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W

elkom in het eerste clubmagazine van K Lyra-Lierse. Voortaan komen we vier keer per jaar bij
jou om te vertellen wat er leeft bij
de A-kern, de jeugd, het bestuur, de
supporters en bij alle sterkhouders
die Lyra-Lierse in enkele maanden
tijd hebben opgebouwd. Op deze
bladzijde stellen we meteen zo’n
sterkhouder voor: onze huisfoto-

graaf Glen Deckers. De meeste foto’s in dit blad zijn van hem. Maar
déze vindt hij héél speciaal. “Ik
maakte dit beeld in Betekom na
de 3-4 uitzege. Meteen barstte een
geweldig feestje los tussen spelers
en supporters. Toen zongen de
spelers hun ‘Heb je al gehoord van
de Lyra-Lierse’. Het was het eerste
feestje, maar zeker niet het laatste!”

COLOFON :
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Het gebeurt bij
meer clubs dat de
supporters de handen
uit de mouwen steken.
Maar wat onze
fans de afgelopen
maanden allemaal
klaargespeeld hebben.
Het is enorm!

Het is nu al een
absolute tophit van
Lyra-Lierse.
Maar waar komt
‘Tchiki Bumba’,
dat we allemaal
meebrullen, nu precies
vandaan?
Uit de jeugd natuurlijk!

‘Iedereen op het veld’:
onder die noemer
moedigt de Koninklijke
Belgische Voetbalbond
voetbalclubs aan om
gezinnen in een
wettelijke asielprocedure
te betrekken bij hun
werking.

E

A
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en dankjewel is meer
dan op zijn plaats. Het
begon in de zomer, lang
voor de competitie startte.
Een team supporters met
handen aan hun lijf, onder
leiding van Joris Adriaensen,
nam de kleedkamers onder
handen. Ondertussen werd
op de staanplaatsen onkruid
gewied en halve bomen
uitgedaan en verfraaiden de
fans ook de business club.
Alles werd frisser, netter en
mooier. Maar daar stopte
het niet: het fandorp, de
nieuwe containers voor o.m;
de fanshop (en vergeten we
ook de eerste fanshop in de
Eikelstraat niet), Kessel, tot
het gieten van beton vlak
voor de thuismatch tegen
Nijlen, … De club is er wreed
dankbaar voor!

lessandro Ory maakte
‘Tchiki Bumba’ samen
met zijn vader Kurt en introduceerde het bij zijn ploegje
de U11. De andere jeugdploegjes volgden al snel hun
voorbeeld. Hét liedje wordt
nu door alle jeugdploegen
gezongen. En daar blijft het
niet bij. Ook na een overwinning van het eerste elftal (en
als we héél enthousiast zijn
ook meer dan eens tijdens
de match) zingt iedereen
mee: jeugd, fans en spelers.
Heel spontaan is het een
topmoment geworden tijdens de wedstrijden. Het is
tot op de Markt in Berlaar te
horen; En het zijn nog altijd
de jongsten die het sein geven om te zingen…
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.Lyra-Lierse sloeg de
handen in elkaar met
het Fedasil opvangcentrum
in Broechem. Aan kinderen
die tijdelijk verblijven in het
opvangcentrum bieden we
speelkansen. Aan volwassenen uit het opvangcentrum
trainingsfaciliteiten.
Omgekeerd zijn een aantal
bewoners van het opvangcentrum heel graag bereid
om als vrijwilliger mee de
handen uit de mouwen te
steken, bijvoorbeeld door
klusjes uit te voeren in ons
jeugdcentrum in Vremde.
Natuurlijk willen we met
onze ‘Football in the community’ werking veel ruimer
gaan. Zo verkennen we samenwerking met het ‘Lierse Homeless Team’ en met
het sociaal restaurant Kome
Nete uit Lier.
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Zo wordt
een club
geboren
Op 31 mei duwde het Lyra-bestuur op de
‘send’-knop richting Voetbalbond. K LyraLierse was geboren. Voorzitter Yves De Vil
en Lierse-icoon Eric Van Meir hebben alles
meegemaakt …

En heren, tevreden dat jullie aan dit avontuur begonnen zijn?
Eric Van Meir: “Ik ben direct mee op de kar gesprongen, omdat ik iets ‘van Lier’ wou. Niks van
buitenaf. En nu ben ik verwonderd, ja. Het overtreft
mijn allerstoutste verwachtingen”.
Dan heb je het over het sportieve?
EVM: “Daar heb ik me nooit zorgen over gemaakt.
Ik wist dat Lyra een goede ploeg had en de meeste namen die erbij kwamen, kende ik. Het is vooral
de synthese tussen die twee groepen supporters.
Mensen die blij zijn dat ze naast elkaar staan, die
95 minuten lang zingen. De laatste jaren bij Lierse waren niet gemakkelijk voor de supporters. En
dan zo snel je knop omdraaien: chapeau!”
En wat denkt de voorzitter?
Yves De Vil: “Ik was voorstander vanaf het eerste
moment. Maar het was emotioneel zwaar. Ik zei
altijd dat mijn vrouw op de eerste plaats komt in
mijn leven. Dan het werk en dan Lyra. En tegenover Lierse was er altijd gezonde naijver. Maar op
een gegeven moment was mijn vrouw boos, vroegen ze me op het werk of ik nog iets anders deed
dan voetbal en waren er bij Lyra een aantal heel
kwaad op mij. En ik was bevriend met mensen van
Lierse. (lacht). Maar als je ziet wat we nu hebben,
ben ik een gelukkige voorzitter”.
Vertel eens hoe dit verhaal op gang is gekomen.
YDV: “Ik kreeg in maart een telefoontje van Werner Mens, die nu onze commerciële verantwoordelijke is. Met de vraag of ik hem eens wou zien.
 Lees verder blz 8
Zalig beeld: een vierende Renzo Flebus. Foto Glen Deckers

