespeeld en in de week was het gaan sneeuwen en vriezen zoodat wij alles
behalve zeker waren dat de match zou doorgaan. Wij waren met Jan Dogaer, Victor
Verhuyck en een zestal andere supporters die de ploeg vergezelden.

In de statie vernamen wij dat de trein natuurlijk een uur vertraging had. Ik was van
huis vertrokken alhoewel pijnlijke omstandigheden mijne tegenwoordigheid vergden. Ik had
geaarzeld, denkende dat er toch niet zou gespeeld worden, maar dan zag ik Jan Dogaer
voor mij die toch zoo  overtuigend kon zeggen : “Als GIJ meegaat winnen wij,, en ik ging.

Men wist mijn buurman, die mij in de statie kwam terugroepen te doen gelooven dat
ik weg was, alhoewel de trein nog niet binnen was en in eenen onbeschrijfelijken gemoeds-
toestand zat ik in den trein,

Wij kwamen zonder verdere onaangenaamheden tamelijk snel te Luik, waar wij pas
na onze aankomst drie onzer  snaken... verloren. Maar wij waren dicht bij het etensuur en
alles kwam weldra in orde. Dan naar Tilleur;  maar welk veld kregen wij daar te zien! Om
den vorigen Zondag te kunnen spelen had men zooveel mogelijk getracht het water te doen
wegloopen door met een stok midden in de plassen gaten te boren. Maar dit alles lag nu
stijf bevrozen met hier en daar sneeuw en ijs.

Hoe de Walen van Frans Van Tulden zoo  spoedig wisten dat hijzelf en Lauwers vervangen waren, kan ik nu
nog moeilijk begrijpen maar het gevolg scheen dat onze tegenstrevers, die een oogenblik voor de diplomatie van

Victor Verhuyck hadden gewankeld, er nu op uit waren te matchen.
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Wel poogde ik persoonlijk den heer Cristophe te overtuigen dat het terrein te slecht was, maar de referee zegde
mij den Zondag te voren Bressoux-Liersche te hebben uitgesteld en opmerkingen te hebben gekregen en dat men ging
zavel werpen en de match dan wel zou kunnen doorgaan.

Men duwde de putten toe, en het ijs werd bedekt, maar men kreeg niet gedaan vóór den kick-off en nu wilde het
lukken dat juist de goal waar Armand  zou staan geene  bestrooing had gekregen. Na tien minuten had de wind alles
schoon gevaagd en nu werd het bijna eene schaatspartij. Voór  onze jongens aan den grond gewoon waren had Tilleur
drie goals, drie tegen nul 1

Ik dacht aan niets en aan alles. Aan onzen schoonen  droom, dit jaar kampioen van Promotie te zijn, ik dacht aan
huis en aan mijne list in de statie, dan aan Jan Dogaer die aan den overkant van het terrein vóór de geestdriftige
Waalsche supporters stond terwijl ik met Victor  Verhuyk en een enkele Luiksche toeschouwer de eenige levende
zielen langs den anderen kant waren. Gingen wij nu hier verliezen ? Onder de rust komt Jan mij opzoeken : Willen wij
de ploeg veranderen ? ‘t Akkoord natuurlijk, wij waren het immers altijd en Brunau ging van linksbuiten naar rechts-
binnen, Imbrechts half links en Silverans linksbuiten.

En nu gebeurde het ongelooflijke. Jan Brunau scheen verdriedubbeld. Hij huppelde over het ijs als een ballet-
danseres op een plankenvloer, begeesterde de gansche ploeg en welhaast trof een lang schot van Swijsen doel. Wij
drongen aan, doelden op “penalty ,, en Jan Van Cant zorgde voor den gelijkmaker. Nu waren wij baas; de centers
kwamen onophoudend van links, maar de Fortuin dacht dat zij ons reeds genoeg begunstigd had: een schot van
Silverans sloeg op de bovenlat  te pletter en vóór het einde vond Willem Van Hove het middel om op eenen  nieuwen
center van links onder den bal dóór, zelf in het net te loopen.

Het werd geene  overwinning maar na al wat gebeurd was maakte de “ draw  ,, ons toch gelukkig.
Hoe ik dan naar de nabijgelegen kleine statie ben gevlogen en te Luik in eenen  vertrekkenden trein ben gesukkeld

zie ik nog slechts als in een droom, en gansch alleen ving ik de terugreis aan steeds denkende aan het wonderbare spel
van Jean Brunau.

Zoo waren de Zondagen toen: zoo  zijn ze nog, vol emoties, geschommeld tusschen hoop en vrees, maar gelukkig
als de overwinning kwam.

En als ik thans op zulken  Zondag naar de match kom kijken en al de oude vrienden aan het werk zie, dan komt
er soms wel een weinig weemoed op omdat ik er niet meer bij ben, maar de aandoeningen van vroeger blijven even
sterk omdat, zooals “ Rob ,, in zijn jonge jaren schreef het “groen en wit ,, den Racinger in het bloed zit.

Georges VERHUYCK.

Hoe de “Geldbeurs,, van Jan Dogaer “Fortunatus  beurze,,  werd,
Gelukkig hadden wij niet altijd de groote “emoties,, in Racing.  Onze zenuwen hadden soms rust noodig en die

afleiding schonk ons de “Coupe de Belgique,,.
Er werd uitgetrokken op welk terrein der twee tegenstrevers de match zou plaats hebben. De kosten waren in

‘t  gemeen en de... opbrengst werd natuurlijk verdeeld.
Wij moesten te Brugge tegen de Football Club spelen, maar zooals het telkens voor zulke matchen ging, waren

de zieken en gekwetsten ver boven het normale.
Er waren twee of drie controleurs noodig van de bezoekende club en met Eugene Van Wesembeeck, mijn broeder

Albert, Jan Dogaer en... zeven spelers waren wij aan de statie.
Telegram zenden, forfait geven? Dat nooit. Een koerier per velo naar Mille Van Boxem om vier man op te

sturen en als wij wegreden kon deze ons nog van op het perron, buiten adem, toeroepen dat de vier man er zouden zijn.
Wij waren gerust. Wij wisten dat Mille er zou voor zorgen en weg gingen wij naar de boorden van ‘t  Minnewater.
Wij waren zelfs opgeruimd; och, wat kon het ons toch schelen, en daarbij onze match ging “recette,, maken,

zoodat onze schatbewaarder zou tevreden zijn.
Te Brugge dan maar spoedig ndar “Mon Bijou,, waar wij gekend waren en niemand schonk eene bijzondere

aandacht aan het feit dat onze spelers eene kamer kregen om zich uit te kleeden.
‘t Was tamelijk vroeg en Brugge bezoeken is altoos een genoot, zoodat wij vroolijk langs de foor kwamen (hebben

wij ook naar de steenen  pijpen geschoten), ons met ‘n agent, fier aan onze zijde, lieten photographeeren aan een

schilderachtig brugje ; kortom een aangenaam uitstapje.
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Aan de soep werd ons de aantocht onzer “reserve troepen,, aangekondigd. Compleet a. LI.  b.
Vergadering van den Etat-Major en... op weg naar het terrein.
Ja maar, nu konden ze toch in hun broeksken niet door de stad naar het veld loopen en nu kwam voor ‘t  eerst

de geldbeurs van Jan Dogaer in ‘t  gedrang.
Die beurs z en de spelers uit dien zullen zich dat herinneren + was bij elke verplaatsing aanwezig. Uit gewoon

zakkengoed gemaakt, was het de typieke beurs, waarin destijds nikkel naar de Bank werd gebracht, en daarin
bewaarde Jan Dogaer de reiskosten die hij des Zaterdags bij den schatbewaarder ging halen.

Alles was juist berekend : zooveel voor trein, zooveel voor diners en wat er dan... overschoot (!) voor het souper.
Bedenkelijke toestand met gepast geld en groote nood voor twee vigilanten.

Wij waren in de periode na den “Racing-burgeroorlog,, en de uitgaven moesten
ingekrimpt worden om de schuld te dekken, en al ging het niet altoos zonder
morren van sommigen, Monne Vankesbeeck volgde de rechte lijn die er ons weer
bovenop moest helpen en van “extras,,  kon er geen spraak zijn. Het bleek nader-
hand dat onze schatbewaarder het rechte eind vóór had en zijn zuinig beleid in
die moeilijke omstandigheden verdient ons aller dank.

Wij zouden dus maar beginnen met weg te rijden en vermits onze jongens
nu toch weer niet te voet naar het Hotel konden weerkeeren, moesten ook de
voituren besproken worden om hen te komen halen, na den match.

Tot dan toe had de beurs zich goed gehouden, vermits de koetsiers en het
hotel nog niet betaald waren.

Guillaume GIRAUD.

Wij verloren den match met 5-0. César De Pauw en Albert Loonis  hielden
het van achter met Frans Van Tulden zoolang vol als mogelijk was, maar al
zwoegden ook Eduard De Prins op de halflijn  en Janus Dogaer van vóór, wij
werden leelijk geslagen, met al onze plaatsvervangers, door de volledige Brugsche
ploeg.

Maar nu werden de koetsiers betaald, en ook de diners en oh wonder! nu
bleef er nog wat over om een stuksken  te eten vóór het naar huis keeren.

Wat was er dan met die beurs gebeurd? Een dubbele zak? Het was nochthans juist geteld, zooveel voor... zooveel
voor... enfin, had Jan dan uit zijne beurs het mannetje van Aladin’s wonderlamp zien komen, om, zonder ons budget te
overschrijden, alle kosten te dekken? Wij zullen het misschien nooit weten.

Gelukkige uren als ik er aan terugdenk, te midden eener jolige jeugd: liederen en kwinkslagen van César

De Pauw brachten lach en opgeruimdheid bij de terugreis, Die dagen komen niet meer terug. En ik zelf, die nooit aan
onze geliefkoosde sport heb kunnen meedoen, ik voelde mij te midden dier vroolijke jongens gansch anders en de
herinnering alleen komt mij, na zoovele jaren, nog zoo  frisch  voor en doet, als een blijde lentemorgen mijn bloed sneller
vloeien... Zulke herinneringen maken ons Racing toch zoo  dierbaar.

Maar er is nog een staartje aan mijne geschiedenis.
De “recette,, bleek slecht te zijn en na afrekening moesten wij, in plaats van te trekken nog bijbetalen, wat onzen

schatbewaarder, toen reeds deed zeggen dat men beter deed de matchen voor de “Coupe de Belgique,, heel eenvoudig
af te schaffen.

Georges VERHUYCK.

Herinneringen uit de Jeugd van men en Wit+

Er is een feest op til, dat puik zal uitvallen, gelijk alles wat de Mechelsche Racing aanpakt.
Over kort viert R. C. M. de 25Ste  verjaring van haar stichting.....
Haar ijverige sekretaris heeft me daaraan wel willen herinneren en vroeg me tevens, of ik niet ‘t  een en ander

omtrent Racings eerste jaren kon en wou vertellen op een paar bladzijden van het feestboek, dat het bestuur te
dier gelegenheid doet uitgeven.

Geen sprake van weigering..... Want wel mag het leven met een mensch voetbal spelen en hem onvoorziene
wegen opwippen ; wel kan men naar een andere woonplaats zijn verzeild. dan de stemmige Dijlestad; wel stuurt het
leven u, ter wille van het beroep, naar bibliotheek of archiefzaal en houdt u tusschen  de boekenrekken van UW  eigen
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studievertrek in plaats van u naar de voetbalpleinen te laten gaan. Nooit toch sterft ten volle, bij wie eenmaal van
groen-wit heeft gehouden, de liefde voor R. C. M. : misschien uit ze zich niet daadzakelijk meer, doch ze leeft voort in
de belangstelling voor het doen en laten der Racingers, die nooit verloren gaat 1 Thans nog maken wij, als ‘t  kan, een
Zondagnamiddag vrij, wanneer de eerste ploeg ergens te Brussel moet optreden. Wij verlangen nog gauw naar de
editie van de krant, die kan inlichten over den uitslag, dien Racing in zijn laatsten match heeft bevochten en nog
zoeken wij zenuwachtig tusschen de andere naar dat resultaat.

Men verleert dit niet eensin  den vreemde. Heel goed ken ik er een, die een drietal jaren geleden, met een weten-
schappelijke zending belast, te Praag vertoefde, in de stad van de wereldbekende boheemsche voetbalclubs “ Sparta ,,
en “ Slavia  ,, : ‘s  Dinsdags ging ook bij hem de krant het eerst open op die bladzijde, welke de uitslagen van de voetbal-
matchen in het buitenland behelsde, om toch gauw te vernemen wat R. C. M. den Zondag te voren had uitgericht.
Niemand zou onverschillig kunnen worden voor die club, die men heeft weten ontstaan, die men heeft zien groeien en
bloeien.

Over die groeijaren van de Racing van Mechelen schrijven wij dus heel graag deze enkele regels. De makkers
van toen zullen er zeker vrede meê hebben; de Racingers van thans zullen er wellicht wat uit leeren; in elk geval
kunnen zij er nog grooteren trots op hun club uithalen.....

Als ik de beginperiode uit de geschiedenis van R. C. M. met één woord moest benoemen, zou ik ze
onbeschaamd den “heroïschen tijd,, heeten.  Stellig zijn er naderhand voor de club dagen gekomen van grootere
inspanning, van machtiger durf, van langer pogen en verhevener resultaat. Maar toch..... het stichten van de club en
haar instandhouding’ wat een daad is het niet geweest van wege haar eerste leden?

Wie waren ze? Iedereen weet het : een handvol broekventen van rond de 15 jaar, haast zonder uitzondering
leerlingen van het koninklijk Atheneum en van de Rijks Middelbare School. Antoine Van Hoey was de eerste voor-
zitter, Ant. M. Dousedan, de schrijvende ziel, de eerste sekretaris. Ik zie ons nog zitten op de eerste vergaderingen, die
toen werden gehouden in het salon achter het café bij den mulder op den Antwerpschen steenweg tegenover het
het militaire oefenplein. Ik geloof wel, dat Oscar Vankesbeeck de eenige was met een lange broek: daartegenover
waren er genoeg, die voor den eersten keer, zonder vader erbij, een pint bestelden. Luidruchtig ging het er evenwel aan
toe ; men babbelde en lachte zonder eind. Trouwens, onderwerpen van diepzinnige discussie had men moeilijk op de
orde van den dag kunnen brengen. Wat waren de Racingers van het eerste uur ? Plezierige jongens. die aan niets
anders dachten dan wat te gaan voetbalspelen. Een koppel ballen bezaten ze, maar een terrein hadden ze niet.

Toentertijd heeft de Football Club Malinois ons duchtig geholpen en, wel beschouwd. het bestaan mogelijk
gemaakt, door toe te laten dat wij ook kwamen spelen op het plein, dat zij in gebruik had, vlak bij het blokhuis n”  16
langs de spoorbaan Brussel-Antwerpen. Nu, schadeloos stelde de zustermaatschappij zich wel bij gelegenheid op de
manier, die gevestigde clubs tegenover machtelooze  vereenigingetjes  gaarne uithalen : door het wegkapen van de beste

spelers, die ze zelf kunnen gebruiken. Aldus zijn we bv. Fons Jacobs kwijtgeraakt, die jaren achtereen in de voor-
naamste ploeg van F. C, M. als rechtsbuiten, vlug als een hazewind, zou dienen, Naderhand zijn nog wel eens
Racingers ontrouw geworden, meestal uit gekwetste ijdelhed,  maar alles samen is dat overloopen naar onze Mechelsche
mededingers - naar de ,,studenten,,  gelijk we ze toen noemden. omdat een aantal van hen toen aan de Katholieke

Universiteit van Leuven college liep + zeer zeldzaam geweest.
Toen R. C. M. een paar jaren achter den rug had, konden we er ook tegen. Gedurende de eerste maanden

evenwel was er gevaar verbonden met het deserteeren van juist die leden, die wat voetbal kenden. Immers, onze eerste
leermeesters waren een half dozijn jongens, die het spel reeds hadden beoefend hier of daar in een kostschool. Bas Kalis
aan de spits, een Hollandsche knaap, die toen met “Ajax,, dweepte, de eerste kapitein van het Racing-team, alsdan
midden-voor, later buitenspeler naast Herbert  Levasseur, met wien hij een gauw algemeen geduchten linkervleugel .
vormde, nog later centerhalf in de ploeg, welke R. C. M. naar eerste divisie opvoerde. Het waren die  vijf, zes mannetjes,
die de Racingleden in de kunst van het voetballen inwijdden, niet door raadgeving, maar door hun voorbeeld. Het sloeg
op onvergelijkelijke wijze in, doordat de jeugdige Racingers dra verzot waren op het spel, elken dag op het terrein
hingen en er dikwerf bijna de sterren van den hemel schopten. Er is in dien tijd veel schoolwerk buitengewoon slordig
neergepend en vele lessen werden maar half of in ‘t  geheel niet geleerd. De toenmalige professers van het Mechelsch
Atheneum hebben stellig de Racing geen goed hart toegedragen. Het spel was echter aan den gang en niemand zou het
nog doen ophouden!

Bij goed en slecht weer, koud of warm, kon men aan den “bloc 16,.  den voetbal zim  wippen. Het was nochtans

een verre weg daarheen, langsheen de Kathelijnepoort over de Oude Liersche baan, Pansius’ dreef heelemaal door, een
stofferig zijpad op. De goals, die Racing zich inmiddels had weten aan te schaffen, dank zij het eerste kasgeld, lagen ter
bewaring in de herberg “De Molekens., bij het manceverplein; telkens diende men ze op te stellen en stuk voor stuk
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werden ze dus op de schouders meegedragen. De ontkleedkamer lag in de schuur van een bereidwilligen boer van de
hoeve bij het terrein. Daar mochten we ook gaan schuilen als onweer of plasregen ons verrasten.

Het was de tijd van het allereerste pogen, toen den bal hoog trappen als het beste spelen gold en een plaats in
Racing  1 kreeg het lid dat met een volledig voetballersplunje kon boffen.

Tot gezonder opvattingen bracht echter reeds de eerste match, dien R. C. M. aanging en wel tegen de ploeg van
het fransche “Institut  Rachez,,  uit Antwerpen. Hektor Poortmans had er nogal een duidelijk plakaat  voor geschilderd,
dat aan een boom bij de Pansius’  dreef werd vastgespijkerd en alleman den weg wees naar dien “Grand Match,,. Hij
had er echter de c van ‘t laatste woord op vergeten. Ant.-M. Dousedan had de noodige besprekingen voor de
ontmoeting gevoerd, ik geloof zoo  wat op zijn eigen houtje; het werd hem genoeg verweten, ten minste na den match,
omdat hij was afgeloopen met een geduchte afrossing van R. C. M., 11-0 als ik het nog goed voorLeb. Natuurlijk dreigde
de sekretaris met zijn ontslag en nam het natuurlijk niet, doch bleef aan de zijde van Oscar Vankesbeeck, die inmiddels
als voorzitter Ant. Van Hoey verving.

ROODE DUIVELS-LONDEN. - 1927.

Coenearacht,  Nouwens  en Diddens in lijn.

Lang werd er niet meer gespeeld op het plein bij “Bloc 16,,.  De nieuw aangelegde spoorlijn Brussel-Antwerpen
sneed er dwars over heen. Diensvolgens moest Football Club Malinois  zijn tenten opvouwen en R. C. M. trok mede
naar een anderen thuis. De “studenten,, veroverden het Zuenveld  langs den Tervuerenschen Steenweg ; “Groen-W;t,,
wist  zich te nestelen bij het Slachthuis op den grond. die door het droogleggen van een vestarm  beschikbaar was
geworden. Aldus kwam het Racingvaandel te wapperen hangen daar tegenover de Nonnenstraat. Van hieruit heeft
R. C. M. het hart van een overgroot deel van Mechelen’s bevolking gewonnen en van hieruit den sportieven geest van
de Mechelaars gewekt !