PG 7

KONINKLIJKE LYRA-LIERSE

Een historisch beeld: Lierse Voor Altijd en Lyra ondertekenen hun verbintenis om samen te werken. Foto JA

Ik ben samen met Raf Bormans gaan
luisteren. Mijn gevoel was direct: ja!”

Ik ben voor
Lyra-Lierse maar
niet tegen
Kempenzonen.
Iedereen moet
kunnen kiezen
Eric Van Meir

Waarom?
YDV: “Ik was één jaar voorzitter en
ik botste al op onze grenzen. Vorig
jaar was een absoluut boerenjaar. We
speelden kampioen, maar we hadden gemiddeld 130 betalenden. Zo
kan je niet vooruit”.
En dus ging je opnieuw praten.
YDV: “De tweede keer heb ik sportief manager Frank Coenen meegenomen. Dat was een beetje soloslim
spelen, maar ik wou de meest enthousiaste medestander hebben
(lacht). Toen waren Eric Van Meir en
de mensen van Lierse Voor Altijd
daar ook. Ze maakten meteen een
goeie indruk. Nadien heb ik Raf weer
meegenomen. En de Sam. Ons boegbeeld, 25 jaar voorzitter geweest.
Ook hij was direct positief. Sam en Raf
hebben het mee mogelijk gemaakt.”
Nooit gevreesd dat het niet zou
doorgaan?
YDV: “Ik ging met knikkende knieën naar onze eerste Algemene
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Vergadering in Berlaar, waar we 27
Lyra-mensen moesten overtuigen. Ik
wist totaal niet waar we stonden. Ik
hoorde allerlei geruchten. Maar er
waren amper twee tegenstemmen.
En toen we later over de statuten
moesten stemmen, was het zelfs unaniem. Van de grootste tegenstanders
zit er nu één in de raad van bestuur
en een andere staat daar elke zondag met zijn sjaal”.
EVM: “Op zich is dat begrijpelijk. Bij
Lierse was het een vraag, maar Lyra
moest beslissen, he. Het verhaal is
gewoon goed. En dan kan je mensen
overtuigen. Ik ben voor Lyra-Lierse,
maar niet tegen Kempenzonen. Ik
vind dat iedereen moet kunnen kiezen. Niemand moet naar het Lisp tegen zijn goesting, niemand moet naar
Berlaar tegen zijn goesting. Er is tien
jaar geen keuze geweest en nu is er
wel keuze. Dat is toch plezant?”
Ook spannend was de avond dat
jullie het plan naar buiten brachten.
YDV: “Ja, dat vergeet ik nooit. Dat was
een warme vrijdagavond, 14 mei. We
zouden samen barbecuen en alles
nog eens doorpraten. Maar onder-

tussen was Lierse failliet en de supporters waren in het
stadion. Toen zei Lierse Voor altijd: nu moeten we het
gaan vertellen. Ik heb die avond niet veel gegeten. Ik
heb toen zieltjes moeten winnen. Tientallen telefoons
gedaan.”
EVM: “Lierse Voor Altijd had gezegd: als ’t slecht afloopt, komen we met een alternatief. Daarom moesten
ze het toen aan de supporters gaan vertellen. Sommigen zeiden achteraf dat dit te snel is gebeurd, maar het
leven gaat voort. Er was weinig tijd”.

Hoe zie je de nabije toekomst? Moet de club promoveren?
YDV: “Budgettair is alles in orde. Promoveren moet niet.
Maar als het gebeurt, willen we ook in tweede amateur
een rol van betekenis spelen. En dus zal het budget substantieel hoger moeten. Niet makkelijk, maar wel haalbaar”.
EVM… “Ik zie het als supporter, ik heb geen functie en ambieer dat ook niet. Maar het zou sneu zijn als je de hele
competitie mee bovenaan speelt en niet zou overgaan. Ik
hoop toch vrij snel op eerste amateur”.

Dat is haalbaar?
YDV: “Op voorwaarde dat we naar Lier kunnen komen, he.
Ons doel is de Hoge Velden aan de Ring in Lier. We hebben daar binnen de club nu een werkgroep voor opgericht
en alle lijnen met de stad liggen open. Ik zie het toch positief evolueren, hoor. De geesten rijpen…”
EVM: “Het zou gek zijn mocht men dit onmogelijk maken.
Het wekt zoveel sympathie, ook bij fans van andere ploegen. Het is de ploeg van het volk. Antwerp is bijvoorbeeld zakelijker geworden, maar veel mensen hunkeren naar het volkse. En hier is
dat zo. Bekertje bier en een hamburger. Wij wekken veel sympathie”.
YDV… “Dat zijn we nu altijd wel
gewend geweest op de Lyra”.
EVM… Jaja, absoluut. Maar
die supporters: Onderschat
dat niet. Dat is 15 punten exLang voordien, tijdens de
tra, hoor. Suporters bepalen
onderhandelingen, moesde teneur in een ploeg. Als
ten de kaarten op tafel.
zij postief zijn, dan kan je ook
Welke kleuren? Welke
eens verliezen. Dan hoeft er
naam?
niet meteen iets negatiefs in
YDV: “Toen ging ons hart
de kleedkamer te sluipen. Als
Yves De Vil en Eric Van Meir: zeer tevreden. Foto WV
drie keer sneller slaan. Mijn
je ziet hoe de spelers met hen
tactiek was: luisteren. Want wij
verbroederen. Ik heb dat in mijn
waren geen vragende partij. Maar
leven nog nooit gezien. Ik heb ook
na drie vergaderingen kwam die
nog nooit gezien dat bestuursleden
vraag al”.
zélf hun abonnement betalen”.
EVM: “Er was tijdsdruk, he. Op een bepaald
YDV: “Ik sta altijd aan de overkant, met zicht op
moment moesten we beslissen voor we buiten gingen. de hoofdtribune. En dan ga ik altijd door de spionkop.
Iedereen heeft daar water in de wijn gedaan. Verras- Die mannen beginnen mij natuurlijk wat te kennen. En die
send hoe snel bijvoorbeeld de Sam overtuigd was. zeggen dan: ‘Goed gedaan. Bedankt dat we hier mogen
Toen dacht ik: ‘nu kan er niks meer in de weg staan’. staan’. Toch prachtig, he…”
Ondertussen staat de Sam tussen de supporters. En
vorige week had hij een geelzwarte das aan”.
YDV: “Ik had schrik voor die eerste thuismatch. Tot dan
hadden we altijd oefenmatchen op verplaatsing gespeeld, in rood en wit. Maar zelfs de meest fervente
Lyra-supporters gingen overstag. En nu zie je hoe het
groeit. Elke week zie ik nieuwe gezichten”.
EVM: “Voor de Liersesupporter was dat even moeilijk,
hoor. Die geelzwarte kleuren zijn daar in gebrand. En
nu zie je zware supporters, keiharde gasten, die mee
zijn. Ik vind dat knap”.
Yves De Vil
Op 31 mei moest de naamswijziging binnen zijn bij
de Bond. Waarom hebben jullie tot 23u45 gewacht?
YDV: “Omdat we geen twee Lierses wilden. Maar 31
mei was de deadline. Als we niks deden, liepen we het
risico dat er inderdaad niks meer zou zijn. Dat konden
we niet maken. Meneer Van Thillo heeft zich nadien bij
mij verontschuldigd dat hij ons niet heeft gezegd wat zij
aan het doen waren. Hij beweert dat hij met Maged Samy aan het onderhandelen was en
dat Samy om halftien zei: ‘Ik ga een
dutje doen. Mijn moeder maakt
mij wel wakker als het nodig is’.
Om halftwaalf heeft Van Thillo
die moeder gebeld. En vlak
voor de deadline was het
beklonken. Tja…”

De supporters waren in het stadion.
Toen zei Lierse Voor Altijd:
nu moeten we het gaan vertellen
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Ongelooflijk hoeveel
gasten van onze
spionkop mee de
handen uit de
mouwen steken
Elio Balbi: altijd vinnig op het veld. Foto Glen Deckers

DEFANS?DATISKICKEN!
STERKHOUDERS: ELIO BALBI

Hij is snel en vinnig, heeft speldoorzicht voor twee en bovendien bakken ervaring: maak kennis met Elio Balbi (30), zonder meer één van de sterkhouders van K. Lyra-Lierse.

V

oor de Lyra-supporters vormen
de voetbalkunsten van Elio Balbi geen verrassing: zij zien hem dan
ook al aan het werk vanaf het seizoen 2012-2013. “Maar als jeugdproduct van Lierse SK was ook die band
altijd heel sterk”, vult Elio aan. “Ik
speelde er nog samen met Stef Wils.
Fantastisch toch dat onze paden bij
K. Lyra-Lierse elkaar weer kruisen.”
VLEUGELS
“Wat K. Lyra-Lierse écht uniek maakt,
dat zijn onze supporters”, aldus Elio.
“Toegegeven, zeker voor een aantal
jongere spelers zorgde die uitzinnige
sfeer aan het begin van het seizoen
best wel voor wat extra druk. Maar

dat gevoel duurde echt niet lang:
vandaag geven onze supporters ons
bij momenten haast letterlijk vleugels.
Die heerlijke gezangen en die nietaflatende steun, óók tijdens de
moeilijke matchen: dat is elke keer
weer kicken.”
Hoe ver de sportieve ambities dit seizoen reiken? “Geloof me: we bekijken
dit match per match. We speelden al
topwedstrijden die doen dromen,
maar werden ook al met de voetjes
op de grond geplaatst. Laat ons nu
maar zoveel mogelijk matchen winnen en zien waar ons dat brengt aan
het eind van het seizoen. Het geloof
is er, dat zeker wel.”
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FANDORP
Net als de supporters stellen ook de
spelers vast dat het stadion in Berlaar
elke thuismatch nog aan gezelligheid wint. “Ongelooflijk toch hoeveel
gasten van onze spionkop mee de
handen uit de mouwen steken om
de veiligheid in het stadion te verbeteren en het fandorp mee vorm te
geven”, glundert Elio. “Natuurlijk willen we ooit terug in Lier spelen. Maar
in afwachting daarvan zullen we het
hier in Berlaar de volgende jaren ook
super sfeervol blijven maken, daar
ben ik rotsvast van overtuigd. Kijk
maar hoeveel volk hier na de match
blijft plakken: dat zegt genoeg (lacht).”