R. C. M. kwam in een tijd, toen van liefde tot de sport in onze stede haast niets was te merken. Vroeger hadden
een paar velomaatschappijen een stonde getierd; ze waren nu.  dood. Getennist werd er, doch slechts door een hoopje
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rijkelui’s  kinderen, te fier om ons te bezien. Alleen twee, drie turnvereenigingen kenden hoogen bloei. En ten slotte kon
men ‘s  Zomers ook gaan kijken op de Raghenoplaats, alwaar een groep Walen met den handbal speelden. Voetbal was
glad onbekend te Mechelen en bleef het ook nadat de Football Club Malinois er een begin mee gemaakt had en
oficieele  matchen verkreeg. Wij hebben er op den “Bloc 16,.  bijgewoond, dat wij met juist twee toeschouwers langs de
lijnen stonden, ook als ‘t niet regende. Als het wel regende, kwam de scheidsrechter zonder meer mede onder onzen
paraplu schuilen en floot vandaar zijn bevelen.

Wie zal bestrijden, dat R. C. M. allereerst de sport ingang deed vinden te Mechelen? Zonder de Racing was onze
stad waarschijnlijk niet de sportieve veste geworden, die ze thans en van vóór den oorlog is, de voetbalstad bij uitstek,
waar koning Voetbal over de harten van klein en groot heerscht.

Mij schiet geen club te binnen, die eenzelfden opgang als R. C. M. heeft gehad.
Mooie dagen hebben de Racingers daar aan het Slachthuis beleefd! Dagen van triomf, toen zij een ploeg in de

officieele juniorsafdeeling van de provincie Antwerpen opschreven en deze Zondag na Zondag, buitenshuis als op eigen
grond, de tegenstanders letterlijk opslokte... Dagen van zege, toen hetzelfde team direkt, zonder in derde afdeeling te
gaan kampen, den strijd begon in tweede divisie en het kampioenaat toch weer bijna won. Dagen van onverpoosd
zwoegen in ‘s  lands Bevordering, dat met den optocht naar de eerste klasse werd bekroond... Voortdurend stuurde
R C. M. talrijker ploegen in het krijt, naar gelang de kampioenschappen van den Belgischen Voetbalbond meer klassen
onderscheidden. De palmaressen van toen houden de bewijzen vast, dat de Racingspelers zich altoos om ter best
inspanden en vaak bij de uitblinkers van hun afdeeling hoorden. Inzonderheid op de samenstelling en het voeden van
de scholierenelftallen werd gelet met de meeste zorg ; meer dan iemand heeft Oscar Vankesbeeck daarop aangedrongen
en zeker komt hem de verdienste toe een van de eersten te hebben begrepen, dat Racings toekomst berustte op haar
jongste spelers.

Heerlijke dagen waren het toen . . Het ledental  groeide niet aan, het zwol ! Breede scharen kwamen onze rijen
versterken en wij hebben ze gewonnen zonder moeite, omdat wij gelijktijdig naar hen en zij naar ons opstapten. Zulke
beweging lag in de lijnvan  de grondregels, die Racing van in den beginne bewust heeft in ‘t  oog gehouden: men wou
er vrij blijven van politieke voorliefde, doch warm volksgezind en oprecht vlaamsch zijn. De geschiedenis van de Club
bewijst dat het geen verkeerde principes waren.

Het spreekt van zelf, dat geen knapenbende in staat zou zijn geweest om nog uitsluitend de leiding van de talrijke
Racingschaar in handen te houden. Het beieid van bedaagdere menschen werd noodzakelijk en op het juiste oogenblik
heeft er Racing mogen op rekenen.

De jongens van het eerste uur hadden den ommekeer bewerkt. Ze hadden koppig volgehouden, toen ouderen van
dagen nog het hoofd schudden over de “wilde,, voetbalsport: toen moeder misbaar maakte, omdat ze geloofde dat bij
elken match gebroken armen of beenen op het terrein voor ‘t grabbelen lagen: toen vader slechts schoorvoetend zijn
toelating gaf om ook buiten de stad te gaan spelen ; toen zij veelmaals werkelijk op hun zakgeld de arme maandelijksche
kontributie moesten uitsparen ; toen men ze in hun wit-groen pak voor “clowns,, schold. En eerst stilaan, kort daarna
in versnelden pas, waren bezadigder lui door de poort van R,  C. M. binnengetreden. Weldra stonden ze even trouw als
hun jongeren rondom de afsluiting van het speelveld, soms, bij snerpende koudz  of in malschen regen, van ‘s  morgens
9 uur tot ‘s namiddags 5, gelijk wij zelf vaak klappertandend, minder van killige lucht dan van zenuwachtigheid om het
verloop van den match. Ook zij vonden weldra den Zondag leeg, wanneer op het Racingplein geen leven was geweest.
Ook zij verkozen spoedig een paar koffiehuizen, waar de wit-groene vlag werd uitgehangen, tot hun stamlokaal. Ook zij
voegden zich bij de jeugdige leden, als het er op aankwam de spelers buiten de stad te gaan aanmoedigen en ze waren
van de supporters niet de minst uitbundige.

Van de jongeren bleef de geestdrift gelijk van ouds krachtig opwellen; de gezette mannen, met hun fijnen zin voor
vereenigingsleven  en voetbalsport, kenden de kunst om dat enthousiasme te doen vruchten dragen. Die geestdrift en
dat beleid hebben de baan getrokken langswaar R. C. M. de hoogte bereikte, die ze, afgezien van een paar dalingen,
niet meer zou verlaten.

Immers, niemand zou me gelooven, als ik moest beweren, dat te geener tijde nog de Racing donkere wolken aan
haar lichten hemel zag aanschuiven. Er is wel eens herrie geweest, en ‘t was menschelijk  onder zulke groote leden-
schaar. Er kwamen zorgen van geldelijken aard dreigen, het meest nadat R. C. M. van op het Slachthuisvest weg
moest en een duur plein moest huren op de Oude Liersche Baan; voor het grootste stuk diende het terrein bespeelbaar
gemaakt met aangevoerd gras, waarvan dan soms door een speler een heele zode mee met den bal de lucht werd
ingeschopt, tot plezier van de toeschouwers, die zulk kunststuk luid lachend en met het geroep : “Plavei!,, begroetten.
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Er kwamen moeilijkheden, zelfs geen kleine... Maar liefde kan bergen verzetten, en de Racingers hebben het op
hun beurt bewezen. Toewijding heelt de diepste wonden en toewijding aan de club is steeds van elken Racingman  de
kenmerkende eigenschap geweest.

Ze was groot bij de spelers, even groot bij de leiders. Zitting nemen in het comité heeft nooit een sinekuur  mogen
heeten,  maar onverschrokken vervulde het bestuur zijn plicht, deed ook de schiftingscommissie wat ze moest doen. Dat
dien ik geen eens breedvoerig te bewijzen; om te overtuigen volstaat, dat ik door het simpel uitspreken van hun naam
herinner aan de werking van voorzitters gelijk Edw. Mees, Georges Verhuyck en Oscar Vankesbeeck; van secretarissen
zooals Warans  en Verlinden; van Theo Patteet en ingenieur Fabry ; van verzorgers, gelijk Jef Era en Leon Geens,
die alles over hadden voor de hun toevertrouwde elftallen ; van mannen gelijk Victor De Pauw, die de lastigste posten
niet schuwde; van grijsaards, gelijk vader Adriaenssens, die ontroerde door zijn onbeperkte Racingliefde... Van hen
en nog van veel anderen, die hier ongenoemd blijven, maar in dankbare herinnering niet vergeten worden, is Racing’s
bloei het schoone  werk geweest.

Niet zonder nijd te wekken is de opgang van R. C. M. kunnen gebeuren. Aan goede vruchten knagen altijd
wespen. Als men ons op de speelvelden niet onder kreeg, stelde men het voetbalplay onzer  mannen als buitengewoon
ruw voor; met de leden werd ook het publiek gesmaad. Het pijnlijkst was, dat de onverdiende lastertaal ook naar
buiten de muren van Mechelen overfladderde, want daaraan viel te wijten, dat R. C. M. niet steeds de waardeering in
vreemde kringen vond, waarop ze recht had. Hoe hebben de Racingers op de terreinen van Antwerpen en Brussel zich
daartoe niet moeten weren ? En wij, ‘t klein groepje van wijlen Victor Van Lens en Staf Verhuyck, later Paul Van
Aerde en Rik Janssens, die toendertijd als student te Gent zaten, wat een woorden hebben wij in de tuinen van de
universiteitsgebouwen niet versleten om in de meening  van sportlievende makkers goed te pleiten wat men onverant-
woordelijk aan Racings faam verdorven had ! Ten slotte hebben wij er ons niet te zeer aan gestoord en deden voort
zonder omzien. En olie dreef toch boven...

.

Dat zijn geen aangename herinneringen aan de jeugdjaren van R. C. M. Er moet trouwens, vooral bij deze
gelegenheid, niet langer op ingegaan en zooveel andere, gelukkige, streelende herinneringen wachten hier tegenover op
een vermelding.

Men ZOU het woelig beeld kunnen borstelen van de zittingen uit dezen tijd, toen R. C. M. reeds iets geworden
was. Hoe de ruime gelagkamer van “De Zaag,, in de Nonnenstraat dan propvol stak met tienmaal meer rechtstaande,
dan zittende leden. Hoe ook de grootste vergaderzalen van Mechelsche koffiehuizen spoedig te klein bleken, zoodat er
van in de middendeur tusschen twee plaatsen moest worden geredevoerd en de baas angstig waarschuwen kwam,
asjeblieft toch niet toejuichend met de voeten te trappelen, of dat we anders al gelijk door den vloer gingen zakken.

Toen werd het “Lied voor R. C. M.,, gedicht en ook de “Racingkreet,,, waarvoor ook een Racinger de muziek
schreef. Toen trok een volkszanger de stad door met zijn huldezang aan R. C, M., wanneer de club de eerste divisie
bereikte.

Elk van de vroegere, trouwe spelers zou moeten worden herdacht naar behooren. Vertroeteld werden ze oprecht
door onze leden en ons publiek: een virtuoos gelijk Herbert  Levasseur; een voorbeeldigen linksbuiten zooals Jan Van
Cant, de eerste Racinger die ‘s  lands kleuren heeft gedragen; de sierlijke B. Kalis; ‘t aalgladde Jefke Bruwier;  Rik
Janssens, de onvervaarde; Edmond Patteet, Oscar Vankesbeeck, Frans Van Tulden; wat later Wyns en Loonis,
Bruneau en ‘t Pauwke, Jacobs en Dogaer ; nog later Georges Patteet en Janneke Janssens  en heel wat anderen meer...
Helaas, onder hen noemden wij er reeds verscheidene, die vroeg, te vroeg gingen rusten in den dood...

Stellig zal men ze herdenken en beter dan ik zou kunnen. Ik kon maar wat ditjes en datjes zamelen, gelijk ze
onvergetelijk zijn geworden voor de Racingers van vijf-en-twintig jaar geleden. Het leven heeft aan de banden gerukt,
die ons toen samenhielden, en er zijn er weggeslagen uit de vriendengroep. Te Brussel zitten ze of te Antwerpen, te
Leuven en te Oostende, in den vreemde zelfs, in Engeland en Frankrijk, in Congo en in Sumatra, tot in China toe. Ze
zijn echter lid geweest van de groote Racingfamilie en dat vergeten ze niet, ik weet het beslist. Even zeker weet ik nog
iets : dat ze zich allen verheugen op deze dagen van feest voor de club. Het ontging hun nooit, dat R. C. M. groeide in
macht en aanzien, dat haar naam een klinkklaren klank verwierf in den lande en daarbuiten, dat ze waardeering afdwingt
overal en mêe mag aanzitten, als de echt groote voetbalvereenigingen plaats nemen. Bij het begin, toen Racing  zoo  goed
als niets was, droomden ze dat zij iets worden mocht. Dat zij zou worden wat ze werd, zóó  veel, hebben zij wellicht niet
durven vermoeden.

Dr. Robert FONCKE.
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Terugblik in “t Verleden.

Tusschen al de herinneringen die Racing’s Jubileum mij te binnen roept, blijft de onbeschrijfelijke uitbarsting van
geestdrift en uitbundige vreugde, waarmede de Mechelsche Jeugd het ontstaan van onze geliefde club begroette, stellig
de heerlijkste.

‘t Werd spontaan een onverpoosd en moedig streven, heerlijke, echt brorderlijke  vriendschap die hare jonge
elftallen bezielde en dingen deed verrichten waaraan ik ontroerd terrugdenk.

Ja Racing’s opgroeien was een wonderlijk iets. Het ging too snel , zoo  krachtig, dat overal verbazing heerschte.
Maar neen, “ overal ,, is slechts waar voor diegenen, welke toen buiten Racing stonden, want wie onze jongens

op ‘t veld veld zag, dagelijks oefenend of ze hoorde spreken met vaste overtuiging wanner zij samen gizeten  waren, vol
uitgelaten vreugde en luim, in ‘t  lokaal “De Zaag ,,, werd onweerstaanbaar ontstoken door hun hartstochtelijk
optimisme en twijfelde niet of Racing zou gelukken.

En ‘t gebeurde dan ook zoo,  want Racing oogste immer zege.
Na het onvergetelijk junior kampioenschap, met een nooit overtroffen score, traden onze groen en witten in

tweede afdeeling op, en nog hetzelfde jaar verdedigden zij glorievol hunne kansen in de finaal voor het opklimmen in
de eerste afdeeling.

Dat alles weet nochtans menig Racinger veel beter dan ik te vertellen.
Laten wij niettemin toe te zeggen dat zulks opschudding en vrees verwekte onder de andere clubs der provincie,

welke reeds lange jaren streden voor dergelijke bevordering. Zelfs ontstond eene heftige tegenkanting in Racing’s
geschiede&, misschien wel minder vertellingswaardig dan vele andere, maar ik denk ze toch te mogen neerschrijven
omdat zij voor velen nagenoeg onbekend gebleven is en ook omdat hare vele “supporters ,, ten volle zouden
beseffen den grooten  invloed der “ faam ,, op den groei en bloei van hunne geliefde club.

De elftallen die te Mechelen geslagen werden door onze vurige en moedige spelers, vertelden volgraai  te
Antwerpen over ons ruw spel en zóó  ontstond tusschen het Antwerpsche publiek de meening. door de pers gedeeld,
dat er diende ingegrepen te worden en men eischte maatregelen om een einde te stellen aan zulken  toestand.

De opleiding van onze toeschouwers, beweerde men, werd niet krachtdadig opgenomen, kortom Racing was
allerwijze in fout.

De zaken werden ernstig voor onze geliefde club en het dreigende
onweder moest afgeweerd worden.

Er werd eene moeilijke werking in stilte aangevat, buiten Racing zelf,
zoodat vele leden er niet van afwisten.

Guillaume  GOBBERS.

Moedig werd een ongelijken strijd doorgedreven, te Antwerpen zelf, met
woord en pen, soms heftig maar steeds waardig, door twee broeders.

Een hunner, medewerkerher aan de “Chronique Sportive,, waarin hij
‘t wekelijksch overzicht schreef, alsook enkele vrije -beschouwingen, was er in
gelukt den heer hoofdopsteller te overtuigen dat er op zijn minst overdrijving
gebeurde in al wat men Racing aanwreef en dat geestdrift en vurig spel
geenzins  brutaliteit dienden genoemd te worden.

Op die wijze bekwam hij een rubriek waarin zijn broeder nieuws uit
Mechelen mocht behandelen met de meest volledige vrijheid.

En zoo  gebeurde het dat langzaam doch steeds duidelijker eene andere
meening en opvatting nopens Racing ontstonden. Velen beseften ten laatste
dat de opborrelende krachten van Racing niet bestreden maar geleid moesten
worden, dat zij eene rijke, veelbelovende bron waren voor het Belgische voet-
bal. Dat tij klaar zagen is nu schitterend uitgewezen.

Wij danken dus veel aan den Heer Léon Fëvrier,  uant hij is het die ons zoo  bereidwillig ter hulp kwam.
En dikwijls spreek ik nog met hem van de sportbladen uit dat tijdstipt, van hunne moeilijkheden van allen aard

die zij te bekampen hadden, de geldelijke niet de minste, van al het werk,  dat wij vreugdevol verrichtten, het ter pers
leggen dat wij steeds bijwoonden in de drukkerij van het dagblad “La Métropole,,.

En dan denk ik nog terug aan de komische oogenblikken die beide broeders beleefden ia gezelschap van
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Rik Janssens, telkens zij op de Groenplaats den Heer Daeninck van de club “Alliance,, kruisten. Op ‘t  veld was hij den
tegenstrever van Rik, en welke tegenstrever! en in de pers, niet minder heftig, den tegenstrever van den schrijver der
Mechelsche kronijk  van de “Chronique Sportive,,.

Racing bloeide intusschen voort en mocht zich welhaast verheugen in het stichten van zijn eigen blad.
Daarin werd dan ook verder geschreven, verdienstelijk en eerlijk, in samenwerking met “Rob,, die Racing zoo

prachtig wist te bezingen en ook te verdedigen.
De strijd voor Racing’s faam was nu voor goed gewonnen en diegenen welke Racing nu leiden, hebben ze steeds

hooger doen prijken. Dat is stellig niet den geringsten der gelukwenschen welke ik verheugd ben hen toe te sturen op
dezen heugelijken dag.

AVÉ.

Al mijmerend+

De vacantietijd liep ten einde. We zaten met een tiental Ravotters op het “ Heike ,, te beraadslagen hoe de
namiddag ging doorgebracht worden. Kom mannen zei J. V. d. Vorst we gaan naar de studenten.

De mannen waren onmiddellijk gereed en onderweg werden de wortelen en rapen van de boeren eens duchtig
aangesproken.

Op black 16 keken onze kinderoogen vol bewondering naar de kleedij,  maar vooral naar de voetbalschoenen der
spelende jongens. Er zou een oefenwedstrijd plaats hebben en daar er in een der elftallen een paar spelers ontbraken
werd ons gevraagd mede te spelen. Gretig werd er op ingegaan en ‘t moet zijn dat we aanleg tot voetballen hadden,
want na de partij werden we zonder veel beslag in de kleine Racingschaar, als speler opgenomen.

Van lieverlede was er ontwikkeling gekomen. De “mannen,, tot een elftal gevormd en de eerste oficieele  wedstrijd
gewonnen op Alliance met 9-0. Vol vreugde keerden de spelers terug naar de Dijlestad. Twee ervan, de tegenwoordige
algemeene Voorzitter en ondergeteekende zelf, met de tasch (die in de week diende om de schoolboeken in te bergen
en ‘s  Zondags als valies) togen naar het Antwerpsche Zuiderstation.  Mijn groote kameraad had natuurlijk dien “jongen
snotter,, onder zijne bescherming genomen en betaalde milddadig het gelag in het bierhuis waar wij onze boterhammen
binnenspeelden. En dan naar Boom waar we nog een wedstrijd medespeelden als versterking van ons tweede elftal
met als spelers 0. Hugo, Jef en Walter  Era, Jules Manne, Mille Vermeulen, enz. We wonnen met 3-2 en toen we
terugkeerden en er geredetwist werd wie de winninggoal  had gemaakt, overschreeuwde de tenorstem van Jef alleman
“hier,, riep hij, en sloeg met welbehagen op het lichaamsdeel dat nog al eens gestreeld wordt na eens smakelijk geëten
te hebben, “hier, dat buikje heeft de goal gefabrikeerd,,. Van toen af bestond in Racing de buikgoal.

We waren opgeklommen naar tweede afdeeling en genoten de eer de eindronde mede te maken om in eerste
afdeeling te komen. ‘t  Was op ‘t Beerschotveld, als voorspel der match België-Holland. Niettegenstaand al ons
zwoegen werden we zwaar geslagen voor Excelsior met 5-O..... En terwijl we droef te moede, het bruggetje overgingen
dat naar de kleedkamer leidde. zegde Mille Van Doren  : “ Kom, we gaan naar Beeuwkens en Thomée zien, en wacht
maar, binnen kort zijn we zelf internationalen. Wel is Mille weggevallen, maar zijne woorden zijn bewaarheid. Racing
ontwikkelde zich tot eene onvermoede kracht en hare kinderen gingen haar roem door de gansche voetbalwereld
verkonden.