KONINKLIJKE LYRA-LIERSE

Spelers en supporters verbroederen na elke wedstrijd. Let op Gazelle… Foto Glen Deckers

STERKHOUDERS: HOOFDSPONSOR HUGO MARIËN

“De club kan op
L’Avenir rekenen”

Als je van sterkhouders spreekt: General manager Hugo Mariën van fietsenbedrijf L’Avenir is er één. Lang geleden zat hij in het bestuur van Lyra. Ondertussen steunt hij de club al twintig jaar. En sinds 2012 is hij hoofdsponsor. “Ook toen Lyra naar provinciale zakte, bleef ik steunen. Het was zelfs gemakkelijker: de verplaatsingen waren minder ver”, lacht hij. Een gesprek over voetbal, fietsen, Lier en nog zoveel meer.

E
Onze boarding hangt
goed: waar de spelers
hun feestje bouwen

en interessante man, Hugo Mariën.
Met een lange carrière in de
fietsenbusiness. Hij begon in 1968
bij L’Avenir en heeft zoveel zien komen en gaan. De grote Belgische
fietsenmakers zoals Flandria, die
kopje onder gingen door familievetes en internationale concurrentie.
De almacht van de auto, toen mensen zich afvroegen of de fiets nog
wel een toekomst had. De uitzinnige
groei van China, dat nu vijf fietsen
op zes ter wereld produceert. En
de komst van de elektrische fiets.
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Hij vertelt het allemaal op een rustige, eenvoudige manier. Kenmerk
van goede ondernemers. Ze maken moeilijke dingen eenvoudig en
doen er hun voordeel mee.
“We doen goede zaken. We zijn alleeninvoerder van Gazelle in België.
We werken met hen samen sinds
1966. Het is een groot en goed
merk”, zegt Mariën. “Er zit nu een
kapitaalkrachtige investeerder achter. Pon is in Nederland wat D’Ieteren (invoerder van alle auto’s van de

Ik zie veel respect
voor de twee clubs
Volkswagen-groep, nvdr) in België
is. Zij hebben fors geïnvesteerd in
Gazelle en dat zie je. De kwaliteit
van de elektrische fietsen is er nog
op vooruit gegaan”.
Elektrische fietsen zijn een fenomeen. “Twintig jaar geleden is dat
begonnen. Vandaag schat ik dat vier
verkochte fietsen op tien elektrisch
zijn. Bij L’Avenir is dat zelfs zes op
tien. En ze zijn goed voor 80 procent van ons omzetcijfer. Zeker de
jongste tien jaar hebben we een
geweldige groei gekend. Nu is er
steeds meer vraag naar speedbikes. Fietsen die 45 per uur halen.
Probeer maar eens met de auto in
de Antwerpse haven te geraken, bijvoorbeeld. Die mannen rijden massaal met zo’n speedbike. Je kan die
nu leasen en het bedrijf betaalt mee.
Zo zie je dat de fietsenwereld blijft
evolueren.”
En tegelijk blijven sommige dingen
hetzelfde. “We maken nog altijd
5.000 fietsen per jaar zélf. Uiteindelijk is dat de basis van ons bedrijf. De
frames komen uit China, maar zijn
van uitstekende kwaliteit. Anders
kunnen we er nooit 10 jaar garantie
op geven. Maar als je een deel van
het productieproces in eigen handen houdt, kan je meer op maat werken. De klant wil een andere kleur?
Dat kan niet als je een volle container bestelt die pas over vier maanden in Antwerpen aankomt.”
HAZENSTRAAT
L’Avenir bestaat ondertussen 120
jaar. Een écht Liers familiebedrijf.
“Mijn grootvader had zijn eerste fietsenwinkel in Koningshooikt. Maar
omdat hij veel onderdelen nodig
had, is hij naar Lier gekomen om
dichter bij het treinstation te zijn. We
hadden een pand in de Berlarij en

nadien ging de productie naar de
Hazenstraat. Die gebouwen staan er
nog, het is een schoon stuk industrieel erfgoed”. Vandaag huist L’Avenir in de Posthoornstraat. Vlakbij de
Ring en de N10 naar Aarschot. Een
mooi, groen domein dat gedomineerd wordt door de fabriekshal uit
de jaren zeventig. De verhuis was
het eerste grote wapenfeit van Hugo
Mariën, ingenieur en economist,
toen hij in het bedrijf van zijn vader
kwam werken.
En het voetbal? “Ooit heb ik nog in
het bestuur van Lyra gezeten. Tot
kort voor de fusie met Lierse, begin jaren zeventig. Maar ik ben het
altijd blijven volgen. Ik had destijds
een personeelslid, Gommaar De
Vries, die alleen leefde voor L’Avenir
en voor Lyra. En hij bleef maar zeggen dat ik sponsor moest worden.
Hij was bijna met pensioen toen ik
het uiteindelijk gedaan heb. In het
begin stond L’Avenir en Gazelle op
de broek. Dat eerste jaar, in 1999,
gingen we direct van vierde naar
derde afdeling. Dat was goed, want
we kwamen overal en dat geeft toch
ook weerklank voor de fietsenverkoop”, zegt hij. Maar het ging terug
bergaf met Lyra. “Financieel was het
niet altijd makkelijk en we hebben
een aantal jaren tegen de degradatie gevochten in vierde. Ik denk soms
dat het voor een sponsor beter is dat
je aan de kop speelt in een lagere
afdeling, dan ergens onderaan in de
reeks te blijven hangen. Maar waar
Lyra ook speelde, ik ben altijd blijven
steunen.”
LYRA-MAN
Ook na het ontstaan van Lyra-Lierse
blijft dat zo. “Ik ben een echte Lyra-man. Ik steek dat niet weg. Maar
ik begrijp waarom Lyra-Lierse is ontstaan en ik merk ook dat het goed
gaat. Als een kleinere groep een
grotere overneemt, zie je vaak dat
die grote groep alles opeet. Kijk
naar Beerschot Wilrijk. Veel Wilrijk is
daar niet aan. Maar bij Lyra-Lierse is
dat anders. Ik zie veel respect voor
de twee clubs. En ik begrijp dat Lyra
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een nieuw, jonger publiek en jonge
vrijwilligers nodig had”.
L’Avenir staat ‘strategisch goed opgesteld’ in het stadion van Berlaar,
merkt Hugo Mariën op. “Onze boarding hangt boven de staanplaatsen
achter de goal, waar de supporters
staan en de spelers na de match altijd een feestje komen bouwen. L’Avenir komt nu nogal in beeld (lacht)”.
Mariën ziet een fijne toekomst voor
de club. Mét hem als belangrijke
sponsor. “De club kan op mij rekenen”, zegt hij. “Ik hoop alleen dat
Lyra-Lierse binnen een redelijke
termijn naar Lier kan verhuizen. En
ik hoop dat de politieke wereld dat
ook inziet. Voorlopig zitten we zeker goed in Berlaar. Het is een mooi
stadion. Maar de laatste keer schrok
ik toch dat ik mijn auto zo vér moest
zetten. Je denkt dat we daar een
grote parking hebben, maar als er
zoveel volk komt kijken als tegenwoordig, …”

Er zit een
kapitaalkrachtige groep
achter Gazelle (…)
De kwaliteit is er nog
op vooruitgegaan

Hugo Mariën van L’Avenir.
Foto WV
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Stef Wils tussen de blije fans. Foto Glen Deckers

DEES IS
MOAN CLUB
DIE VAN AA
EN MAA
U VINDT K. LYRA-LIERSE OOK TERUG OP:
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ONZE SUPPORTERS

Ja, ‘t is
echt uwe
voetbal!

“President” Sam tussen de fans. Foto Glen Deckers

‘Tis uwe voetbal’, met die slogan ging K. Lyra-Lierse
enkele maanden geleden van start. In sneltempo zijn
wij er in geslaagd om er inderdaad onze voetbal van
te maken.
Het ritueel na elke wedstrijd is daar een perfect voorbeeld
van. Van de jeugd met hun ‘Tsjikie Tsjikie Boemba’ over
de spelers met ‘Heb je al gehoord van de Lyra-Lierse?!
Heb je al gehoord van die wereldploeg?!” tot de spionkop
die wekelijks wel hun creatieve zelve zijn. Wie het nu tot
in Keulen hoort donderen, moet zeker de vele filmpjes op
de sociale media eens bekijken. Niemand van ons had
vooraf gedacht dat wij zo snel zo’n hechte familie zouden
worden, maar niets is minder waar. Een familie die steunt
op de visie van de club, de vele vrijwilligers die van Doelvelden een gezellige thuisbasis (met een heus fandorp)
maakten, de supporters die talrijk aanwezig zijn en met
hun positieve sfeer de harten veroveren, de Wezenberg
waar iedereen kan komen keuvelen over nagenoeg elk
onderwerp en vooral ook de jeugd. Wekelijks verbazen
wij ons over de vele gezinnen die naar onze voetbal komen. Prachtig om zien hoe ouders met hun bengel samen de club beleven. Hoe die kinderen zich rot amuseren, zich mee schor zingen en mee van links naar rechts
springen. Zij zijn de toekomst van onze club. En toekomst
is er zeker. De supportersclubs merken dat de interesse
in K. Lyra-Lierse verder reikt dan Lier. Onze club is nog in
volle groei en de interesse groeit fel. De SC’s betrekken
nu al een regio die reikt van Lier over Herenthout/Bouwel
tot helemaal in Heultje. Ook op verplaatsing wordt onze
club dus talrijk aangemoedigd. Mee feesten in de kleedkamers op Betekom, van links naar rechts dansen op een
strook kiezelsteentjes in Bilzen, zo hard zingen tijdens de
rust op Racing Mechelen dat de tactische bespreking een
beetje verstoord werd (sorry coach!) en zeer recent nog
de 3e helft op Leopoldsburg die we met verve wonnen.
Vaak, heel vaak klonk luidkeels en op de tonen van Dirty
Old Town van The Pogues: Dees is moan club, Die van aa
en maa, , Lyra-Lierse, Van aa weurrek blaa, Woa gon terug
nor Lier. En dan geevek een vat. As we trug gon nort stad,
As we trug gon nort stad. Het is inderdaad onze club, die
van u en mij. Kom er zeker (eens) deel van uitmaken!
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Stig Cools. Foto Glen Deckers