De tijd staat niet stil en de eerste afdeeling is bereikt. Eene moeilijke maar welverdiende overwinning wordt
bevochten op het Gentsche Racingveld, De supporters konden dien hoon niet verdragen en zouden dien trachten uit
te wisschen. We moesten op Indiaansche wijze door het befaamd wegeltje dat langsheen het veld liep om op de
groote baan uit te komen. Ditmaal ging ik de voorlaatste, we moesten een partij graszoden in ontvangst nemen en
een Gentenaar die boven op de afsluiting was geklommen ontnam mij mijn pet. De gansche Racingbende was op de
vlucht gegaan en terwijl ik weenend  voortliep kwam de nog steeds helpende vriend Jan Dogaer me verlossen. Toen
was Jan nog vuur en vlam en hij zwoer bij alle heiligen dat de pet zou terugkomen. Inderdaad er kwam een klak, maar
‘t was het hoofddeksel van keeper Colman.  De reis was bewogen geweest maar steeds sterker kwam de voetbalsport
naar voren.

Soms ging ‘t in Racing nog al erg rumoerig. ‘t Was na zuíken  storm dat wij ter betwisting gingen van de schaal

1 9 1



“ L’Expres ,, te Tilff. De tenors hadden onze rangen verlaten, maar hetgeen overschoot was van het beste wat R.C. M.
ooit zal bezitten op gebied van geest.

Reeds ‘s  smorgens om 11 uur bevochten wij de zege tegen F. C. Luik, en al was ons ploegje er een in miniatuur,
toch hadden wij de sympathie van al het Waalsche publiek en dreunde de lucht van de aanmoedigingen. Ook was
de zege aan ons.

‘s  Namiddags werden wij geklopt in de finaal met 1-0 door C. S. Verviers, na een der fraaiste wedstrijden uit de
loopbaan van onze vooroorlogsche Racing-Club.

Dit elftal werd gevormd en geleid door J. Dogaer, en mag aanzien worden als de wedergeboorte van onze
Racing, daar het de gewoonte inluidde van het vormen van eigen spelers in eigen tehuis.

Maar ook de gulste kameraadschap huisde in Racing’s rangen. Ieder clubmensch van voor den wereldkrijg weet
dat de Racingjongens graag Prins Carnaval vierden.

De kalender voorzag juist dien dag een wedstrijd op Cercle Brugge. Het was een geknor en gemor van belang om
te weten, of men ja of neen na den wedstrijd den trein van vijf uur zou kunnen halen. Er werd.beslist  dat men zich zou
uitkleeden in het spijshuis “La Toison d’Or,,, recht over het station. Ieder moest zijn burgerpakje geretd leggen om zich
na de match in den trein te kunnen kleeden.  De wedstrijd zelve was voor ons een succes en eindigde op 1-1. Rap do
huurkoetsen in en op een drafje naar ‘t  hotel. Algemeene vreugde, daar er nog tijd overbleef om zich te kleeden.  Terwijl
iedereen druk bezig was, klonk de kreet van J. Dogaer : “Jongens, de trein loopt binnen,,. Menig inwoner van de Pieter
De Coninck en Jan Breydel-stee moet wel aan ‘t schaterlachen zijn gegaan als hij die bonte mengeling zag van jongens in
vliegende vaan, gespoord, met één kous of schoen, dragers van wit-groene truien of losse halsboorden ; een geharrewar
van belang met het laten vallen van kleederen en voorwerpen die even rap in de valies werden geduwd. Maar Brugge
is een sportstad bij uitmuntendheid en kaartjesknipper en treinwachter staken een handje toe om de blazende en van
pret jubelende Racingers in den trein te duwen tot groote verbazing der talrijke reizigers.

De treinwachter hielp ons aan water en zeep en als de trein Mechelen binnenliep waren allen klaar. ‘s  Avonds
klonk het Racing-lied alom en trok de gelukkige groen-witte bende  naar de danspartijen op Neckerspoel.

Intusschen was R. C. M. ingeburgerd bij de menschen en de supportersschaar een legertje geworden. We moesten
een wedstrijd spelen op Stade Leuven.

Voor oningewijden moet ik uitleggen dat het veld in een diepte ligt op de Heverleesche baan. De ingangs-
bewijzen werden gegeven in houten kabientjes, die veel gelijkenis hadden met de hokjes die vroeger bij ons op de
Botermarkt gebruikt werden en die dienden tot beschutting der boterwegers. In elk geval waren de uitdeelers niet erg
rap naar den zin der Maanblusschers en er werd dus maar besloten een algemeenen aanval te doen. Deze geschiedde
met in acht neming van al de regels toegepast in de krijgskunde; en vóór de kaartjesuitdeelers zich rekenschap konden
geven van wat er gaande was, bolden de hokjes naar beneden, terwijl de Racingsupporters met ontplooide banieren en
onder algemeen gejuich Stade’s veld veroverden.

De oorlog woedt onmeedoogend en de gansche Racingfamilie is uiteengeslagen. De in het land gebleven
R. C. M.ers vergaderen bijna dagelijks in de “Concordia,,. Van voetballen is er geen spraak meer: er wordt duchtig
gevochten met spelden-vlaggetjes op de verschillende landkaarten. Het meest ophefmakend en zekerste nieuws wordt
bij iedere partij “bakspel,, verteld door vriend Jan. Al was het bier maar dun, doch viel het eens voor dat dezelfde Jan
naar huis sukkelde in den toestand van den Mechelaar die eens den toren zag branden.

‘s  Anderdaags, nog in slechte luim, vertelde hij dan dat hij het stukje vleesch dat men toen “bifsteack,, noemde,
maar niet kon gaar krijgen, en in een vlaag van gramschap alles tegen den muur had geslingerd.

Hij had prettig geslapen en gedroomd van Groen en Wit, maar ‘t ontwaken was een echten tegenvaller geweest.
Harde tijden he, Jan!

De herinneringen loopen ten einde; het naoorlogsche ligt nog frisch  in ieders geest.
Een laatste vraag en antwoord. Reeds meermalen werd mij de vraag gesteld, waarom ik toch zooveel hield van

mijn Wit en Groenen Racing. Ik richt mij tot de jongere spelers. Jongens, is het voetbalspel mij een groot vermaak
geweest, ‘t  is toch maar later dat ik al het. genot heb gesmaakt dat voetbal spelen mij heeft bezorgd. Vrienden, echte
vrienden hebben en ze behouden, dit is een verschijnsel in het leven, zoo  raar als een witte raaf. en nochtans die heb
ik ,in  mijnen Racing gevonden en behouden, zoowel in leed als in vermaak, in pijn of in vreugd, stonden ze mij
ter zijde, en ik naast hen!
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Jongens, denkt aan dit voorbeeld, tracht vrienden te worden en te blijven, denkt vooral met bewondering en
eerbied aan degenen die ons te vroeg ontrukt werden, want het waren echte makkers en ze stierven met hunne
gedachten bij R. C. M., dit is, te midden van ons. Weest eerlijk en braaf om meer den mensch te brengen tot den
mensch.

Dit weze  de zilveren wensch van uwen vriend en Racinger.
Rik SWYSEN.

Na 25 jaren+
Het 25 jarig bestaan van Racing-Club-Mechelen zou een gebeurtenis zijn van minder belang, indien het ontstaan

en den groei van “wit en groen ,, niet tevens in zeer ruime mate den hoofdfactor uitmaakte van de wording en de
ontwikkeling van de Mechelsche voetbalbeweging.

Vele van de na-oorlogsche Racingers zouden inderdaad verwonderd opkijken moesten ze zich verplaatst zien in
de aanvangsperiode van Racing’s geschiegenis, maar die verwondering zou dan weldra groeien tot een gevoelen van
diepe bewondering voor den moed, de wilskracht en de offervaardigheid van diegenen die het hebben aangedurfd, op
eigen krachten, zonder den minsten moreelen of stoffelijken steun, en in weerwil van een, laat ons maar zeggen,
onverschillige bevolking, de voetbalsport te Mechelen “ in te burgeren ,,.

Maar hun moed was onaantastbaar, hun wilskracht taai, hun offervaardigheid belangloos : en daarom zijn ze in
hun pogen geslaagd.

En als ik thans een of tweemaal per seizoen aan het verlangen niet kan weerstaan om toch weer eens naar mijn
geboortestad te reizen ten einde er onze “ eeredivisie  ,, aan ‘t werk te zien en ik met verbazing Racing’s voorbeeldig
ingerichte stadium beschouw, is het niet zonder een gevoelen van fierheid en groote voldoening dat ik terugdenk aan de
periode van Blok 16, toen we verplicht waren al het materiaal voor de oefening dagelijks uit een afspanning van de
Oude Liersche baan, twee kilometer ver naar Blok 16 te slepen, om het dan ‘S  avonds weer terug naar dezelfde
afspanning in veilige bewaring te brengen; - of aan die andere periode op de Slachthuisvest, toen ‘s  Zondags morgens
na verschillende dagen aanhoudend regenen, we elk met een emmer en een dwijl naar ‘t  terrein togen om den grond
toch min of meer bespeelbaar te helpen maken voor den match die ‘s  namiddags moest plaats grijpen; - ofwel nog aan
die latere periode toen we, na er in gelukt te zijn eindelijk het noodige geld saam te brengen tot het oprichten van onze
eerste houten omheining, ‘s  namiddags na schooltijd het toenmaals zeer strenge verbod, langs omwegen huiswaarts te
keeren,  trotseeren durfden en pijlrecht naar het plein der Slachthuisvest snelden om daar met vereende krachten mee te
werken ten einde de mooie, splinternieuwe, withouten “ cloture ,,, waar we heele nachten van gedroomd hadden, nog
voor den eerstkomenden Zondag uit den grond te zien rijzen.

Maar de toestanden na den oorlog zijn zoo  zeer veranderd! En ik vermoed dat de jongeren, bij het lezen van deze
banale herinneringen, een lichten glimlach moeilijk zullen hebben kunnen onderdrukken. Nochtans die feiten zijn niet
banaal. Ze zijn niet banaal omdat ze den geest weerspiegelen die ons toen allen bezielde, een geest van offervaardigheid
buiten alle baatzucht om, een zuivere sportgeest.

Dit was het lheldentijdperk  uit Racing’s geschiedenis ; het tijdperk toen er geen inkomsten waren, het wonder-
tijdperk toen elke speler voor zichzelf hoefde te zorgen en aldus genoodzaakt was zijn  uitrusting uit zijn eigen zak, met
zijn zuur vergaarde spaarcenten te bekostigen om dan ‘s  Zondags op den, koop toe van hetzelfde budget zijn verplaatsing-
kosten te betalen.

Maar het was ook in ditzelfde wondertijdperk dat Racing,  na slechts een jaar officieel optreden er in zou slagen,
na een waren triomftocht over de “ grounds ,, van alle Antwerpsche clubs, den kampioentitel der junior-afdeeling der
provincie Antwerpen te veroveren, om dan over de derde afdeeling heen, op het einde van het tweede voetbaljaar,
zich tweede te rangschikken in de tweede afdeeling der provincie en hetzelfde jaar nog mede te dingen in de eindronde
ter verovering der eerste divisie.

En als ik nu van op de reuzentribuun het hoerah-geroep hoor opstijgen voor onze jongens, bij hun intrede op het
terrein, dan is het voor mij weer diezelfde groote emotie van vóór twintig jaren, en wat ik dan ook doe om niet meer
te zien diegenen die er niet meer zijn, toch komen ze allen weer terug voor mijn geest te staan, onze groote spelers van
weleer : ik zie ze allen terug van Kalis tot Van Cant, van Levasseur tot Lauwers, van Rik Janssens  tot zijn broeder Jan,
van Vankesbeeck tot Janus Dogaer, van Jan Steenmans, onzen eersten middenvoor, tot Frans Dogaer, Racing’s
grootsten centervoor ; maar het is niet zooals de meesten onder ons hem hebben gekend, dat mijn verbeelding mij onzen
grooten  internationaal voor den geest roept; maar wel als het lieve snoezige ventje, wiens eerste stappen op het voet-
balterrein het me gegund was te leiden.
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De toestanden zijn veranderd, maar de geest is dezelfde gebleven : de geest van de ouderen leeft voort in het
jongere geslacht !

Dat is steeds de gezonde kiem geweest van Racing’s groeikracht, de grondslag van Racing’s grootheid. Hoevele
zustervereenigingen zijn er niet, die vóór en zelfs na Racing gesticht werden en die thans kwijnend voortsukkelen of
zelfs niet meer bestaan; en zulks juist omdat bij hen die geest ontbrak die Racing er steeds bovenop heeft geholpen.

Want ook Racing heeft kritische oogenblikken beleefd. Racing heeft tijdperken gekend van bangen strijd -
strijd tegen uitwendige vijanden, gestuwd door naijver en afgunst in een periode toen de verhoudingen tusschen club
en midden-bestuur nog niet gekenmerkt waren door dien breeden sportieven geest waarop we thans mogen roemen, -
strijd helaas insgelijks tegen vijanden in den schoot zelf van onze vereeniging. Het past hier niet al die droevige oude
veeten  weer in het licht te stellen, het ligt zelfs volstrekt niet in mijn bedoeling er in de verste verte slechts op te zin-

HOLLAND-BELGIË. - 1928.

Nouwens,  Diddens en Michiels  in de roode trui.

spelen ; maar een feit staat vast, en het is dat indien Racing aan al die stormen, zoowel  buitenwaarts als binnenwaarts
zegevierend het hoofd heeft geboden, zulks in de eerste plaats te danken is aan hen die door hun verknochtheid en hun
bestendig voorbeeld van verheven clubliefde, den geest der ouderen bij de op elkaar volgende jongere geslachten hebben
weten in te prenten en te doen voortleven.

Racing is dien dank verschuldigd aan een talrijke schaar onvermoeibare werkers, maar hoe groot ook hun
verdiensten zijn mogen, toch is hun naam te klein om vermeld te mogen worden naast deze van hem aan wien Racing
alles is verschuldigd, den man die heel zijn jeugd aan Racing en aan Racing alleen heeft opgeofferd, de groote figuur die
geheel de geschiedenis van Racing beheerscht en er als het ware de incarnatie is van geworden, Racing’s grooten
voorzitter, Oscar Vankesbeeck.

Hij veroorlove mij hier, ter gelegenheid van Racing’s 25 jarig jubelfeest, dat ook zijn jubileum mag heeten,  in
naam van al zijn oude “strijdmakkers ,, en in ‘t bijzonder in naam der “drie muskettiers ,, hulde te brengen aan zijn
wijs beleid, zijn grootsch werk, zijn eerlijk streven.

“ POL ,,.
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Wat het woord van een man vermocht,
Een keerpunt in Racing’s bestaan!

Racing was dan toch in eerste divisie geraakt ! Veel eer was daar nu echter toch niet aan verbonden geweest ;
zoo  ten minste werd er door velen gedacht.

‘t  Was immers dank aan een half dozijn Brusselsche spelers geweest dat ‘t  jaar te voren het kampioenschap van
Promotie gewonnen werd !

En niettegenstaande diezelfde spelers ook in eerste divisie Racing’s kleuren verdedigden, werden er niet veel potten
gebroken : de puntenoogst was maar schraal, en ‘t afvallingsspook begon den angst om ‘t  hart te slaan-bij trouwe
Racingleden en vrienden.

Mismoedigheid omtrent de uitslagen ontaardde in mismoedigheid tegenover de selectieheeren ; graag hadde  men
eene proef willen zien nemen met één of twee spelers uit de Reserveploeg, die in hunne afdeeling aan ‘t hoofd der
klasseering stonden. ‘t Was dan dat door sommige leden de gedachte vooruitgezet werd : “X. moet terug komen! ,,

Als een loopend  ,vuurtje  ging het van mond tot mond, tusschen de Racingers en eene algemeene vergadering werd
op een zaterdagavond in den “ Chevalier Marin ,, belegd.

Eene tot dan nooit geziene massa leden was opgekomen, zoodanig  dat allen in de nochtans ruime zaal geene
plaats vonden en velen op de trap en in het Café bleven wachten in de hoop ook iets over de verhandelingen te
hooren.

Eene teleurstelling : X. was niet aanwezig ! Maar dat was maar uitgesteld!
Een zijner trouwe vrienden nam ‘t woord, schetste in korte termen den

benarden toestand waarin Racing zich bevond, en als hij ten slotte verklaarde dat
slechts één man redding kon brengen, ging uit honderden monden *den naam
van dien man op !

Diegenen, die, om zekere redenen, die ik hier niet hoef op te geven, tegen
hem gekant waren, achtten het voorzichtig hunne meening voor zich te houden!

En dan ging een steeds meer en meer naderend gejuich op, eerst in het
Café, dan op de trap en eindelijk in de zaal zelve ! Daar stond de man c de
jongeling nog c op wien de blijde verwachting der overgroote meerderheid der
Racingers berustte ! En hij sprak !

Bijna een geslagen uur hield hij de aanwezigen geboeid onder eene gloed-
volle, geestdriftige rede, in dewelke  hij trapsgewijze ‘t vertrouwen in betere tijden
in de harten zijner aanhoorders wist te doen doordringen!

En wanneer hij als slot zijner rede het nieuws mededeelde dat hij als voor-
waarde zijner terugkomst in Racing, van de selectieheeren geëischt had dat van
de diensten van al de Brusselsche spelers zou afgezien worden en dat ze allen

Jozef VERBIST

door in Racing gekweekte Reservespelers zouden vervangen worden in den match van den volgenden dag tegen
Antwerp F. C., dan barstte een storm van toejuichingen los, eene ovatie zooals  er maar zelden aan eenen  gevierden
redenaar te beurt vallen !

En zijn oproep tot de nieuw aangeduide spelers van ‘t eerste elftal. die hij met tot in de ziel dringende woorden
wist aan te wakkeren den volgenden dag hun al te geven, lokte menige traan van ontroering in d’oogen der aanwezigen!

En in hoopvolle verwachting rukte ‘s  anderendaags eene onafzienbare schaar Racingvrienden naar ‘t plein, aan
de Gaz. Iedereen was benieuwd te zien hoe de jonge elementen. als Jacobs,  Van der Auwera enz. zich van hun
opgelegde taak zouden kwijten.

De algemeene indruk was dat men niet te veel mocht verwachten van de verjongde ploeg ; indien ze op eervolle
wijze kon verliezen tegen Antwerp, dan bestond er kans dat, na een paar matchen als oefening, eindelijk op overwinning
zou mogen gehoopt worden!

En d’uitslag was 3-2 in ‘t voordeel van Racing !
En die overwinning der Mechelsche jongens was d’eerste eener gansche reeks die de voetbalbeweging eerst in

verbazing, daarna in bewondering bracht, en ‘t spook der afdaling uit den geest der Racingers deed verdwijnen!
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Het woord van één man, van een leider had dit wonder verwekt!
‘t  Is bijna twintig jaren geleden ; oude Racingers, herinnert ge ‘t U nog !
Die man was Oscar Van Kesbeeck !

Jan VERLINDEN.

Een Vriendenmatch van R, C+ NI.  te Dendermonde.

Dat was nog in den heroïeken tijd toen tribunes, goed gerolde speelpleinen enz. in Engeland bestonden, maar niet
bij ons! Zelfs was er van de sympathieke promotieclub die thans Dendermonde ‘s  kleuren hoog houdt, nog geene
s p r a a k .

Eenige jongens aldaar waren ook door de voetbalkoorts aangetast geworden en oefenden zich dapper in eene
weide.

‘t  Was dan dat een hunner, leerling van het Athenéum te Mechelen, de gedachte opvatte een match in te richten
tusschen zijne makkers en eene gemengde (oh zeer gemengd, er waren er zelfs die geen speler waren) ploeg van
R. C. M., meest allen ook leerlingen van ‘t Atheneum.

Die match zou voorzeker geen jaar in ‘t  geheugen der deelnemende spelers gebleven zijn, hadde  er zich geen
incident in voorgedaan, dat ik hier verhalen wil.

Een der Racingers, zekere R. een Waal, dikke, gezonde jongen, speler van.... 12’ divisie, was als rechtsbuiten. met
den bal op den loop gegaan, blazend en snortend  als een goed in form, op hol zijnde natiepaard, en werd achtervolgd
door den Dendermondschen half-back*

In zijn angst zich den bal te zien afnemen, joeg R. dezen verre, te verre vóór zich, want daar kwam nu den back
opdagen en deze was reeds bij den bal als R. er nog wel een half dozijn passen af was.

Die back, die anders, als de bal stil voor zijn voeten lag, er zeker niet meer dan drie keeren op tien zou neven
geschopt hebben, miste natuurlijk het rollende leder. Zijn voet kwam terecht in eene droge vlaai (die een paar weken te
voren door een der gewone bezoekers dier weide vergeten werd).

Op ging de vlaai - die eigenlijk aan den bovenkant alleen maar eene droge korst vertoonde - en beschreef
draaiend eene mooie parabool. R. die erg bijziende was, wilde aan dien Dendermondenaar eens toonen hoe men met
het hoofd aan zijn medespelers moet passeeren, en plaatste op echt Engelsche manier zijn kroezelkop eronder.

Eerst kon R. maar niet denken waarom die drommelsche bal hem op ‘t hoofd bleef plakken, in plaats van voor
de voeten van zijn “ inside ,, terecht te komen zooals  dat zijne bedoeling geweest was!

Maar toen hij dien Dendermondschen back zich op den grond zag rollen, ten prooi aan eene hysterieke lachbui,
en gewaar werd hoe ‘t sap der vlaai hem langs voorhoofd, oogen,  neus en mond begon te vloeien, en een zekere
parfum, die eigenlijk geen “ héliotrope ,, was hem ‘t reukorgaan kwam streelen, besefte hij dat eene aardbeving in China
hem min noodlottig zou geschenen hebben dan ‘t ongeval dat hem nu overkwam!

“ Mama ,, ! kermde hij en begon te weenen  als eens kind!
Giljom Van Hoey, die als arbiter, met zijne kameraden van Racing mee gegaan was, slikte bijna zijne fluit in van

puur verschieten, toen hij dien nieuwsoortigen heilige, met een geparfumeerde aureool op ‘t hoofd, op zich zag afkomen,
met volle handen de “ pommade ,, uit zijn krullebol grabbelend !

Die match eindigde met een wezerdzijdsche  a forfait ,, !
Jan VERLINDEN.

Waar is de Tijd?

‘t Was in 1906. Racing was toen nog een jongensclub, waarvan alle bestuursleden tevens ook spelers waren.
Voorzitter Van Kesbeeck had toen in ‘t bevriende en reeds verder gevorderde “ Uccle Sports ,, de kennis gemaakt van
eene opkomende jonge ster waarop de toenmalige machtige Union St. Gilloise  een begeerig oog gericht hield. Die
ster was Hebdin.

De Racingers kenden toen van voetballen nog niet veel meer dan loopen en tegen het leder trappen en de jonge
Hebdin  had beloofd eens met een paar internationalen naar Mechelen te komen om ons te laten zien wat voetbal
eigenlijk was.
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Op een Donderdag namiddag waren .de Brusselsche kleppers, meest Unionspelers, aangekomen in “ De Zaag ,,
waar ‘t- lokaal en tevens de kleedkamers gevestigd waren en, terwijl wij rond den draad op het niet afgesloten terrein
van de Slachthuisvest, ongeduldig te wachten stonden naar de wondere  dingen die moesten gebeuren, kwam daar
Van Kesbeeck, blazend als een locomotief toegeloopen, met de armen boven ‘t
hoofd en waarschuwde ons : “ mannen, Poelmans  is er bij, kletsen zulle als hij
opkomt ,,. En kletsen deden wij als de zes Brusselsche wondermenschen zich
vertoonden en eenigen riepen zelfs : “ Vive Poelmans  ,,.

De groote back was toen in zijn beste dagen en droeg als kenteeken zijner
majesteit, de nationale *‘  tap ,,. De befaamde gasten stelden vóór met hun
achten een wedstrijd te spelen tegen on eerste elftal en op eenige minuten
stonden de “ groen-witten ,, in ‘t gelid. ‘k Ben de namen der Brusselsche spelers
vergeten maar Hebdin  en Poelmans  waren mans genoeg om al onze belangstel-
ling te boeien. De toekomstige “ prince Georges ,, leek een echte duivel met zijn
zwarte, wilde haardos. Als een duivel ook stormde hij door de Racingers heen en
zijn keien in volle vlucht op ons doel afgeschoten leken bliksems. Poelmans  was
de eenige verdediger. Sereen beheerschte hij ‘t geheele veld en was voor onze
jongens ongenaakbaar. De manier waarop hij zich in volle vlucht wist om te
draaien en weg te trappen leek ons subliem en wij stonden verbluft over zijn
nooit geziene “ élégance ,,. Wij kregen eene davering van 7-1, dank aan een
strafschop ons toegekend uit “ compassie ,, en door Kalis zonder “ compassie ,,
omgezet.

Alfons  DIDDENS

Wij voelden ons gelukkig met die klopping en de voetballes die er in stak, maar de indruk ons door die Union-
spelers nagelaten was ZOO  overweldigend, dat in latere jaren tegen hunne opvolgers nog steeds met ontzag werd
opgezien, zoodat onze spelers steeds een deel hunner middelen kwijt waren en zich door Union reeds op voorhand als
verslagen beschouwden. Uitslagen als 6-1, 8-1,  7-2 getuigen daarvan en eerst sinds 1923 is Racing  die bijna bijgeloovige
vrees te boven geraakt.

A. G .

1 9 7



A R  C M .



MET DË RACINGERS OP REIS

Paaschdagen 1921.

‘T EERST SINDS DEN LANGEN WREEDEN  OORLOG ZOU RACING MET ZIJN
éérste ploeg naar den vreemde trekken. Ze zouden trachten den roem der club hoog te houden in
‘t  buitenland. De reis zou gaan naar Luxemburg, waar ze uitgenoodigd  waren door Racing Club en
vandaar verder naar Metz om daar uit te komen tegen Association Sportive.

Deze beide ploegen waren op dat oogenblik zeer sterk en het zou aan onze jongens zeker al
un  kunde kosten zoo  ze deze

beide teams wilden overwinnen. METZ 1921 .

Eenige getrouwe Racingers
en enkele dames hadden er aan

gehouden de spelers te vergezellen om hun verblijf
in den vreemde te veraangenamen en ook om ze
op de speelvelden aan te moedigen.

Met een dertigtal trokken we blijgemoed
Zaterdag’s middags weg. In de beste stemming
verliep de lange reis en tegen den avond kwamen
we te Luxemburg aan.

In de statie werden we opgewacht door eenige
bestuursleden der lokale Racing Club. Deze heeren
hadden er aan gehouden bloemen aan te bieden
aan de dames van ‘t gezelschap. Deze attentie
bracht aanstonds iedereen in de beste stemming en
al pratende en lachende trokken we naar ons hotel.

Een prachtig eetmaal, op voorhand besteld
stond ons te wachten. Hoeft het gezegd dat al de
jongens de handen uit de mouwen staken om eer te
doen aan die keurige gerechten. In blijde stemming
liep alles van stapel. Na het maal kwamen de
Luxemburgsche bestuursleden ons halen om ons
naar hun clublokaal te brengen. Hier werd dan
verder kennis gemaakt en menig glas gedronken op
den goeden gang der beide clubs. Tot laat in den
avond hebben we daar te samen verteld tot het
tijd was om te gaan slapen, want ‘s  anderendaags
diende er gespeeld.

Sommigen vonden het echter nog wat vroeg
en wilden nog ergens anders naartoe; doch het
ordewoord was : naar huis ! en iedereen volgde den
voorzitter.

Nu, hoe het er juist toeging weet niemand!
Ons groepje gekiekt.

Doch zeker is het dat een paar wisten te ontsnappen (volgens sommigen langs de liftkabels) en vrij laat in den nacht in
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geestige stemming binnenkwamen. De tusschenkomst van eene ferme hand was hier noodig om alles te stillen en in orde
te brengen, maar daarvoor was Vankesbeeck de man.

Paschen! Na het dejeuner gingen we voor een kleine wandeling de stad in. Na een paar stukjes muziek, op de
groote plaats gehoord te hebben, dropen we af om te middagmalen.

Om 3 uur kwam een muziekkorps ons afhalen om ons naar het terrein te brengen, toen gelegen buiten de stad.
Daar stonden we waarlijk verbaasd over het veld. We hadden ons ingebeeld een goed plein te vinden en oh jammer !

Een terrein waar bij ons een tweede divisie den neus zou voor ophalen! Daar dwars over het veld liep een weg, waaruit

LUXEMBURG 1921.

De twee aanvoerders en de scheidsrechter.

Links Frans Dogaer.

men nog vergeten had kasseien weg te doen. Voorts
was de grond zelf een echte “montagne  russe,,  over
aspergeland.

Dat alles neemt niet weg dat er tamelijk veel
volk was opgekomen om ons te zien. We hadden
het tegen een sterke ploeg. Racing Luxemburg had
zijn elftal nog aangevuld met een paar beroemde
vreemde elementen en zou ons kloppen.

Na eene schoone  partij was de uitslag 2-2,
wat voor onze kleuren zeer bevredigend was.

Rond 7 uur kwamen eenige leden ons weer
afhalen om in hun gezelschap den avond door te
brengen. En die heeren hadden er waarlijk een
handje van weg om vreemde gasten te bevredigen!
Ook was het vrij laat toen er aan slapen werd
g e d a c h t .

‘s Anderendaags gingen we naar Metz. Hier
ook werden we afgehaald door een paar bestuur-
ders. In den voormiddag gingen we onder geleide
van de vrienden door de stad en daarna naar hun
lokaal. Daar werd de eerewijn aangeboden en
eenige redevoeringen gehouden.

Goed gemiddagmaald en daarna een paar
uurtjes naar bed. Dit scheen hoogst noodig ! A.S.A.
beschikte inderdaad over een keurelftal dat tot
dan toe nog de neerlaag  op zijn grond niet had
gekend en voor de gelegenheid zou ook hun trainer
- een tjeeck + de schoenen aanbinden en de spil-
plaats bekleeden.

Toen de tijd tot vertrekken daar was en we
ons reeds buiten, op weg naar ‘t veld bevonden,
bemerkten wij tot onze groote verbazing dat er ons
twee spelers ontbraken. Men had ze eenvoudig
vergeten te wekken ! Spoedig weergekeerd naar het

hotel waar het heel wat moeite kostte de slapers uit de pluimen te krijgen.
Het voetbalveld was hier niet veel beter dan in Luxemburg ! Een soort oefenplein, waarvan de grond bijzonder

hard was en met “gravier du Rhin,, gevloerd. Dit was de oorzaak dat de bal moeilijk kon .gekontroleerd worden en
wee dengene,  welke met den grond in aanraking kwam! Hier was het publiek niet talrijk opgekomen. De meerderheid
waren “poilus,, die uit vollen mond onze jongens toejuichten. De aanmoedigingen waren wel verdiend. Immers, hier
gaf Racing een prachtexhibitie, die de fransche soldaten van enthousiasme deed opspringen. De twee gebroeders
Dogaer en Rik Lauwers waren de sterren van ‘t  veld en speelden met den Tjechischen prof gelijk de kat met de muis.
Ook werden zij na de match dapper toegejuicht. Allen tevreden en onder gelach en geklap trokken wij te zamen
terug de stad in.

De bestuurders der A. S. A. zorgden dat we eenen zezr  aangenamen avond doorbrachten. en weer was het laat
toen we ons logement opzochten.
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Dinsdag ging het naar Straatsburg. Prachtige stad die we gansch hebben bezichtigd. Iedereen was ‘s  middags in de
hoofdkerk aanwezig om het beroemde uurwerk in werking te zien. Geen oogen waren groot genoeg om al dat wondere
te aanstaren dat zich juist op klokslag twaalf uur daar afspeelt.

Den avond die we daar te zamen doorbrachten was een der aangenaamste van de gansche reis. Vraag het liever
aan de ouderen. Ze zullen er u wat van vertellen !

Woensdag werd er aan terugkeeren gedacht.. In den trein geraakte men niet uitgepraat over wat men gezien had
gedurende deze enkele dagen.

P .  w .

Met R+ C+ M. naar Parijs.

Na ‘t seizoen 1924-25 scheen het lang van geen leien dakje te zullen loopen  met het inrichten van eene rondreis
voor onze spelers. Al onze plannen vielen in duigen en vermits Levallois bereid was ons te ontvangen. zouden wij met
onze jongens nog maar eens naar Parijs trekken. Jan Diddens,  Dore Nouwens,  Michiels.  Cammans, enz. waren toen
allen piepjonge kereltjes voor wie Parijs wel eene bijzondere aantrekkingskracht scheen te hebben en de oude vossen
zooals Janus Dogaer, Rik Lauwers, Jan Deron en Mossoux wisten als oud-strijders van ‘t leventje in de groote lichtstad
genoeg, om het in rook verzwinden van een uitstap naar Italie niet al te zeer te betreuren, zoodat iedereen in zijn schik
was en ‘k zag dan ook alleen maar lachende gezichten, als de bende  met inbegrip van Blondeau  en “ Peere,,  op de
statieplaats vereenigd stond. Staf, nen
echte “Parigot,, van tijdens den oor-
log, zou de reis als supporter mee-
maken en tevens als gids fungeeren.

In de Zuidstatie te Brussel.,...
eerste teleurstelling : Mossoux had
zijn plaats in den “ bloc ,, niet laten
voorbehouden. Als militair zou hij
zelf voor zijn bijzonder biljet aan 1/4
prijs wel zorgen; maar alle plaatsen
waren bezet en “de lange,, mocht
niet mee. Na tal van vruchtelooze
onderhandelingen links en rechts,
werd Guillaume toch binnengesmok-
keld en in het W. C. gestopt en eens
dat de trein voor zijn ononderbroken
rit aan ‘t rollen was, viel er aan geen
buitenwippen meer te denken.

De tweede tegenvaller kwam
aan de grens als de douanebedienden
het niet ékns  konden worden met den
voorraad die onze cigarenhandelaar

Onze Racingtrs te Parijs

Rik Bak (proeft er eentje..... kostelooze reklaam) over het gezelschap verdeeld had.
Het boeltje moest grootendeels in bewaring worden gegeven tot bij de terugreis en het vooruitzicht in Parijs

slechte waar duur te zullen moeten betalen was niet prettig. Gelukkig had ik persoonlijk een viertal doozen “ Araks ,,
weten te redden zoodat bij de aankomst lustig kon gedampt worden.

De derde teleurstelling kwam, toen Staf ons het door hem aanbevolen hotel binnenloodste. ‘t  Bleek een vierde
rangsgedoe, waar frischheid en zuiverheid van ondergeschikt belang schenen. Mopperend werden de kamers onderzocht
en de bagage gestald; maar spoedig was men weer op straat waar een dubbele “ Amer Piton  ,, den wrevel doorspoelde

en ons met den slag vroolijk stemde.
Een stevig avondmaal bracht de geestdrift er in en rond 8 uur kuierden allen op den Boulevard des Italiens en

werden de “ demis  ., duchtig aangesproken.
“ Peere ,, die steeds maar “un back ,, bestelde. verwenschte weldra alle Parijsche “garçons ,, die hem allen zonder

uitzondering, een klein glaasje toeschoven, terwijl de anderen zich aan eene respectabele pint konden laven. De goeie
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vent begreep maar niet dat men te Parijs met “back  ,,, een n quart ,, bedoelt en vermits de fransche taal en ‘+  Peere ,,
niet goed met elkaar schenen om te kunnen was er natuurlijk niemand om de nodige opheldering  te verstrekken,

Plotseling kwam “de lange ,, met een voorstel voor den dag dat t’ allen kant op geheimzinnig geglimlach en
knipoogen werd onthaald en daar waren wij op weg naar de rue N..... Het “etablissement ,, bleek grootsch opgevat
maar ‘t gezicht van “ Peere ,, was bij zijn binnentreden geld waard: een “ close up,, er van ware onmiddellijk door
iedereen met de uitdrukking “ verbauwereerd ,, bestempeld geworden. Wij zorgden er voor dat het bezoek rap
afgeloopen was zoodat Janus Dogaer, die met zijn wederhelft buiten was gebleven, zich niet al te lang had verveeld
toen de stoet buiten kwam gedefileerd, “ en route ,, voor Montmartre, waar men zonder omzien den “ Moulin Rouge ,,
binnenzeilde. Hier werd wel wat voorzichtiger met de dure dranken omgesprongen. Toch bleken een paar van den
troep niet in staat aan de verleiding der muziek te weerstaan en waren dra met een snoezig midinetje aan ‘t  steppen dat
het een aard had. Wij waakten er echter op dat zich geen idylle ontspon en sleepten de trouweloozen mee naar de
“ Hel ,, waar Mossoux onmiddellijk bereid was als slachtoffer op het tooneel te gaan staan, met gevolg dat wij al zijn
gebreken vernamen, de horens uit zijn kop zagen opschieten en hem in een vuil hemd ten slotte levend zagen
verbranden.

’

In de kleine uurtjes zochten wij ons weinig aanlokkelijk bed op waar bijna niemand bleek te kunnen slapen want
‘s  morgens was de ontevredenheid algemeen, te meer daar een plasregen ons enthousiasme verkoelde.

“ Eeckel ,,‘die  geen regenjas meehad,  wenschte kost wat kost zich op de oude markt zoo’n  meubel aan te schaffen
maar niemand had lust hem te vergezellen om dien “impi,,  te gaan koopen.

Staf loodste ons binnen in een “ caberdouche ,, waar harde eieren en koeken te krijgen waren en na dat ontbijt
werd een krijgsrraad  belegd en besloten van hotel te veranderen. Na weinig zoeken vonden wij degelijke kamers
beschikbaar en in vijf taxi’s gingen wij onze bagage halen, voorwendend dat een telegram ons onverwacht naar Lyon
riep om er een wedstrijd te spelen.

Ik acht het overbodig uit te weiden over al wat we te Parijs zagen, maar vermits de afgesloten match door de
mand viel, bleef ons niets anders over dan “sightseeing ,,, iets waarvoor natuurlijk ruimschoots gelegenheid was.

Wat gedurende die dagen vooral opviel was de onverzadigbare eetlust onzer  Racingers. Om het ontbijt werd
natuurlijk van in bed gebeld en wanneer rond 10 ure - klaar of niet klaar - iedereen in ‘t gelid stond, werd onver-
mijdelijk al spoedig geinformeerd waar men zou middagmalen en of ‘t  goed zijn ging en omtrent de plaats van het
souper was reeds rond 3 uur belangstelling vast te stellen.

Op den avond van den derden dag hadden wij last om ,, Blom ,, uit de klauwen eener zoogezegde “ compatriote ,,
los te maken, die hem ten allen prijze met hare familie wilde doen kennis maken.

Den volgenden nacht toen wij weer in Montmartre verzeild waren hadden
wij ons te verzetten tegen de schaking van Jan Diddens : Twee “trottoirfeeën,,,
door de “lange,, opgestookt, grepen eensklaps ons “bekkertje,,  onder de armen
en tilden hem van den grond op, blijkbaar met slechte inzichten bezield.
Maar de kleine, in plaats van op moeder te roepen, bewees dat hij toen reeds
de stof van een internationaal bezat en schopte en vocht zoo  nijdig dat de
lieve juffers besloten een gewilliger prooi uit te kiezen.

Toen wij daarop den “ Chat Noir ,, in volle “ séance  ,, binnenstapten, kreeg
de juist optredende komiek, Blondeau  in ‘t oog, paffend aan eene dikke sigaar,
en had hem onmiddellijk te stekken als voorwerp zijner scherts. Maar de vent
had het niet onder de markt want onze “soigneur ,, is nu precies niet op zijn
tong gevallen en gaf hem in ‘t schilderachtigste soldatenfransch flink repliek.

Ons reisje zou niet eindigen zonder een geimproviseerden “Tour de
Paris ,,. Staf, onze gids, bracht ons aan den “ Arc de Triomphe de 1’Etoile  ,.
in den ondergrond en stopte ons in der haast, in een trein die wel op de
gewenschte lijn reed maar in de verkeerde richting, zoodat wij eventjes 23 maal
te stoppen kregen vooraleer wij, half verstikt, op onze bestemming kwamen.