Onze jonge fans. Foto Glen Deckers

Wat een slogan!. Foto Glen Deckers
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Gezellig en lekker: een tafeltje in de business lounge is een aanrader. Foto Glen Deckers

K. LYRALIERSE, WAAR
BOURGONDIËRS
THUIS ZIJN
U VINDT K. LYRA-LIERSE OOK TERUG OP:
  

L

ierenaars zijn niet alleen voetballiefhebbers, ze zijn
ook Bourgondiërs. Geen wonder dus dat vóór elke
thuismatch in Berlaar telkens vele tientallen supporters
een tafel reserveren in onze gerestylede Lyra-Lierse business club. Wie al aanschoof aan de dis van K. Lyra-Lierse
zal het bevestigen: het menu dat chef-kok Bjorn Theys
voor nauwelijks €56 (apero + 3 gangen + koffie) op tafel
tovert, is om duimen en vingers van af te likken.
“Altijd leuk om te horen”, lacht Bjorn, zaakvoerder van ‘catering theysvanedom’ in Duffel. De liefde voor vlees van
topkwaliteit erfde Bjorn van z’n vader. Daarnaast ontpopte
Bjorn zichzelf tot specialist in catering.
“Ik liep school in het Sint-Gummaruscollege en koester
tot vandaag een grote liefde voor Lier”, aldus Bjorn. “Een
steentje bijdragen aan het succes van K. Lyra-Lierse, voelt
daarom heel fijn aan.”
ZIN IN EEN MATCHDINER?
Reserveer dan via business@lyralierse.be!
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Geen énkele Belgische
club had ooit de beste
doelschutter van heel
Europa in de ploeg

Caje bij Brugge, Erwin bij Lierse. Foto ingez

ONZE GESCHIEDENIS: RODE DUIVELS

39 Goals, maar
Erwin tekende bij!

Wat is het strafste moment ooit van een Lierse voetballer bij de Rode Duivels? Er is maar één antwoord mogelijk: de goal
van Erwin Vandenbergh tegen Argentinië op het WK van 1982… Minuut 62. Voorzet Vercauteren, een eeuwigheid de bal
controleren en “goooooooooool”, zoals commentator Rik De Saedeleer riep.

E

erlijk is eerlijk. Vlak voor het WK
had Vandenbergh voor Anderlecht getekend. Volgens de overlevering ving Lierse 60 miljoen oude
franken (1,5 miljoen euro). Toen een
Belgisch record, nu een lachertje
als je weet dat Erwin drie keer op rij
Belgisch topschutter was geweest. In
1980 zelfs met 39 goals. Ook al een
Belgisch record. Vandenbergh was
dus niet echt meer van Lierse, maar
het voelde wél zo aan.
Vandenbergh heeft in totaal 48 interlands gespeeld, waarvan 23 bij Lierse. In die 23 interlands scoorde hij
10 keer. Zijn belangrijkste goals? De
allereerste: toen hij al na 18 minuten
de 0-1scoorde in Schotland (1-3) en
de moeilijke EK-kwalificatiecampagne voor 1980 hielp overleven. In de
volgende campagne maakte hij thuis
tegen Nederland de enige goal op

strafschop. En hij scoorde zowel uit
als thuis tegen het (later legendarische) Frankrijk van Platini.
Heel Lier wist toen al dat Erwin een
topspits was. Hij debuteerde in 1976,
thuis tegen KV Mechelen. In zijn
tweede match (thuis tegen Charleroi) was het al prijs. Lierse won met
5-1 en de derde was van Erwin. Uit
zijn legendarische seizoen 1979-80
onthouden we de 2-2 tegen later
kampioen Club Brugge, dat in de slotminuten twee goals van Erwin tegen
kreeg. En de 3-1 tegen Standard, met
een hattrick in amper een kwartier
tijd. In het voorjaar werd duidelijk dat
Erwin Europees topschutter kon worden. Concurrenten: de Oostenrijker
Walter Schachner en Laszlo Fazekas,
de Hongaar die later nog bij Antwerp zou spelen. Op 27 april maakte Vandenbergh het verschil. Tegen
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degradant Hasselt werd het 7-0 met
6 doelpunten (!) van Vandenbergh.
Lierse speelde toen onder het motto ‘alle ballen naar Erwin’. Hasselt (10
punten gehaald in de hele comptitie)
was zo zwak dat hij ze er maar in te
leggen had. Het blijft uniek. Geen énkele Belgische club had ooit de beste
schutter van Europa.
Maar weet U waarom Vandenbergh
eeuwig respect verdient? Na die
onwaarschijnlijke 39 goals in 1980
was hij einde contract. En hij tekende twee jaar bij! Probeer je zoiets
vandaag maar eens voor te stellen...
Daarom: dank, Erwin, voor die goal
tegen Argentinië. Dank voor àlle
goals in Lierse-shirt (136 in 199 wedstrijden). En dank voor die twee extra
seizoenen! Hopelijk zien we je eens
bij een van onze thuiswedstrijden!