Victor  MICHIELS Onnoodig te zeggen dat Staf het er kon voor doen.
Op 12 Juli kregen wij een voorsmaakje van de Nationale feesten. Met

neuzen aangebonden en gekke kleine hoedjes op, wierp onze bende  zich tusschen de opgewekte Parisiens en het “bal
populaire,, van het Faubourg Saint  Denis  kende zeker geen joliger kerels dan onze Maanblusschers die er menig hart
veroverden. ‘s  Anderendaags werd de terugreis aangevat, beladen met de onvermijdelijke souvenirs.

A. G.
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Op reis met de Jongens+

10 tot 15 Oogst 1926,

Prachtig weertje! Het belooft ons een aangename vacantie!
Wat ‘n  spanning op de statieplaats, Dinsdag 10 Augustus. Is er iets gebeurd? Een paar groepjes met groote

valiezen spreken zoo  luidruchtig onder elkaar, gesprek dat slechts onderbroken wordt door een schaterlach! Zij
schijnen nog andere personen op te wachten, want nu en dan kijkt men naar de richting van de stad. Op ieders wezen
staat vreugde te lezen. Inderdaad, Racing’s ploeg gaat op reis ! Ditmaal is het niet naar de zee, ook niet naar Parijs.

Voor de eerste maal gaan onze jongens de natuurschoonheden bewonderen, en een omreis maken in het schilderachtige
Groothertogdom Luxemburg. De achterblijvers zijn daar! Een haastig gegrijp naar de valiezen, een koortsige handdruk
aan de telaatkomers, en de statie in. De kaartjes worden in der haast uitgedeeld, de sporen overgeloopen en, “En
voiture!,, Eenige goede getrouwe vrien-
den kwamen ons goede reis wenschen. 1926.

In Brussel stappen we over. We
beschikken over een half ledig rijtuig,
waar we beleefd gebruik van maken om
ons degelijk te plaatsen. Dat plaatsnemen
is een belangwekkende zaak. Ieder kiest
immers zoowat zijn vrienden. Er zijn er
die zullen kaarten, andere zullen ver-
tellen en een derde soort is deze die
altijd aan de raampjes zitten, niet veel
vertellen maar alles meesnappen wat er
in ‘t  voorbijsnorren te zien is!

Arlon ! Paspoorten ! Algemeen ge-
harrewar en gezoek! Met verwondering
wordt vastgesteld dat er twee hun pas
vergeten hebben. Wat nu begonnen?
Het consigne is streng! De voorzitter
regelt de zaak : wanneer we terug naar
België keeren zullen de kaarten er zijn.
Daarvoor zullen de in Mechelen ge-
bleven vrienden zorgen, ‘t is voorbij!
Luxemburg, alleman af!

De lustige reizigers komen spoedig
af en onmiddellijk begeven we ons naar
‘t hotel waar de noodige schikkingen op
voorhand werden genomen.

Het in beslag nemen der kamers
is een netelige zaak en loopt niet altijd
wel af. Weer moet de voorzitter bij-
springen. Iedereen is geherbergd en ge-
heel voldaan, zich wat opknappen voor
het avondmaal dat voorzeker goed zal

smaken. Allen hebben jonge magen en

In de burcht van Vianden.

er zijn er die van geen klein gerucht vervaard zijn, niet waar Jefke? TerwijI
de bijkomende schikkingen met den patroon besproken worden, hebben er al verschillende de plaat gepoetst, zoogezegd
om zichtkaarten te koopen.  Wat zal er geschreven worden ! We zien de schrijvers echter niet meer terug en hooren
‘S  anderendaags in alle hoekjes fluisteren van dancings en lieve “mokkes,,.

Woensdag. Het is beginnen te motregenen wat ons verplicht de kap op de car  te spannen.
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‘t Zal niet erg zijn, zegt ons iemand, ‘t zal vandaag prachtig weer worden. We bekijken den man wantrouwig.
Mocht hij waarheid spreken!

Iedereen kiest de plaats die hij gedurende deze dagen zal behouden. Au revoir! en we rijden de stad Luxemburg
door en daarna onmiddellijk het bosch in. Breed openen zich de longen om de goede frissche morgenlucht in te ademen.
Heerlijke zichten wisselen zich af tot dat we onder een plassenden regen onze intrede doen te Larochette. Hier houden
we stil. Ieder koopt een zichtkaartje in ‘t café en de liefhebbers pakken hun eerste druppeltje Quetch!

Weldra gaat de zon zich vertoonen en de aangezichten der jongens worden minder lang. De eerste kwinkslagen
komen met de eerste zonnestraal! Een liedje gezongen, en zoo  komen we, zonder het te merken, te Diekirch. Hier doet
de warmte zich reeds dapper gevoelen en we houden dan ook eenige minuten stil om. zoo  de jongens zeggen “de
moteur eens te laten drinken !,,  Vandaar verder naar Vianden, waar de beroemde burcht wordt bezocht.

De terugtocht liep allerbest af. Iedereen was in de beste stemming en menig liedje werd gezongen. Zonder het te
bemerken waren we,weer  in de stad aan ons logement, waar men zich wat ging opschikken voor het diner.

Als iedereen reeds rond de tafel vereenigd was bleken er nog een koppel te ontbreken. Na lang zoeken kon men
ze ontdekken. Het was een gelegenheidscoiffeur en zijn slachtoffer : Swatje, die kost wat kost wou geschoren worden
en “kluts,, die dat karweitje op zich had genomen. ‘t Was echter niet meegevallen en aan ‘t  herstellen van de
veroorzaakte schade hadden de jongens al die tijd verspeeld. Beplakt met vier, vijf zegelpapiertjes en met enkele lapjes
vel minder, kwam het slachtoffer met den pseudo-Figaro  eindelijk aan tafel, waar zij volledig succes haalden.

Dat belette hen niet van de sterkste eters te zijn.
Na nog een uurtje gezellig samenzijn om de indrukken van den dag mede te deelen,  ging men ter ruste.
De volgenden dag zou de reis gaan naar Echternach en Consdorf om terug te keeren langs Berdorf en de

Vogelsmühle. Geen bijzonder voorvallen kenmerkten deze reis. Alleen wanneer de weg liep langs zwaarbeladen appel;
boomen kon niet aan den lust weerstaan worden de vrienden eens terdege aan een appelbombardement te onderwerpen.
Een koppel blauw oogen was daarvan het eenige gevolg. Ik vergat nog te zeggen dat ook het prachtige Müllerthal  ons
bezoek kreeg.

Luxemburg-Verdun. Deze uitstap is langer dan de twee eerste bijeen en er zal flink moeten worden doorgereden
zoo  we voor den donker in ‘t  hotel weer willen zijn. Ook om 7.30 stipt zijn we reisvaardig en en route!

Onze reis gaat over Esch-sur-Alzette dat we doortrekken en waarvan ons slechts de herinnering van een enorme
fabriek bijblijft. Aan de grens afgestapt en na eenige minuten weer voort. Langs slechte banen rollen we door meestal
arme streken. Vele kleine woninge
Weinig verkeer op deze banen,

langs den weg tot nu toe slechts w

:n ziet men hier nog staan waarvan sommige nog met “tole ondulée,, zijn opgeslagen!
en het is slechts bij het naderen van Verdun dat het wat drukker wordt. Heeft men
reinig van den oorlog gezien, nu begint men de overblijfselen der verwoesting gewaar

te worden. Deze vermeerdert nog steeds tot we in Verdun door de poort de stad
binnenrijden. Hier is het gewoel druk. Een bedroevend schouwspel doet zich voor.
Overal verwoesting! Vernieling ! Overal ziet men hoopen  bouwmaterialen ! Overal
nieuwe groote magazijnen, half voltooid, doch waar reeds druk handel wordt
gedreven, groote toeloop van toeristen. Eene kleine wandeling in de stad. Aankoop
van zichtkaarten daarna naar het hótel voor het middagmaal.

Goede fransche keuken doch die niet al onze jongens beviel. Dat belette niet
dat ieder zeer voldaan de tafel verliet om zijne briefwisseling te doen! Heden zal
er niet lang getalmd worden want we zijn nog ver van huis. We stappen dan ook
spoedig in en op weg door de stad, de helling op om de slagvelden en forten te
bezichtigen. Op de hoogten, komt men onder den indruk van het groote drama
dat hier gedurende jaren werd afgespeeld! Hier ligt alles nog zooals het gelegen
heeft : ingestorte loopgraven, stukgeslagen “abris,,  ontelbare kleine en groote
obusputten, onbewerkte, woeste gronden, puinen.  draad, enz. Hier is de vermeling
volledig, overal de naakte doodsche stilte, slechts onderbroken door de autos  der
toesnellende toeristen. Zoo rijden we voorbij het fort van Vaux om slechts het

Willem LEYERS. fort van Douaumont te bezichtigen. Een zekere beklemming om het hart doet zich
gevoelen wanneer men door de verschillende plaatsen heen geleid wordt. Oud-

strijders denken huiverend weer eens terug aan ‘t  uitgestane leed ! iedereen is droevig gestemd... Zoo verlaten we het
eens ZOO  machtig fort om de “tranchée  des Bayonnettes,, te bezichtigen.

Daarna naar het voorloopige houten huis “Ossuaire  de Douaumont,, geheeten  waar we onder ingetogen stilte en
met ontbloot hoofd voorbij de overblijfsels gaan van duizende onbekende gesneuvelde strijders. Later zal hier een
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grootsch monument verrijzen, waar deze beenderen zullen bewaard blijven. Nog eenige minuten rondgewandeld en

daarna de terugreis aangepakt...
Eene ernstige “panne,, geeft ons heel wat vertraging.
Van het verplichte oponthoud wordt dankbaar gebruik gemaakt om onzen dorst te lesschen. Geen enkele maa1

hadden we dezen namiddag gelegenheid gehad om iets te nuttigen.
Na een korte poos is de auto hersteld en met kloeken moed wordt er voortgebold. Stilaan is het avond geworden

en het was geheel donker toen we ons hotel bereikten waar men ons sinds lang reeds opwachtte.
Spoedig gezien of er briefwisseling was toegekomen. Naar de kamer toe om zich wat op te frisschen en daarna

werd het keurig avondmaal verorberd. Laat werd er ditmaal niet ,geschreven,  en ook niet lang verteld? Iedereen was te
vermoeid van de lange reis. en begaf zich vroeg ter ruste.

‘s Anderendaags zouden we uitkomen tegen “Spora,, die ons een flinke davering toediende. Hoe kan het toch

anders na al dat reizen. Het vacantiegevoel zat er al te zeer in bij de jongens. Toch beloofden wij de Luxemburgers
eene gemeende “revance,, in Mechelen waarna de terugreis werd aangevangen.

P .  w .
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Gust VAN DE VELDE

Onze gesneuvelde Penningmeester.
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BIJDRAGEN mVAN BUITENSTAANDERS (f#jfij)
-l-

Mechelen Jubelt !
Racing ! ! !
Wat of er hamert in machtigen cadans op ‘t aambeeld der verbeelding, bij dien stoeren kreet die ons zoo  dikwerf

tot bewondering dwong ; wat of er davert in rytmieken slag als ‘n jubel van sterke deining, hooger, geweldiger steeds
slaande langs massief belijnde horizonten, in stijgenden galm, als ‘n  zee van geestdrift, naar de lichtende zonnewegen
van het heden, schalmeiend de toekomst te gemoet,

Racing ! ! ! Racing ! ! !
‘n Tooverwoord, dat ons F. C. Mmers tot eerbied hypnotiseert, dat groen en wit in vervoering streelt, aan wiens

fascinatie geen sportief Mechelaar ontsnappen kan. Haast heel z’n voelen ligt in dat woord vastgekluisterd, met z’n wee
met z’n jubel, met z’n angsten, met z’n vreugde. En het is nu eenmaal tot een onomstootbare waarheid gerezen w een
Racinger is en blijft een Racinger uit gansch de volheid van een hem eigen enthousiasme, voortgesproten uit ware,
oprechte, ongekunstelde clubgenegenheid, die heel z’n eenvoudig gemoed bezielt, die hem zijnen club doet beschouwen
als een heilig iets, iets dat vergroeid is met z’n wezen, vastgeankerd ligt in ‘t diepste diepe van z’n hart, en tot uiting
slaat vrank en vrij, toch onweerstaanbaar, niet te weerhouden, geenzins  te verguizen.

Ei die Racingers! ge leest het in hun doen en laten, ge voelt het aan in ‘t  alledaagsche van hun omgang, ‘t schicht
en sperkelt u tegen uit ‘t vlammend woord wanneer het over Racing gaat.

Racing heeft het hart van de massa veroverd, het hart van de volksklasse, der werkersbevolking.
F. C. M. kan misschien voornamer aandoen, heeft misschien een ietwat aristocratischer cachet gekregen door z’n

ontstaan, en wel bizondzr  door latere ontwikkeling. Racing toch bleef Racing, bleek de volksclub bij uitnemendheid;
in dien atmosfeer hoort Racing thuis! daar is z’n waar arbeidsveld, daar gedijen zijn oogsten, daar put Racing kracht,
en daarom is Racing er niet van te scheien.  Racing werd wat het is door z’n volk, Racing blijft volksgezind, de volks-
club bij uitstek.

Doorwandel bij zomeravond de werkmansbuurten, onze steegjes en gangjes, waar de onder den grijzen ouderdom
krom gezakte huizekes,  vol rumathiek den zwaren last der jaren scheef naar beneden laten zakken, kuier langs de meer
moderne buurten, overal waar de werkersjeugd ravottert, de ouderen bij ‘t dampend pijpken,  bij te verstellen kou sen
werkmanspak, aan ‘t deurken  zitten, en dra zal ‘t  huppelend refrein der Racingliederen u speelsch tegengalmen, ‘t  blijft
vasthangen aan de groen en wit geschilderde ramen, ‘t  vluggelt weer verder en trekt de aandacht mee naar een dito
omlijste deuropening, ‘n uithangbord, ‘n gevel. Want zoo  zijn de menschen, de Racingmenschen, hunne kleuren zijn hen
zoo  dierbaar geworden, dat ze op deuren en venster, zoowat overal, als uiting hunner genegenheid tentoon wordt
gespreid. Juist in die schijnbare onbeduidende, doch zoo  kenschetsende details komt de geest der wit en groene scharen
klaarsprekend op den voorgrond te staan.

En daarin en daarom is Racing zoo  schoon, zoo  machtig geworden, en daarom ook is ‘t  Racingvolk zoo  specifiek
clublievend, ZOO  bewonderenswaardig groot. Want ik bewonder die massa wijl bij groote gelegenheden onder een
wit-groene koepel, een triomfboog van eensgezindheid, wijl ze dan ter victorie rept, ik bewonder ze wanneer ze haar
lievelingen het strijdperk injuicht, met den sterken moreelen steun van een onbegrensd vertrouwen in hun alles-gemeend
kunnen, maar ik bewonder ze vooral wanneer zwarten tegenslag en onheil hunnen club, hunnen Racing dreigt of komt
te treffen. Nauwer, inniger sluit men samen, eendrachtig wordt gestreden, rusteloos alle krachten aangewend tot weer
blijere stonden aanbreken, ‘t gevaar wijkt, ‘n zegepraal te meer wordt bevochten.

Niet in jubel alleen is Racing groot, maar ook in nood. En de begeesterende kreet “Racing,, is niet enkel een
triomfgeschetter, ‘t is een klaroengeschal in benarde tijden, een kreet van eendracht, van club-liefde, van sterken trouw.

Zoo het volk, zoo  de leiders. Zij, ze voelden zich voorzeker vanaf hun stichting gesterkt en tot groote daden
gereed, wanneer ze al dadelijk den waren gemoedstoestand hunner aanhangers zagen openbloeien; den Racingtrouw
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door honderden, door duizenden eenparig beleden, was een echte fondatie waarop heel het Racinggebouw, als op een
rots zou gegrondvest staan.

En ze togen aan den arbeid, moedig, onbaatzuchtig, wel dikwijls teleurgesteld maar nooit hopeloos geslagen,
steeds met grenzelooze  toewijding bezield. Want Racing moest er komen, Racing moest er staan, dat was in hunne
gedachten tot ijzer-sterken wil gesmeed, daarvan sprak hun wezen, daardoor bonsde hun ‘t  hart, daarvoor hadden ze
alles veil + werden geen middelen gespaard.

En Racing kwam er.
Heil U koene schare strijders die hem hebt gemaakt, die hem meesterlijk hebt geleid tot wat hij nu is ,n sterke

marmerblanke burcht op groenend hoopvol lustoord, ‘n  bijenkorf gelijk, vol bedrijvigheid waar alles op tucht voortijvert
onder den stalen wil van iemand of van iets niet te identificeren,  van iemand die geen dweeper  is, van iets wiens
heerschappij geen juk maar een triomf met zich voert.

BELGIË-HOLLAND 1928
l

De Belgische ploeg met Nouwens  en J.  Diddens.

Gewerkt wordt er en werd er steeds in Racing, en de nuttelooze paradeurs hooren er niet thuis, werden van meet
af de deur gewezen, zooals het hoort, gelijk het moet om den zakengang niet te belemmeren. Steeds heb ik het bij onze
groen-witten ZOO geweten, en waar die veer van een vcoruitstrevende werklust alle raderwerk vooruit duwt moeten
groote dingen tot stand komen.

‘k Heb Racing gekend van kindsbeen af, ik zag hem machtiger worden, ik heh hem weten rouwen en feesten, ik
volgde hem op z’n doolaardsbestaan, van de eene plaats naar de andere, tot hij, dank het onverpoosd streven van z’n
voormannen, het heerlijke stadium; een hem waardige woonst ging betrekken die ieder als een prachtinstallatie moet
waardeeren. En heel de lange baan heb ik steeds en nog die werkers hooggeschat. Onberekenbaar groot is de invloed
uitgegaan van 25 jaren arbeid, schitterend de resultaten sindsdien verkregen.

Naijverig kijken wij F. C. M. d’r niet naar uit, wel bewonderend, in ‘t besef dat die leiders het ten voile
verdienen, en hun gelukken en hun verkregen beloonende successen, veeleer nemen wij dankbaar de gekregen lessen te
baat, en daarin werpen wij geenzins  onze leiders den steen: hun werking, schoon geheel verschillende van die der

2 0 8



/

RACING’S DOEL.

SPORT EN LIEFDADIGHEID.



. ‘_

groen en witten bracht immers ook prachtresultaten op, maar toch moeten wij bekennen dat er bij ons al te veel den moed
lieten zinken, wanneer bij Racing dan vooral met verdubbelden ijver voortgestreden werd. Racing zal niet rusten op
zijn lauweren, ‘t is hem een spoorslag om ‘t stijgerend fiere ros van z’n ontembaren durf, de banen der toekomst in te
jagen, en laat nu d’hindernissen optreiteren, laat diepe kloven van spiegelend, heimelijk lokkend gevaar die banen
doorgroeven, Racing zal niet deinzen. Daar staat z’n kort maar, roemrijk verleden borg voor, daar wordt in z’n
stoute verwachtingen niet eens aan gedacht.

Een nieuw kwart eeuw wordt heden ingezet, een nieuw tijdvak van roem. En zij die uitgediend hebben onder het
vele en lastige zwoegen zullen vervangen staan door jongeren, even moedige werkers als hunne voorgangers, en
Racing zal groeien nog, in macht en grootheid, in ‘t volle bewustzijn dat het de sportzaak in nederigheid dient, in de
overtuiging dat er deugdelijk werk wordt geleverd, haar jongelingschap ten goede strekkend. En zij, er zijn er nog te
veel helaas, die onze heerlijke sportbeweging, slechts een kwaad oog jannen,  zij die nog niet inzien wat machtige faktor
van volksopbeuring, van verheffing aller standen, geestelijk en lichaamlijk, en nog meest van de werkerstanden, onze
beweging is, dat ze kijken naar ‘t Racingwerk, dat ze eenmaal het doorloopen tijdvak,‘van nietig begin tot alles verblin-
denden  bloei, een blik gunnen, en ook zij komen onder begeestering, zij ook
moeten mee.

Racing trekt van triomf tot triomf, Racing beheerscht alles en ieder.
Racing !!!!! Racing !!!!!
Jubelt dan Racing jongens + g’hebt het recht, gij zijt sterk : jubelt gij ook

Racingleiders, g’hebt die plicht, ge moet juichen, gij zijt schoon - uit heerlijk-
heid ontstaan, uit moed geboren, door strijd, onafgebroken strijd, hard en
ongenadig, en daarom zoo  sterkend, hebt ge u en ‘uwen  club een roemrijke
plaats bevochten, waardig van heel uw streven.

Hoog aan den hemei  van uwe schoone  idealen, ver, verre boven alle laag
gestook, verre boven smaad en misprijzen van dwaze enkelingen, schittert uw
mooie Racingnaam - aureool uwer toekomst.

Toen, ruim twintig jaar geleden, onze twee thans machtige Mechelsche
clubs zich moeilijk een weg baanden, naar vasten voet tastend, in’de  toenmaals
nog jonge sportbeweging, stond het hier, gelijk trouwens ook elders, nog ellendig
gesteld wat aangaat sportiviteit, en wat men voor clubliefde aanzag, was een
op den top gedreven dweepzucht, ‘n  uitdagende fanatiek, vaak nog erger. En
‘t  lag dus voor de hand, te meer dat de twee clubs op verschillenden leest
geschoeid stonden, het midden dien heerschenden wantoestand, midden de
bekrompenheid der ideeën, tot een betreurenswaardige wrijving moest
ontredderen, dra zelfs tot een bitsige vijandschap ging opvlammen, ‘n veete
verwekte die nog lange jaren later haar noodlottigen invloed zou voort electri-
zeeren,  zelfs nog ten huidigen  dagen ‘n scherp toekijkend, oprecht sportman
tergende gensters toeflitst.

Jozef COENEGRACHT

De strijd tot eigen ontwikkeling, de bitsigheid die de mannen der eerste jaren tegen elkander in ‘t harnas joeg,
mocht we! een strijd om het meesterschap geheeten; veroveringsperiode, waar het eene offensief het andere weer plat
rolde, ‘n  tijd wanneer elke speler, elk aanhanger met alle mogelijke valuta ‘door den club en voor den club werd
bewerkt - valuta van onrecht, van wantrouwen, van logen vaak, valuta die maar heel zelden op ridderlijkheid mocht
bogen.

-En toch wilden er velen toenmaals maar niet inzien dat zulkdanige methode ieder weldenkend man afkeerig
stemde van de sportbeweging, dat ze deze veeleer onberekenbaar leed veroorzaakte, dat ondanks alles, ook ondanks
den blinden ijver warrmee uit overtuiging gewerkt en miswerkt  werd, de jonge belovende beweging al te stiefmoederlijk
door hen behandeld, onvoorkomelijk zou beginnen treuren en, niet opgroeien kon, tot dat sterke iets wat ze zich
roekeloos helaas , dorsten voor te stellen.

Hoe het er die jaren op onze velden zoo  al toeging is veler onzer nog in ‘t geheugen gevlekt - ‘n derby werd steeds
met angst verbeid, met den dood in ‘t  hart bijgewoond, en soms nog weken lang d’r na bejammerd. Malinois en Racing
stonden in die zwarte periode als kat en hond tegenSver  elkander als sluipmoordenaars in’den  nacht der verdwaling.

Het ideaal der sportbeweging, de jongelingschap. dienen, tot ridderlijkheid aanmanen, ze tot prachtmenschen
opleiden, geestelijk en lichaamlijk werd tot tergende leugen verwrongen, tot monsterachtige onwaarheid verminkt.
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In de kwaal ligt de genezing, en zoo  was het ook hier. Mannen met helderen blik stonden langs weerskanten op,
wierpen zich in de beweging, met die eenige onbaatzuchtige gedachte, de sportzaak, die waarlijk zoo’n  lachende
verschieten openwolkte, te dienen, herop  te monteren, te redden.

Hard labour! Want niet ZOO gauw ruimden ongezonde, ingekankerde drogbegrippen de baan voor een betere
levenskrachtige werking dier hervormers. Met koppig geweld vochten goed en kwaad jaren van strijd, van verwoeden
kamp uit, en traag, heel traagzaam kwam de lichtende hoop opslagen de koene durvers moed inspreken. Maar niets e
vermocht hun overmoedig werk te stremmen en dra zagen ze dan een kentering ten goede doorbreken.

Jan DIDDENS

En ‘t  was vooral de na-oorlogsche jaren dat er vruchtbaar werk werd
geleverd, de Mechelsche Verstandhouding kwam tot stand. Na lang zoeken vonden
F. C. M. en Racing elkander, niet meer als vijanden maar als sportmakkers terug,
en dien dag trilde er een jubel van vreugde in aller harten, die dag werd met
gouden letters in ieders clubannalen geschreven.

Wat overheerlijke resultaten werden dan ook sinds dien niet bereikt en ‘t
lijkt dra ongeloofelijk toe den totalen ommekeer bij onze menschen te kunnen vast-
stellen. Een derby + is wel een regaal - een hartopbeurende gebeurtenis
geworden, spelers en toeschouwers beijveren zic.h  om het meest alle fanatiek, met
z’n ellendigen nasleep van kwalen allerhande en velerlei, dood te denken, onduld-
baar uit te roeien, er een oprechte sportbroederlijke geest hoogtij te laten vieren.

Nog kan er naar meer volmaking gestreefd en het geoefend oog van onze
boetseerders, de makers van het schoonheidsbeeld. zal nog wel hier en daar enkele
stoorende lijnen ontdekken - maar de beitel van schranderheid en goeden wil zal
ook die brekende oneffenheden weten weg te tooveren, tot ideale schoonheid
verwerken.

Dan, wanneer ook de laatste onregelmatigheid van achterdocht en wan-
trouwen zal weggebeiteld liggen, wanneer alle argwaan bij onze menschen, zoowel

_ _
als in Racings rangen opzij gestooten staat, wanneer wij dan elkander vrijhartig in d’oogen kunnen en durven en zullen
zien + heet dat resultaat de volledige bekrooning der “ ententewenschen ,,. Dan wordt het Racinger volk, de Malinois

vriendschap waardig, dan staat onze sportieve genegenheid op een lijn tegenover ieder en elk, dan worden wij
sportmakkers in den vollen zin van ‘t woord - broeders in een groote familie, met dezelfde verwachtingen, met eendere
hoop, dan juichen en strijden we samen met elkanders steun en sympathie. Indien er dan nog over voorliefde wederzijdsch
gerept wordt, indien ieder dan z’n kleuren een afzonderlijk plaatske in z’n denken voorbehoudt, zal dat geenszins
afbreuk doen aan ware sportieviteit, kan daar geen leedvermaak of geen naijver uit voortvloeien, die voorliefde is er
noodig, onontbeerlijk - ‘t is de oorsprong van alle krachtmeten, van allé ridderlijken strijd, en dus ook van triomf
van d’eenen, mislukken voor d’ander,  immer herbegonnen wisselwerking, zonder wie de sportbeweging niet zonder
doel, maar toch zonder aantrekkelijkheid voor de jongeren zou blijven.

Strijd is er noodig, maar ridderlijke kamp, moet het zijn, met wederzijdsche waardeering en ware vriendschap.
Zoo ver komt het, d’ententeleiders zijn ook voor die taak opgewassen.

Lode DE MAEYER,
Ex-Lid Perscomiteit F. C. Malinois.

Hommage au Racing Club de Malines,
(Société Royale.)

Le vingt-cinqiéme anniversaire de la fondation du Racing Club de Malines et son élévation au titre de Société
Royale par S. M. le Roi, me procurent le plaisir  de rendre un  hommage merite a I’intelligente activité, à l’initiative et
et au dévouement dont ses dirigeants firent preuve pendant ce quart de siecle.

Fondé en 1904, par une poignée de jeunes  gens qui  ne possèdaient  pour tout avoir que leur bel enthousiasme pour
le sport, il occupe actuellement une place  des plus enviables parmi les tout grands clubs belges.

J’ai VU ses débuts en division juniore, son stage en division  11 et promotion ainsi que son ascension en division 1.
J’ai été témoin de ses relégations et promotion, acceptees d’une façon toute sportive; elles  furent chaque  fois de

courte durée grâce aux  valeureux efforts de ses dirigeants et à l’indomptable énergie des joueurs  des son équipe première.
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J’ai suivi avec une réelle appréhension les luttes intestines avec
lesquelles ce club fut aux  prises de 1909 à 1911, et qui  eurent, entre autres
conséquences désastreuses, l’exil de son président actuel  et l’introduction du
racolage intensif pour la formation des équipes.

Aussi ai-je applaudi de tout cceur  lorsqu’au tours de la saisonl910-11,
le Racing Club de Malines,  se rendant compte  de ses errements, se rallia
aux  idées  de mon ami Oscar Vankesbeeck et rappela  celui-ci  à la présidence
du club avec pleins  pouvoirs.

Parti de rien,  le Racing Club de Malines est actuellement propriétaire
d’installations dotées de tout le comfort moderne, couvrant  une superficie
de buit  hectares et comprenant un  stade pouvant contenir de 20 à 25.000
spectateurs.

11 a fourni à l’équipe nationale six  joueurs  qui  prirent part â trente-
neuf matches internations â savoir :

Coenegracht Joseph. . . . 1
Diddens Jean . . . . . . 19
Dogaer François. . . . . 3
Michiels  Victor  . . . . . 1
Nouwens  Théodore. . . . 4
Van Cant Jean . . . . . 11

J’adresse en passant un  souvenir ému â la mémoire de François Dogaer
et de Jean Van Cant, un  des meilleurs extérieurs-gauches que la Belgique
ait possédés.

Le Royal Racing Club de Malines a engagé cette saison  seize  équipes
dans les championnats officiels.

Mais ce qu’il  convient  surtout de souligner, c’est la façon dont les
dirigeants du Racing Club de Malines comprennent leur róle.

Je le fais  d’autant plus volontiers que la conception que leur président
et ses amis  ont de la direction d’un club de football et de la formation
des joueurs,  concorde en tous points avec la mienne.

En effet, depuis que mon ami Oscar  Vankesbeeck et moi-même, ayant
subi  “de l’âge les irréparables outrages,, avons dû  renoncer  à la pratique du
sport qui  nous est cher,  nous nous sommes  attachés à former des eléments
au sein même de nos clubs respectifs, estimant à juste  titre que le dévouement
qu’on peut attendre de joueurs  racolés au moyen de certaines promesses
ne peut être bien grand et que le véritable amour pour le club ne peut
se trouver que parmi les joueurs  qui,  des le début de leur carrière sportive,
ont pu apprecier  ce que le dirigeants ont fait pour eux et les sacrifices  qu’ils
s’imposent journellement afin  de leur procurer  les moyens de pratiquer le
sport dans les meilleures conditions d’hygiène et de confort.

Tous nos efforts tendent à faire acquérir, aux  jeunes  gens qui  veulent
bien se confier à neus,  la résistance physique nécessaire  pour leur permettre
de soutenir,  sans danger pour leur santé, les rudes et répétés efforts néces-
sitant des championnats aussi longs que les notres.

* Les dirigeants du Racing Club de Malines ont compris  qu’il n’était
pas de succes  possible s’ils ne parvenaient pas à inculquer à leurs joueurs le
grand principe qui  veut que la pratique d’une éducation physique appropriée
est â la base de tout entrainement bien compris.

11s  se sont surtout efforcés d’arriver â obtenir de leurs jeunes  éléments
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qu’ils se soumettent à ces légers sacrifices  et à leur faire comprendre que ceux-ci ne leur étaient demandés que
dans leur propre intéret, c’est-à-dire que non seulement les uccès  de leur carrière de footballer mais aussi leur santé en
dépendaient.

11s  semblent ne pas avoir trop mal réussi. En effet, depuis l’armistice  le Racing Club de Malines a enlevé  quatre
fois consécutivement le championnat scalaire  de Belgique (1921-22, 1922-1923, 1923-24, 1924-25),  la saison dernière
il se qualifia pour le Tour flnal  national, mais échoua en démi-finale. Enfln cette saison, il  participa  a la finale mais
dut s’incliner devant I’UniNon  Royale Saint-Gilloise.

En outre cette saison également, son equipe  première se classe  troisième en division  d’honneur.
En terminant, je m’en voudrais de ne pas témoigner au President du Racing Club de Malines ainsi  qu’aux fidèles

collaborateurs, qui  depuis tant d’années lui apportent leur concours aussi dévoué que désinteressé, toute mon admiration
pour le travail qu’ils ont accompli.

Je les félicite pour les magnifiques résultats q’ils  ont obtenus et ne crains  pas d’ai%rmer  qu’ils ont bien mérité du
sport.

Je leur souhaite de pouvoir encore, pendant de nombreuses années, veiller aux  destinées de leur cher  Racing, étant
persuadé que la haute compréhension qu’ils ont de 1’Idée  Sportive ne peut que contribuer au développement de notre
beau sport à Malines.

A. VERDYCK,
Secrétaire Ghéral  de l’U. R. B. S. F. A.

Au Racing Club de Malines.

Le dévouement est la base de l’organisation de tous les clubs, grands et petits, de 1’Union  Belge;  c’en est la beaute
et j’ajoute, l’élément essentie1 au maintien du caractere de l’esprit sportif dans notre Fedération.

Heureux d’apporter mon tribut de louanges au R. Racing Club de Malines,  a l’occasion du vingt-cinqieme
anniversaire de sa fondation, je ne veux faire autre chose  que souligner et acclamer, tous les dévoues,  connus  et obscurs,
qui  sont les artisans  réels et incontestables de ses succes. D’autres plumes,  par des statistiques savantes des dythirambes
enthousiastes, célèbreront, et c’est justice, les victoires remportees sur  les arenes  sportives : chanteront les louanges des

athlètes et leurs promesses, et c’est encore justice.
Mais le gros public, simpliste et bon enfant, est accoutumé d’applaudir les

seuls joueurs, et ceux-ci trouvent cela  tout naturel, et s’accommodent au mieux
u rôle de heros de la fête qu’on leur attribue. C’est fort bien, et loin de moi de

songer  à leur enlever les couronnes de lauriers qu’on leur tresse.
Mais il  y a autre chose.
Les succes  dun club sont en fonction directe du dévouement de ses

dirigeants de premier plan et d’arrière  plan, et ce qui  surtout suscite mon admira-
tion pour le R. R. C. M. c’est le grand nombre de dévoués sur lesquels il a pu
compter et compte toujours, pour toutes les besognes ardues, ingrates et labsor-
bantes,  sans lesquelles un club ne peut vivre et prospérer. L’incalculable somme
des dévouements accumulés  au tours de ces vingt-cinq ans, est, à mes yeux,
l’aspect le plus beau, le plus réconfortant de eet anniversaire. Dans d’autres
clubs, sans doute, il  y a aussi des dévoués, du dévouement, mais je crois
bien que si une competition sur ce terrain  pouvait etre organisée,  le Racing en
serait facilement le champion.

Honneur à eet equipage de travailleurs opiniâtres,  honneur à leur capitaine,
Guillaume  GOBBERS. qui  a su les grouper autour  de lui et lors de certaine tempête, a su redresser la

course du navire, égaré un instant, par des timonniers inconscients, dans une

passe hérissée  de recifs. Nous savons ce qu’il lui a fallu de courage,  d’energie  de tenacité, à lui et aux  braves ranges
à ses cotés, pour opérer ce sauvetage, et pour, depuis lors, conduire le vaisseau au pavilion vert et blanc,  sain et sauf au
port de son vingt-cinqième anniversaire.

11 ne convient  pas de les nommer, ni moins encore de faire un choix, parmi les vivants qui  sont la force du Racing :
c’est  une équipe; il leur répugnerait d’être ranges en ordre de mérite.
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Mais je connais deux humbles  et fldèles  enfants du Racing sur lesquels la mort a étendu son linceul.
Ceux-là on peut les nommer.
11 me fut donné  de m’asseoir plus d’une fok, au chevets de Frans et de Jean Dogaer, au tours de l’implacable

maladie qui  les minait, et les acheminait impitoyablement vers la mort.
Autant sans fausse honte que sans forfanterie, ils  avaient accompli leurs devoirs de chrétiens et remis  leur vie

entre les mains de Dieu  ; ils  attendaient en paix ; et les choses  essentielles étant faites, tous deux, quoique guettés par
les angoisses de leur longue agonie, demeuraient cependant calmes, dans une sérénité d’âme  dont la beauté me
fit une profonde et salutaire impression.

Frans, aux  grands yeux bruns,  dans la naive candeur de son âme  d’enfant, me disait  le bien qu’il avait taché de
faire parmi ses camarades du club qu’il aimait; un sanglot râla  dans sa gorge déshèchée quand il me parla de son
petit garçon, qu’il aurait voulu si bien élever pour que lui aussi prenne sa place  au Racing et y fasse du bien.

Jean, rude lutteur, vaillant soldat - âme d’homme telle-là -- une ombre de sourire sur les lévres, un $clair vert
et blanc  dans les yeux, me parlait des derby’s+d’antan,  de ses grands matches, de sa vie - j’aifirme  qu’elle fut sublime c
sa voix ne trahit d’émotion  qu’en me vantant la vertu, la douceur, la tendresse de son épouse, l’ange  de son foyer.

Honneur au club qui  peut compter sur le zèle des siens pendant leur vie et sur leur fidélité  jusqu’à  la mort.

F .  DESSAIN.

Mon cher  Vankesbeeck,
Vous me demandez quelques lignes  pour le livre jubilaire du Racing club de Malines,  et vous m’en  remerciez

d’avance.
Non, cher  ami, ne renversons point les roles,  c’est moi, qui  vous remercie et de tout cceur, de me donner l’occasion

de dire combien j’ai  admiré votre grand club et de le citer en exemple a tous ceux  qui,  en Belgique comme  a l’étranger.
veulent des hommes  sains physiquement et moralement.

Et, plus que tout autre peut-être en Belgique, je dois  vous remercier, car  vous, et les centaines de dévouements
que vous avez suscités autour  de vous,  avez  su créer une oeuvre qui  est la réalisation  la plus parfaite des idées pour
lesquelles les dirigeants du sport belge n’ont  pas mal combattu depuis  la fondation de notre chere  Union Royale belge
des Sports Athlétiques.

Le Racing club de Malines a un passé sportif glorieux:  je n’hésite  pas a
ajouter qu’un prochain avenir, plus glorieux encore, rècompensera ses efforts, car
il  possêde une équipe capable,  autant que n’importe quelle autre en Belgique de
jouer du football absolument classique.

Mais ce passé tout glorieux qu’il soit, n’est  à mes yeux que chose  secondaire
a cöté de l’esprit de votre club, à cötè des conceptions sportives de ceux  qui  le
dirigent et qui  ont, depuis pas mal d’années,  déjà, présidé  à son développement
materie1 et à la formation de ses équipes.

Car, si tous les clubs étaient conçus  sur  le modèle  du votre, les problemes
d’aujourd’hui si complexes de l’amateurisme et du professionalisme ne se pose-
raient point.

Quelles sont, en somme,  les causes  de l’amateurisme marron et du profes-
sionnalisme en football ? Elles sont principalement : a) la paresse des dirigeants

‘du  club : b) une ambition démesurée ; c) des charges flnancikres  trop lourdes accep-
tées a la légère par le club.

Je les reprends une par une :
ti)  La paresse des dirigeants. - Quoi de plus tentant lorsqu’on dispose  de

larges ressources  hnancières,  que la perspective de former une equipe, en racollant

Dore  NOUWENS.

à coup de billets  de banque dans les autres  clubs? Les règlements de 1’Union  Belge ont mis un frein  sérieux  à ces
tendances et à ces tentations.

Pour vous, pour vos dirigeants, pour votre club elles  n’existent point : Vous formez vos joueurs voUs  même.
De l’admirable pépinière de scolaires et de cadets  que le Racing club de Malines a formes avec des soins jaloux

et des attentions de père et de mère pour leurs enfants, sont sortis les hommes  qui  constituent votre brillante équipe
première, aujourd’hui troisiéme, du championnat, demain peut-être championne de Belgique.