NOG MEER STRAFFE
INTERNATIONALS
L

ierse heeft heel wat straffe internationals gekend. De allerstrafste
blijft voor altijd Bernard Voorhoof. Met 30 goals in 61 interlands
is hij nog altijd de tweede topschutter aller tijden (na Lukaku, ook
Lierse-jeugd). Verdediger Fons Van Brandt (Gouden Schoen 1955)
speelde 38 interlands en Erwin vandenbergh 23 in Lierse-shirt. Daarna volgen Eric Van Meir (20 bij Lierse en 1 goal tegen San marino, 34
totaal) en Nico van Kerckhoven (16 bij Lierse met 2 goals tegen de VS,
42 in het totaal).

I

n totaal hebben 20 spelers van Lierse 204 interlands gespeeld in Lierse-shirt en 382 in het totaal. Opvallend is Jan Ceulemans, die na zijn
3 Lierse-interlands er nog 93 speelde bij Club Brugge. Ook Carl Hoefkens verzamelde maar 4 van zijn 22 interlands bij Lierse. De bondscoaches hebben regelmatig grote blunders gemaakt. Onder meer door de
fijnbesnaarde Frans Vermeyen (6) en Swat Janssens (2) veel te weinig
op te stellen…

O

ok Lyra was ooit hofleverancier van de Rode Duivels. Recordhouder is Marcel Vercammen met 7 interlands. Verder Jacques Van
de Velde (5), Raymond Van Gestel (5), Antoon Franckx (2), Jozef Piedfort
(1) en Frans Van Dessel (1). Van de Velde was de allereerste international van Lyra. Hij scoorde op 26 maart 1922 tegen Nederland (4-0) het
tweede doelpunt.

R

aymond ‘Mon’ Van Gestel verdient een aparte vermelding als
international van Lyra. Van Gestel – opgeleid bij SV Mol – was een
generatiegenoot van Rik Coppens.Hij speelde vijf interlands maar scoorde wel 2 keer tegen Spanje, op 10 juni 1951. De eerste maakte hij al na 17
seconden. Het leverde hem de Spaanse krantenkop ‘Raimundo el
ràpido’ op en bijna een transfer naar Espanol Barcelona. Van Gestel
miste het WK 1954 in Zwitserland omdat hij als soldaat naar Congo
moest.
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ZO SNEL
WORD JE
SUPPORTER
Foto Glen Deckers

COLUMN

Z

es jaar was ik, toen ik mijn eerste
wedstrijd zag op het Lisp. Op den
Berg, aan de hand van mijn vader.
Het was tegen Cercle Brugge, godbetert, in het seizoen 1976-77. Einduitslag 0-0.
Niemand herinnert zich die match.
Behalve ik. In de ploeg: Jan en Walter Ceulemans (geen familie), Dimitri
Davidovic, Swat Janssens en een
Hongaarse Amerikaan of een Amerikaanse Hongaar met een onuitspreekbare naam: Giulya Visney. De
“vee”, zeiden ze op den Berg. En als
hij een slechte pass had gegeven:
“Julia”. Op den Berg hielden ze het
graag simpel.
Die zondagnamiddag in 1977 ben ik
supporter geworden. In de volgende
veertig jaar hebben we alles meege-

maakt. We zijn gezakt, we zijn gestegen. We werden kampioen en we
pakten de beker. We hebben verdorie Champions League gespeeld. En
als ik Erwin nog eens zie scoren tegen Argentinië, in de openingsmatch
van het WK in 1982, krijg ik nog altijd
kippenvel. Wat waren we fier. Onze
Erwin.
Ik was supporter voor het leven.
Dacht ik.

ballief. We spelen in derde Amateur,
maar we hebben geweldige supporters. Ze zingen negentig minuten aan
één stuk. Ze hebben élke week een
nieuwe kraker bij. De jongste mannekes van de jeugd staan er tussen.
De spelers die aan de kant moeten
blijven ook. En de bestuursleden. Zij
kunnen zich niet houden. Achter de
goal is het veel te plezant.

Als je club sterft, is je eerste gevoel:
‘Dit komt nooit meer terug’. Dat is ook
zo. Het komt nooit meer terug. En
toch… Er is iets anders in de plaats
gekomen. En wat me nog het meest
verbaast, is hoe snel ik terug verliefd
ben geworden.

Iedereen kent weer iedereen. We
omhelzen mekaar, we trakteren een
pint, we lullen over voetbal. En op het
‘schoon verdiep’ van de tribune zie je
dan onze voorzitter staan kijken naar
het volstromende supportersdorp
en de fanshop. In zijn eentje. En dan
draait die zich om en zegt: “Schoon,
he. Daar kan ik nu blijven naar zien”.