2 1 3



Si tous les clubs en faisaient autant, si tous les clubs s’appliquaient  uniquement à former leurs  joueurs eux-mêmes,
qui  parlerait encore de raccolage, d’amateurisme marron, de professionnalisme,  de déclin  du football belge?

b) La frop grande ambition. - Que de clubs, éblouis par un  succes  dans une division inférieure ont rèvé de bruler
les étapes, d’arriver à teut prix  à la division d’honneur.

Ah! la championnite aigue, que de maux elle a créés.  Ceux qui  en sont atteints ne se préoccupent ni de former
des joueurs pour l’avenir, ni de leur faire pratiquer du beau jeu. Se&  les intéressent, les joueurs qui  peuvent leur donner
des résultats immédiats.

Et pourtant combien cette politique de courte vue est désastreuse.
Elle peut parfois, et par miracle, produire un  résultat pendant quelques semaines, quelques  mois, une saison

peut être.... mais après, que de désillusions,  que de déboires.
Où sont les clubs qui  ont adopté la politique du succes  a tout prix ?
Où sant,  au contraire, ceux  qui  ont basé  tout leur travail sur la formation sérieuse  des joueurs, qui  ont négligé le

succes  immédiat pour bâtir  l’avenir.
Le Racing  de Malines est de ceux-1%  11 a eu le courage  d’écarter les joueurs qui  n’avaient plus d’avenir. 11 a eu le

courage de persévérer malgré  les revers, malgré le spectre  de la descente,  de persévérer dis-je dans son ceuvre  de
construction d’une équiqe pratiquant le vrai  jeu.

De ce jour il  n’a cessé de monter et d’attirer sur lui les regards admiratifs  de toute la Belgique sportive.
c) Une mauvaise pohfique financière. d Emportés par leur ambition, éblouis, ainsi  que je le disais  tantot, par

quelques succes  brillants mais dont les causes  sont telles  qu’ils  seront sans lendemain, que de dirigeants de clubs créent
à coup d’emprunts,  des installations vastes et couteuses  sans se préoccuper un  seul instant des frais  généraux  qui  vont. à
dater de ce moment, écraser le club sous leur poids et lui imposer une politique exclusivement financière.

Pour maintenir I’équilibre financier il  faut  faire des recettes, pour faire des recettes il  faut  attirer le public, pour
attirer le public il faut  du succes  encore et toujours. 11 le faut  à tout prix.

11 n’est  plus question d’essayer des jeunes  dont la présence pourrait compromettre les chances de succes  immédiat.
11 n’est  plus question de préparer de longue main  une équipe : dès  qu’un  homme  est susceptible,  d’améliorer  l’équiqe
pour le match du dimanche suivant, il est incorporé  à l’équipe, même  de préférence à un  joueur  qui  a cent fois plus
d’avenir.

Au Racing  de Malines rien de pareil  : une politique flnancière  saine  a présidé. à I’établissement  de vos installations.
Tout y fut, tout est base sur  le dévouement.

Vous n’avez pas de bailleurs  de fonds qui  viennent impérieusement vous réclamer des intérêts.  Votre club n’est
pas I’accessoire  d’une combinaison immobilière.  Vos recettes ne sont pas destinées au paiement d’intérêts ou de
dividende. Si le club devait se discoudre, son actif  irait a des ceuvres  d’utilité  publique. Vos bénéfices servent à
améliorer vos installations. Et si un  jour ils  sont en excédant sur  vos besoins, vous en avez  prevu I’usage  pour des

ceuvres d’entr’aide humaine.
Et quant à vos travailleurs, ils ne sont point salariés  : ce sont des dévoués qui,  par amour du club, après  leurs

heures de travail, s’adonnent avec amour  à la tache d’entretenir, d’améliorer vos magnifiques  installations.
Devant tant de dévouement quel est le joueur qui  oserait parler de rémunération  ?
Programme admirable : s’il pouvait être celui  de tous les clubs belges,  quelle chose  magnifique serait le sport.
Et c’est  pourquoi. en ces quelques lignes,  j’ai voulu exalter moins  vos succes  sportifs, si nombreux et si brillants

pourtant, que cette chose  bien plus importante : “l’esprit de votre club ,,.
Puisse-t’il inspirer toujours les actes du club qui vous est si cher,  auquel depuis tant d’années  vous vous dévouéz

corps et ame.
Puisse t’il éclairer toujours vos pas, il est la plus haute forme du véritable esprit sportif.

Votre grand admirateur,
R. W. SEELDRAYERS.

Een Medezanger in het Lofconcert,
De Voorzitter van den Koninklijken Racing  Club van Mechelen zegde me, tegen het einde van het afgeloopen

voetbalseizoen, dat zijn club ter gelegenheid van zijn vijf-en-twintigjarig bestaan een jubileumboek ging uitgeven en met
gepaste fierheid, het geluk rond zijn glimlach spelend, kon hij daarbij aankondigen dat zijn club de eerste in België zou
zijn om zulk gedenkboek in het licht te zenden.
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Al zeker een eeretitel voor den Mechelschen Racing te meer. Door het uitgeven van zulk een gedenkboek doet
men een driedubbel goed werk : men herdenkt en bezingt de ouderen, de wroeters die in de moeilijkste omstandigheden
het clubje gesticht, vertroeteld en in leven gehouden hebben, men vereert en viert er in de mannen van vandaag, die het
geluk hebben bij dit zilveren jubileum “er bij,, te zijn, men viert het heele Racingcomplex beter en gepaster dan de meest
gloedvolle redevoeringen, de meest overvloedige banketten dat doen kunnen en, ten derde en ten laatste, men verheft
met één slag de sport op een hooger plan, omdat men bij de sport voegt, door dat boek, een beetje schoonheid,
schoonheid die ze op de velden, o zoo  overweldigend heeft, schoonheid die ze door dat boek nu ook in mooie frazen
krijgt.

En daarom ben ik zoo  gelukkig dat Racing’s Voorzitter me vroeg ook een stukje voor dat gedenkboek te schrijven
en daarom ook wensch ik Racing al direkt geluk omdat men het initiatief genomen heeft een clubjubileum nu ook eens
op andere wijze dan met de gebruikelijke redevoeringen, de gebruikelijke feestmaaltijden te vieren.

Dat alles vergaat, ook al vergeet men ‘t niet. Het gedenkboek zal blijven en zal in lengte van jaren getuigen van
het groote werk van groote sportsmen.

De bedoeling ligt vóór dat ik schrijven zou over herinneringen die ik persoonlijk aan Racing heb.
En dan moet ik al direkt zeggen dat de eerste voetballer, maar dan de eerste “echte,, voetballer die ik gekend heb

Oscar Vankesbeeck was. Toen ik ter schele’  nog ging, hadden wij een clubje
gesticht en in 1905 trapte ik voor het eerst tegen een bal. Maar wij allen te
samen, wij waren geen “echte,, voetballers, wij waren schoolknapen die ons met
balletje-trap vermaakten, ook al mochten de besten onder ons ook wel tegen
andere scholen voor een echte “Coupe,, spelen. Echte voetballers, mannen van
den Union Belge, die kenden we toen nog lange niet.

Totdat “Football Echo,, het leven zag. Wie h,erinnert  zich niet dat kleine
groene blaadje, dat iedere week, den Donderdagmorgen, ons verrassen kwam
met alle nieuws over voetbal, blaadje waarin geregeld geschreven werd over de
groote wedstrijden, maar waarin ook heelwat  plaats geruimd werd aan de
wedstrijden van de elftallen der verschillende scholen die om den “beker,,
streden. De stichter van “Football Echo,,, later wist ik dat het Alfons  Haazen
was, heeft daardoor voor de voetbalsport uitstekend werk verricht. Want wij
wij met z’n allen begonnen belang te stellen ook in ander voetbal dan datgene
van onzen begrensden schoolhorizont en velen onder hen zijn, dank de sport-
liefde die door Alfons  Haazen  in ons gewekt werd, de voetbalwereld ingegaan
en ik zou er velen kunnen noemen uit mijn schooltijd die een rol in ons voetbal
hebben gespeeld.

Maar met dat al zijn we ver van den eersten “echten,, voetballer die we

Edmond GIRAUD.

hebben gezien. ‘t Kwam een schoone  Donderdagmorgen. “Football Echo,, bracht een mooie foto, ten voeten uit, van
een voetballer die te Mechelen groote sympathie genoot, die back speelde in een juniorteam, dat geweldig van zich
spreken liet en dat zijn weg aan ‘t banen was naar de hoogere competities van den Belgischen Voetbalbond, hoogere
competities die toen uit niets  anders dan een eerste klasse bestonden. Men ging van juniors naar tweede afdeeling en
vandaar direkt naar eerste. De foto in kwestie was deze van Oscar Vankesbeeck, En ook al zag ik Vankesbeeck slechts
in foto, hij was toch de eerste “echte,, voetballer die ik ooit heb gezien. En door deze foto, en vooral door al wat er
over deze nog jonge Mechelsche club in dat nummer van “Football Echo,, werd gezegd, zijn w’èr  dan eens op af
gegaan en trokken we eens naar het Berchemveld - Berchem Sport was toen ook maar pas gesticht - waar we die
fameuze juniors met Vankesbeeck aan het werk hebben gezien, de eerste “echte,, voetbalwedstrijd, de eerste “echte,,
voetballers.

Een paar jaar later speelde ik bij Borgerhoutsche V. C. in het juniorteam en heb dan wel eens zelf gelegenheid
gehad tegen den Mechelschen Racing te spelen. Maar de goede juniors, maar Vankesbeeck zat toen al in een hoogere
afdeeling.

Een van de eerste wedstrijden die ik, als scheidsrechter, te leiden kreeg was op den Mechelschen Racing - ik
geloof dat het mijn derde of vierde wedstrijd was. Racing Mechelen lag toen tusschen den Lierschen en den Antwerp-
schen  steenweg in, en de scheidsrechter moest zich uitkleeden in het huis van de concierge, in de keuken of in de
slaapkamer, zooals het te dien tijde overal gebruikelijk was. Er waren er overigens veel slechteren.
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‘t  Was een wedstrijd van scholieren, ik geloof wel dat het tegen Alliance was, de club van “ Marus  ,, Van den
Eynde, nog een figuur van jarenlang uit de Antwerpsclie voetbalwereld.

In dien tijd was het steeds als een lastig karwijtje bekend als men naar den Mechelschen Racing moest - de
leiders van Racing en de lezers van dit boek zullen me overigens vergeven als ik het zeg zooals  ik het meen of hoorde :
goede vrienden hebben geen geheimen - en het was dan ook niet zonder achterdocht (waarom het niet bekennen, ik
was pas 17 jaar oud) dat ik de reis naar Mechelen ondernam.

De wedstrijd was als altijd zeer betwist - een Racingteam vecht altijd tot het uiterste + er stonden een dikke vijf
man publiek rond het veld. Maar die vijf man mochten er zijn. Tegenwoordig staan er bij groote wedstrijden soms twee
honderd supporters van een club die niet zooveel roepen en lawaai maken als deze vijf, waarvoor ik nu, op een afstand
van een twintigtal jaren, mijn hoed afneem. Zij waren de eersten, zij hebben door hun clubenthousiasme den weg
gewezen en de anderen, eerst tientallen. dan honderdtallen, nu duizendtallen mede naar onze sport gevoerd.

Ik zie ze daar nog staan die vijf man op de populaires, mannen uit het volk. Eene, een vent met een klak en met
een paar holleblokken aan, van binnen van stroo voorzien voor de warmte, - ‘t was koud in den winter w zal ik
niet zoo  licht vergeten, omdat hij geworden is dat deel van een voetbalpubliek waarmede ik het eerst in mijn scheids-
rechterlijke loopbaan conflict had.

Geen enkele beslissing van den scheidsrechter ging onbesproken voorbij,
Wat er ook gefloten, of niet gefloten werd, er klonk rumoer, er was leven en de scheidsrechter had het altijd

gedaan, Boven alle stemmen uit klonk steeds de stem van den man met de holleblokken en, waarachtig, zijn liefde voor
zijn club dreef hem ook al tot het uiterste. Hij bepaalde zich al niet meer met te roepen, hij begon te schimpen : een bril
voor den arbiter (ge ziet het. de supporters van vandaag hebben nog niets bijgeleerd, want ze roepen nog altijd
hetzelfde), enz. Hoe meer er geroepen werd, hoe meer dat ik, beginneling, mijn best deed. Maar van roepen en schimpen
werd het erger. De man met de holleblokken stak zoowaar een vuist naar me de lucht in. Hij was een man in de‘kracht
van het leven, ik een tengere jongeling. De strijd zou ongelijk zijn. Toen herinnerde ik me plots wat ik uit de reglementen
van den Union Belge, toen ik mezelf voor het scheidsrechtersexamen voorbereidde, geleerd had : de scheidsrechter heeft
het recht een toeschouwer die zich onbehoorlijk gedraagt van de instellingen van den club te doen verwijderen. Dat .was
maar één woord. Ik staakte het spel. Délégué au terrain.  Die man moet er uit.

En terwijl men werkelijk - het ging niet al te gemakkelijk, maar ‘t ging toch d den man met de holleblokken
wegbracht naar buiten, stond ik in het midden van het veld te wachten, voldaan over wat ik had verricht.

Zoo  zijn nu eenmaal jonge scheidsrechters.
Maar zoo  is ook onervaren publiek.
Ik ben die vijf man publiek en vooral dan de man met de holleblokken dankbaar. Zij waren voor mij een stukje

ondervinding, een heel klein stukje van die heele keten, waarlangs een scheidsrechter opgroeien en ontwikkelen moet.

Vóór den -tijd dat te Brussel de Association Belge des Arbitres was opgericht, bestond er maar één middel om
scheidsrechter te worden : zelf een reglement nemen, bij Uzelf leeren en als ge dan voor een comiteit kwaamt, dan kreegt
ge een stuk of wat strikvragen, waarop er velen zelf niet zouden kunnen geantwoord hebben. Er werden toen ‘meer
kandidaten gehuisd  dan aangenomen. Hoe kon dat ook anders?

Met de oprichting van de Association Belge des Arbitres kwam daar verandering in, althans er werden toen
reeds cursussen ingericht waar ieder die wou, de spelregels kon komen aanleeren. Te Antwerpen werd een afdeeling
van die groepeering gesticht en schrijver dezes  werd de eerste secretaris, ook de eerste lesgever. Wanneer het
Antwerpsch Comiteit gebrek aan scheidsrechters had, dan verscheen een oproep in de bladen en kon de geïmproviseerde
spelregelschoolmeester aan het werk.

Mechelen had in dien tijd maar weinig scheidsrechters. Ik was dan pas naar de eerste klasse overgegaan en Racing
had wel gaarne enkele leden ook als scheidsrechter gezien. Ik werd uitgenoodigd  om de spelregels te komen aanleeren
aan enkele Racingers, die lust tot scheidsrechteren hadden.

De les had plaats in het Café de Paris aan den Bruel en er waren een achttal kandidaten.
Succes heb ik er niet mede gehad. Was de leermeester nu slecht of deugden de leerlingen niet? Laten we het eerste

gelooven, maar Hubert Istace, de toenmalige secretaris van het Middenscheidsrechterscomiteit, een der meest
sympathieke scheidsrechters van internationale reputatie die ik in ons land heb gekend - hoe spijtig dat hij zoo  jong
moest sterven - vertelde me later dat het maar dun was geweest.

Met de eerste les voor scheidsrechters, die te Mechelen plaats had, was het dus mis geweest.
Ik was zelf nog geen jaar scheidsrechter. Aan de jeugd moet veel vergeven worden.....
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Nog maar zeer kort geleden las ik in “La Vie Sportive,,, naar aanleiding van den beslissenden wedstrijd Antwerp-
Beerschot te Mechelen op het Racingveld gespeeld, dat het spijt is dat Oscar Vankesbeeck advokaat is en dat hij
gendarm  had moeten worden, omdat hij met één gebaar en één woord honderden menschen uit het publiek had kunnen
bedwingen. .

‘t Zou een ramp geweest zijn. Want door zijn functie van advokaat, maar vooral dan door zijn machtig,
meesleepend, steeds overtuigend woord, heeft deze voorzitter-advokaat onein-
dige diensten aan de sportzaak bewezen.

Het hoort mij niet deze zijde van de menigvuldige talenten van Oscar
Vankesbeeck te belichten. Ik heb hier slechts enkele herinneringen te verhalen
die ik van Racing overhield. En eens kwam de redenaar Vankesbèeck mij op
een onverhoopte en overweldigende wijze ter hulp. Nooit heb ik zoo  iets mee-
gemaakt als wat ik nu vertellen ga.

Een brouwer uit Mechelen had een schaal uitgeloofd, waarvoor op het
Racingveld diende gestreden te worden. Den eersten Zondag hadden de ziftin-
gen plaats, den volgenden Zondag de eindstrijd. ‘t Gebeurde kort na den oorlog,
en Racing moest in finaal uitkomen tegen C. S. Verviers. Wie of er dien wed-
strijd gewonnen heeft kan ik niet meer zeggen + hoe zou een mensch al die
honderden uitslagen van meegemaakte wedstrijden onthouden? + maar wat ik
wel weet is, dat het een geweldig betwiste partij werd, waarbij de spelers over-
dreven zenuwachtig waren en ‘t publiek - trouwe disciepelen  van den man met
de holleblokken - al even erg deed. Het ging er hard tegen hard en de scheids-
rechter had goed te straffen, kalmte kon onmogelijk verkregen worden. ‘t Was
een wedstrijd waaraan ik mijn handen vol had. Zelfs werd door een spel.er  van
Racing + een der weinigen uit dat elftal die thans nog in de eerste ploeg van
Racing staan - geweldig tegen mij te keer gegaan en ik werd bedreigd dat ik
het na den match zou weten. Er werd van mes en steken gesproken. De speler
in kwestie werd natuurlijk uitgesloten en het weze  tot zijn eer gezegd, hij heeft
er de eerste van al spijt van gehad; een speler is immers in een wedstrijd vaak

Theodoor NOUWENS

zijn zinnen niet meer meester. De uitsluiting van dien speler bracht natuurlijk de poppen aan ‘t  dansen en, toen het
eindsignaal weerklonk, kwam Vankesbeeck naast mij en gingen we onder afkeurend geroep en geschreeuw aan mijn
adres naar het midden der kleine tribune + ‘t was aan de Slachthuisvest - waar de uitreiking der schaal zou plaats
hebben.

Met een enkel handgebaar herschiep Vankesbeeck de roepende menigte tot een kalme schaar van toehoorders.
Toen begon hij te spreken van de overwinnaars, van de overwonnenen, van de mooie voetbalsport en... van den
scheidsrechter. Zijn woorden vielen als hamers op de hoofden der rumoermakers. Zijn geestdrift voerde hem hooger en
maar steeds hooger en toen hij door de macht van zijn striemend woord al die menschen als aan touwtjes had, toen
wist hij hen zoo  ver te brengen dat al die honderden, die voor de tribune stonden en die enkele minuten geleden den
scheidsrechter hadden uitgejouwd, dienzelfden  scheidsrechter toejuichten dat het een lust had.

Deze gebeurtenis is mij  uit heel mijn loopbaan het meest en het duidelijkst bijgebleven. Ik heb nooit zoo  iets
beleefd hoe een vijandige menigte in een sympathie-koesterende massa werd omgevormd door de macht van hzt  woord
van een advokaat-voorzitter.

Wat ZOU er gebeurd zijn indien Vankesbeeck gendarm  zou geweest zijn?
Gelukkige Racing met zulk een voorzitter.

Ik had het zooeven over het uitsluiten van een Racingspeler. Dat hoeft de Racingers niet te kwetsen. Het is stil
waar het nooit waait en als het bij Racing in een zekere periode van zijn bestaan misschien al wat meer gewaaid heeft
dan ergens anders, de kalmte die nadien is ingetreden is er des te mooier, des te verdienstelijker om, want hoe moeilijker
de geest van de spelers, hoe grooter  de verdienste van de leiders die deze spelers dan tot goed-gedisciplineerde leden
van een voetbalelftal hebben opgeleid.

Wat vroeger was en wat thans is : ‘t is heel de geschiedenis van het harde werken van het Racingbestuur. En als
scheidsrechter kunt ge dat de eerste van allen vaststellen. De Racingspelers zijn tegenwoordig - ook als de kans niet
altijd meegaat, wat dan toch van aard zou zijn een voetballer zenuwachtig te maken + zoo  ongeveer doorloopend brave
jongens en ik meen het werkelijk wanneer ik het hier zeg, ook al is een uitzonderingswedstrijd altijd mogelijk, dat het
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eerste elftal van Racing steeds aangenaam te leiden is, Dat is het werk van het bestuur, waardoor de steeds moeilijke
taak van een scheidsrechter wordt verlicht.

En heel den weg die door Racing op dat gebied is afgelegd kan ik door voorbeelden uit eigen ondervinding
duidelijk maken. Vroeger berispingen, laatste verwittigingen en uitsluiting van spelers - ook al had ik er in twintig
seizoenen slechts een drietal uit te sluiten, + thans volledige onderwerping aan de beslissingen van den scheidsrechter,
ook al waren die niet altijd gunstig voor den club.

En duidelijker wordt het nog als ik vertel dat de eerste speler die ik op een voetbalveld gekend heb, die bij een
verkeerde beslissing in ‘t voordeel van zijn club, uit zich zelve verklaren kwam dat het corner tegen Racing en geen
“out,, moest zijn, een Racinger was : Blommaerts, die enkele jaren geleden in den goal stond.

Wanneer een club, op  dat gebied, komende vanwaar Racing kwam, zulken  sportgeest bij zijn spelers heeft weten
te ontwikkelen, dan mag gerust gezegd dat die club en die leiders prachtwerk hebben verricht.

Vele figuren van Racing zijn mij sympathiek.
Van Cant is steeds het eerste beeld dat voor den geest verrijst als men over het spel van Racing spreekt. Van

Cant die ik te Dordrecht tegen Holland in dien gedenkwaardigen wedstrijd heb gezien waarbij wij 4-3 verloren, nadat
we met negen spelers het tot 3-3 hadden gebracht, wedstrijd waarin Van Cant gekwetst werd, nadat hij en hij alleen
oorzaak was dat een groote achterstand der Belgen tot deze 3-3 was ingeloopen.

Frans Dogaar, een speler die bij Racing mede het wetenschappelijke spel invoerde. Ook hij was internationaal.
En met reden. Te Parijs zag ik hem tegen Frankrijk spelen. Hij bracht het Belgisch
elftal de hulp van zijn mooie passenspel. De terugreis Parijs-Antwerpen - hij
woonde toen nog te Antwerpen - deed ik in zijn gezelschap en ik mocht in hem
ook nog een braven jongen waardeeren.

Jan DE RON

Janus Dogaer, kapitein en centerhalf. Een speler van de goede school, mar-
chandies van vóór den oorlog, zou Goetinck zeggen. Hoe het ook stormde tijdens
een wedstrijd, hoe ook de heele atmosfeer rond en in het veld zenuwachtig zijn
kon, Janus Dogaer hield het hoofd koel en was een scheidsrechter steeds tot steun.

Drie schoone  prachtfiguren. Veel te vroeg zijn ze heengegaan.
Racing heeft nog veel meer “kleppers,, waarop trotsch mag gegaan worden.

Tientallen van namen zou ik kunnen neerschrijven.
Twee vooral zijn sympathiek. En ook al zijn ze totaal verschillend van natuur,

ze zijn eender in hun liefde voor Racing : Vankesbeeck en Jan Dogaer.
Ik zie ze beiden gaarne bezig tijdens een wedstrijd. Ook al heeft een scheids-

rechter in een match geen tijd om de omgeving te bestudeeren, er komen in een
partij wel dingen voor, waarbij men met wie buiten de krijtlijnen staan in contact
komt. En dan ziet ge ze beiden aanstormen. Vankesbeeck één pakje zenuwen,
bekommerd om zijn “Racingkinderen,,, Dogaer kalm en phlegmatisch als de
zuiverste Engelschman.

In een voor Racing beslissenden wedstrijd - ‘t ging er om in eereklasse te blijven c had Racing het tot een
draw  gebracht, waarmede Racing gered was. Er bleven nog wel tien minuten te spelen en telkens wanneer de voorhoede
der tegenstanders naar het Racingdoel afstormde, draaide Vankesbeeck zich om, zijn zenuwen konden de emoties niet

torsen : ‘t was uit liefde voor zijn Racing. In dezelfde omstandigheden blijft Dogaer kalm na- en toezien, deelt als ‘t
moet een kort bevel uit : uit liefde voor zijn Racing.

Beiden zijn verschillend in hun uitingen, eender in hun doel, eender in hun liefde voor hun club.
Twee mooie figuren,  die nog lange jaren mede hun Racing moeten besturen.

In een gedenkboek bij een zilveren jubileum als dat van Racing, brengt ieder  zijn lofbazuin bij. Ook ik wil
meezingen in dat groote huldeconcert dat alle kanten nu opsteekt voor de groote Mechelsche vereeniging, koninklijk
door titel, adellijk door wat gepresteerd werd.

Wanneer men al bijna twintig jaar op onze Belgische velden rondloopt, dan zijn alle clubs, waar men wel en wee
van meegemaakt heeft, U lief geworden, dan zijn ze allen een stukje van U zelf geworden. En dan is het niet misplaatst
als iemand, die van functie “Onpartijdige,, is (naam die men in Midden-Europa aan een scheidsrechter geeft) medejuicht
om het geluk en de vreugde die thans een dezer clubs overkomt.

En daarom, vrienden Racingers, leiders en spelers, allen vanaf uw voorzitter Vankesbeeck, langs Jan Dogaer en al
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die anderen tot aan den kleinsten uwer allerkleinsten, aan allen breng ik hier mijn hulde om wat ge samen met vereende
krachten, en ieder volgens bekwaamheden en begaafdheden, voor uwe vereeniging hebt gewrocht.

En hoe eenvoudig deze mijne woorden ook zijn mogen, hoezeer ze ook “cliché,, mogen zijn, ze komen uit het hart.
Hiervan wezen allen overtuigd.

Antwerpen, 21 Juni 1929. John LANGENUS.

K,e jeu de Racing Club de Malines,

NOS  grands clubs ont tous la meme  histoire, dit-on. Nés des mêmes origines obscures,  ayant lutté avec les mêmes
moyens de fortune, vécu la même  évolution, affronté  les mêmes problèmes et triomphé des mêmes dificultés,  ils ne sont
différents que par le nom.

Je ne sais  si, plus tard, les historiens  du sport se contenteront d’une défìnition aussi vague, et qui  ne saurait nous
convenir pour le présent. Nous savons tous, n’est-ce-pas,  que cette solidarité  qui  fit croître et s’étendre  nos clubs varie
selon les circonstances, les caractères et les milieux.  C’est elle qui  ferme, lentement, l’âme de chaque cercle.

Si1  fallait au Racing Club de Malines une devise qui  traduisit cette âme  qui  lui est particuliere, je choisirais  :
“Espérer, vouloir et tenir,. Dans peu d’autres clubs se retrouvent ce juvénile enthausiasme, cette persévérance  qu’aucun
insuccès  n’altère, et cette robuste foi dans l’avenir qui animent le Racing de Malines,  et qui,  si bien, se personnifient
dans son président  et porte-drapeau Oscar Vankesbeeck.

Mais je laisse  à des Racingmen, plus quaiiflés que moi, le soin de parler de la vie intime  de leur cher  club, Je m’en
tiendrai aux  manisfestations extérieures, qui  restent, malgré tout, sa raison d’être.  Je voudrais, plus particulierement,
apprécier en quelques mots le jeu et les tactiques du Racing Club de Malines.

Jusque dans le jeu même, on cherche ces ressemblances entre clubs, dont je parlais ci-dessus.  Quand par exemple
on parle du déclin du jeu - cette vielle antienne  -- se révèle aussi une tendance à mettre tous les grands clubs sur
le même  pied.

Et pourtant. que de distinctions a faire!
Tout d’abord, la province  d’Anvers,  si sa représentation  n’est  peut-être pas aussi eclatante qu’il  y a trois  ou  quatre

ans, aux  jours de gloire du Beerschot, se maintient au premier plan du football belge. On a vu cette saison  l’Antwerp,  le
Beerschot et le Racing Club de Malines terminer dans l’ordre aux  places  d’honneur. Si donc  il y a regression  generale,
dans tout les pays, le football de la province  d’Anvers  n’en reste pas moins  hors de pair, comme  primus inter  pares.

En ce qui  concerne  la ville d’Anvers même, on a souvent  analyse ou tenté
d’analyser la manière et la tactique particulières, les ressources  de formation et
d’entraînement qui  l’ont conduit  au premier rang et aux  honneurs. Quant au
football malinois, on ne lui a pas souvent  fait l’honneur de l’examiner d’aussi pres.
Peut-être l’a-t-on cru encore assez  inférieur au football de la métropole? Ce serait
une erreur. Peut-être l’a-t-on confondu avec celui-ci. Ce serait une erreur  encore.

Si le Racing Club de Malines peut fournir, comme  club, un nombre d’inter-
nationaux qui,  toutes proportions gardées, est plus considérable  que celui  des
autres  clubs, c’est parce  que chaque joueur est plus complet que partout ailleurs.
Les débutants du Racing n’avaient sans doute pas plus de dispositions  que les autres,
mais l’entraînement bien compris  les a parfaits.  L’enthousiasme pour leur sport,
qu’ils ont conservé intact quand il  se perdait partout, a fait le reste. Et l’on voit
très bien qu’en temps opportun la main  d’un maître  a retouché  encore les qualites
naissantes qui  auraient pu s’altérer ou se déformer.

On a beaucoup parlé de jeu belge. Si par là on entend  en ordre principal  la
vitesse, l’enthousiasme, la décision  et le shot, je crois  que le Racing de Malines est
celui  de nos clubs qui  a su le mieux exploiter  les qualites  nationales,  tout en ne
prenant des nouvautés que ce qu’elles avaient d’assimilable  et de précieux, Willem LEYERS

Rarement le jeu de l’equipe première du Racing - il  faut  choisir  telle-ci
parce  qu’elle  est représentative du jeu de club - manque de cohérence. A la moindre attaque, à la moindre manoeuvre
de défense, toute l’equipe prend part, Et il  n’est  de si minime  danger, de si faible chance  de conclure qui  ne trouve toute
l’équipe attentive au jeu.
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Oncomprendra mieux,  dans la pratique, les avantages de cette qualité,  de ce grand sens collectif de l’équipe,
quand on aura observé les halves du Racing, quand ils  collaborent avec  leurs backs au moment OU l’adversaire se montre
pressant, ou quand ils  partent  résolument à l’avant, comme  sixième, septième et huitieme forwards dès  que les vis-à-vis

relâchent leurs efforts.
Un meilleur exemple encore de cette collaboration étroite, née d’une con-

ception peu compliquée mais excellente de la stratégie du jeu, se trouve dans le
changement d’aile, aucune équipe  ne fait du changement d’aile + cette manceuvre
déroutante entre toutes + un usage  aussi fréquent ni aussi judicieux  que telle de
Racing Club de Malines.  Dans ses tactiques, la longue passe alterne agréablement
avec la courte, et c’est cela  qui  communique  eet aspect agréable et vif a son jeu.
Un match joué par le Racing de Malines n’est jamais  terne, car  la variété des
tactiques et la spontanéité des changements  de manoeuvre ravive toujours l’atten-
tion.  C’est  là un hommage que I’on peut, que l’on doit rendre au Racing de
Malines,  sans que les autres  clubs puissent  en rien s’offusquer de la distinction  ainsi
faite.

Edmond MOORTGAT

L’entraînement et la formation des joueurs du Racing de Malines sont-ils
donc  commandés par quelque règle secrète, gardée jalousement? Pas le moins du
monde. 11 n’y a dans cela  que des méthodes qui  sont fort connues, mais que l’on
n’observe pas toujours. 11 y a dans cela,  surtout, I’application de cette devise qui  me
paraît traduire si fidèlement toute l’activité du Racing : “Espérer, vouloir et tenir,,,
et l’âme particuliere du club qui  vit dans l’entraînement autant que dans le match,

sinon  d’avantage. Si1  fallait, enfin, trouver quelque chose  de spécial  expliquant la durable valeur du Racing, je dirais  :
“Voyez  donc  le soin que ce club prend de ses cadets  et de ses scolaires,,. Soyez persuadés qu’il  ne faut  pas chercher
plus loin.

Henri BAYET.

Racing Mechelen.

Twee enkele woorden, zoo  groot van beteekenis en die een geheele sportgeschiedenis der stad Mechelen
daarstellen. RACING MECHELEN ! de volksclub bij uitnemendheid, eene club bestaande uit volksjongens, die leeren
voetballen hebben, niet in collegie’s of hoogescholen,  maar op straat, met een bal gemaakt uit vodden of met een
ledige conservedoos totdat ze opgemerkt werden door een leider van Racing.
Genre Jan Dogaer ! Racing Mechelen, eens zoo  klein en nu zoo  groot! De club
van wijlen Jan Van Cant en de Dogaers, de zoo  twee eminente spelers der Front
Wanderers! Ook een Deman,  een Jacobs,  een De Ron, een Groslot, en zooveel
andere van Racing gaven op het front het beste van hun leven! Racing Mechelen,
de club waartegen wij gedurende tientallen jaren gestreden hebben! Waar wij
dikwijls met veel moeite de punten veroverd hebben, maar ook dikwijls van onze
pluimen gelaten hebben ! Men vraagt ons iets neer te pennen ter gelegenheid van
zijn jubilé. Maar konden wij maar zoo  goed de pen hanteeren als den bal, of
konden wij het zoo  goed zeggen als Racing’s eminente voorzitter Vankesbeeck!
Maar wij hebben niet lang op school geweest en toch voelen wij zoo  goed als
gelijk wie wat een krachtinspanning het gekost heeft om Racing Mechelen te
maken wat hij nu is. Zijn leiders, allen uit het volk gesproten, die zulke edele maar
zware taak op zich genomen hebben om de Mechelsche volksjongens te leeren
voetballen en hen van deze zoo  gezonde sport te laten genieten. Hoeveel tijd, geld
en miserie heeft het niet gekost aan een Vankesbeeck, een Jan Dogaer, een Jozef VERBI EST
Goovaerts, een Lauwers en zooveel anderen?

Racing Mechelen met z’n talrijke knapenploegen! Racing Mechelen met z’n ontelbare schaar supporters met hun
ZOO schoone  wit-groene kunstvlaggen ! Racing Mechelen met het schoonste en beste voetbalveld van geheel België,
waar de spelers als op een Oostersch tapijt loopen! Waar is die tijd dat wij ons moesten ontkleeden in een herberg of
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kleine tribune. of ook nog in de zwemplaats.1 Zeker kan men een boek over Racing Mechelen schrijven, die zooveel

spelers aan ons nationaal elftal gaf. Jan Van Cant die te Milaan, gedurende de oorlog, bijna gansch alleen het Italiaansch
elftal versloeg. De Front Wanderers ontmoetten dan de Italianen en overwonnen hen met 4-3, waarvan Jan Van Cant
drij doelen miek, en dit als linksbuiten. Jan was te samen met Dominique Baes van Cercle Brugge, de schoonste
eigenaardige figuur der Front Wanderers, twee oprechte verkleefde vrienden. Als Jan met z’n Leuvensche tongval en

Dominique met z’n  Brugsche tongval de fransche taal spraken, dan was dit onbetaalbaar. Ook was het voor Jan een

DE JLINIORSPLOEG DER I’ROVINCIE ANTWERPEN, KAMPIOEN VAN BELGIË.

Racing leverde Nouwens,  J. Delaet en Verbiest.
:?.”

groote slag als hij met ons Dominique moest ten grave dragen, gelijk het voor ons ook een groot verdriet was Jan te
moeten zien heengaan. Telken  jare kwam hij bij ons aan de zee eenige  dagen vertoeven en met z’n rondborstig karakter
telde hij ook niets dan vrienden.

Racing Mechelen mag fier zijn over zoons gelijk Jan Van Cant en de gebroeders Dogaer die hen jammerlijk
genoeg te vroeg verlaten hebben! Racing Mechelen mag fier zijn over z’n talrijke schaar rasvoetballers. Maar een
schaduw is er aan dit schoon tafereel : te Mechelen zijn er te veel schoone  danszalen en ook te veel mooie meisjes!

Torten  GOETINCK.

Un Tribun,
Les bons dirigeants font les bons clubs!
Le Racing Club de Malines fête en cette année  de grâces 1929 son vingt-cinqième anniversaire. Quel beau passe

de gloire pour le vaillant cercle malinois ! Quel bel avenir pour ce club “would be,, champion de Belgique!
Ce succes  qui  force l’admiration générale de tous les sportsmen belges est dû  au travail opinâtre des dirigeants.

D’autres, mieux que moi, auront rappelé les mille difflcultés  que recontrèrent les pionniers du groupement “vert et

221



blanc,,. Pour réussir à se hisser  au pavoi, il  a fallu un chef energique et sur.  Le Racing Club de Malines peut se vanter
d’avoir ce chef.

Mais, fort heureusement pour nous, celui  qui  préside aux  déstinees  du futur club champion de Belgique, ne limite
pas son activitè, cependant si grande, à la gestion de sen  Club. 11 consacre egalement une large part de son temps

à la grande Union Belge dont il est devenu,  par la volonté populaire, un des principaux dirigeants.

Oscar Vankesbeek est, en effet, un  de nos leaders sportifs.
.,

La Grece avait I’Agora,  les Romains avaient le Forum, les avocats ont le barreau,  et les Sportifs de la plus
puissante fédération belge ont les assemblées générales. Ce fut au coups  de celles-ci que Oscar Vankesbeeck eut

l’occasion de se distinguer.
Ce fut lui qui  apporta aux  assemblées nationales un  piment si special.

Avec franchise, il lançait à la  tête des membres du Comité exécutif les projectiles
les plus divers. Tel un Georges Danton,  à la voix retentissante, aux  gestes im-
pétueux, il redressait les torts, et, sur  l’estrade, derrière le tapis  vert. on tremblait
lorsqu’il prenait la parole.

Vankesbeeck était un adversaire redoutable pour le gouvernement. Adver-
saire? Que non. 11 aimait  à donner son avis  et à présenter de justes  remarques
avec l’aide  de son grand talent oratoire. Aussi ne tarda-t-il pas à être l’élu du
peuple et il  fut un jour nommé  membre du Comité Executif.

Si 1 a présence d’0 star  Vankesbeeck dans le gouvernement a enlevé aux
assemblées générales un indiscutable  attrait, celui  de ses interventions, son acti-
vité au sein du Comité Supérieur ne s’est  pas démentie un instant depuis le jour
de son élection.

Theodoor HOLITHUYS

J’ai  connu Vankesbeeck il  y a quelque dix ans lorsqu’il opérait ce merveil-
leux redressement au Racing Club de Malines,  s’exerçant, dans un véritable travail
d’Hercule,  à nettoyer les écuries d’Augias,  Sa victoire fut indiscutable...

Je I’ai  connu lorque, véritable entraîneur d’hommes, il  a mis sur pied ces admirables equipes scolaires  si souventes
fois  championnes de Belgique et d’où  sont sortis  plusieurs  joueurs internationaux et, ce qui  est mieux a notre avis, une
véritable plèiade  de jeunes  champions qui  forment le cadre actuel  du grand Club.

J’ai  eu l’honneur également de travailler aux  côtés de ce tribun, lorsque nous allames  dans des milieux  refractaires
aux  sports ou dans des centres où l’idée sportive avait été faussée et que, par son verbe ardent et persuasif, il parvenait
à rallier  la masse à une haute conception de l’idée  sportive. Dans ces véritables meetings sport&  sa haute stature, ses
yeux ardents, révèlant la passion,  son éloquence parfois originale, semblant s’élancer  par bonds  de sa poitrine, en
imposaient à la foule. C’est un homme  qui  sait  parler la langue  du peuple et qui  sait toucher les cceurs!

Oscar Vankesbeeck est un tribun qui  fait honneur au Royal Racing Club de Malines dont il conduit  avec
autorité les belles destinées.

Adrien MILECAN.

EINDE,
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