K Lyra-Lierse heet mijn nieuwe voet-

Wim Verhoeven
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STERKHOUDERS: BOUWBEDRIJF DHULST

Meewerken aan
Hoge Velden

Bouwonderneming Dhulst helpt al vier generaties lang bedrijven, overheden en particulieren met bouwen, van
ruwbouw tot interieur. Als door en door Liers bedrijf zet Dhulst nu ook mee de schouders onder Lyra-Lierse. We
laten Sophie Dhulst aan het woord. “We willen straks zeker ons steentje bijdragen om van de Hoge Velden een
modelcomplex te maken waar Lier terecht fier op kan zijn”.

“M

ijn vader Patrick heeft het Lierse voetbal altijd in zijn
hart gedragen. Bovendien is mijn man Peter Claes
bestuurslid van Lyra-Lierse. Lyra-Lierse spreekt me persoonlijk zo aan, omdat er zo een Lierse club is die heel
fel inzet op de jeugd. Ik ben verliefd op deze club en kom
hier echt graag. Het eten is lekker, de sfeer tijdens de wedstrijd is fenomenaal. Vooral het samenspel tussen de kinderen en de fans is aandoenlijk, de supporters omarmen de
jeugdspelers”. “Onze zoontjes spelen bij de jeugd: Magnus
bij de U9 en Camus bij de U6. De jeugdspelers hebben
het Lyra-Lierse gevoel, net als de ouders. Iedereen zingt
de typische Lyra-Lierse liedjes mee, zoals ‘Tchiki Bumba’.
De spelertjes krijgen een prima opleiding, van topcoaches.
Met Pasen gaat de volledige ploeg op stage naar Ronse,

samen met vele andere jeugdspelers. Het is toch wel een
bewijs dat de jeugdwerking van Lyra-Lierse echt met de
kinderen en hun opleiding begaan is”. Het is voor de Lierse
jeugd cruciaal dat Lyra-Lierse zo snel mogelijk terug naar
Lier gaat. De spelertjes moeten met de fiets naar de training kunnen. Het jeugdcentrum op de Hoge Velden moet
een modelcomplex zijn, waar Lier fier op kan zijn. De Stad
Lier zal hier zijn verantwoordelijkheid opnemen, net als Lyra-Lierse. We willen daar met Dhulst ons steentje toe bijdragen, dat lijkt me een echte uitdaging.Het is tof dat je zo
veel Lierse ondernemers ontmoet op de wedstrijden van
Lyra-Lierse. We hebben bijvoorbeeld de nieuwe kantoren
van verzekeringen Van Dessel gebouwd en het is aangenaam dat je die mensen op Lyra-Lierse terugziet”.

S T E R K H O U D E R S : S C A N C A R V O LV O

Ik kijk uit naar
matchdag
Fidenco is een groepering van toonaangevende autoverdelers verspreid over Vlaanderen. Onder het
motto ‘samen sterk’ garanderen ze een solide dienstverlening en een alles-in-één-oplossing voor alles
wat met uw mobiliteit te maken heeft. Ze verdelen o.a. verschillende merken. Ook Scancar Volvo, dat
vier Volvo dealers in de provincie Antwerpen groepeert, behoort tot de Fidenco groep.

S

cancar Volvo is gevestigd aan de Mechelsesteenweg. Elke wedstrijd kan u een Volvo bewonderen
buiten het stadion. Luc Sano: “Ik voel me als geboren
en getogen Lierenaar bijzonder aangesproken door
het verhaal Lyra-Lierse. Lyra-Lierse spreekt ook veel
jonge mensen aan. Dat zijn mijn toekomstige klanten”.
“De club wordt geleid door degelijke en betrouwbare bestuurders en heeft een interessant sponsornetwerk, met veel Lierse ondernemers. Het diner is

top, het eten lekker en de sfeer is super gezellig. De
beleving tijdens de wedstrijden is fantastisch. Ik kijk
altijd uit naar een wedstrijddag. Soms ga ik mee supporteren achter de goal, bij de fanatieke fans, samen
met mijn vriend (voorzitter) Yves De Vil. Ik zing de liedjes mee, het roepen laat ik over aan Yves. Volgend
seizoen willen we het succesverhaal uitbreiden, we
overwegen een leasingformule.”
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WE WINNEN OOK
DANKZIJ JULLIE!

PG 26

SPONSORS

Lyra-Lierse kan op een grote groep ondernemers rekenen, die de club – allemaal op hun manier – ondersteunen.
Sommigen investeren in business seats, anderen in boarding. Sommigen zijn wedstrijdsponsor, anderen geven steun
aan onze jeugdafdeling. Al deze mensen zijn wij erg dankbaar. De bedrijven op deze pagina verdienen een extra
vermelding. Wat een familie, we winnen ook dankzij jullie steun!

REF VASTGOED
(LIER)

CEULEMANS MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN
(BOECHOUT)

SCHOENEN TORFS
(LIER)

ACCOUNTANTSBUREAU R. TIMMERMANS
(ANTWERPEN)

T&T CAR INTERIOR DESIGN
(LIER)

SUPERMARKT SPAR
(LIER)

VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS
(LIER)

ELEGIS ADVOCATEN
(ANTWERPEN)

CAFÉ NEW BANANAS
(LIER)

DIGIMAX EUROPE

BAR ‘T KAFAAT
(LIER)

JOS STUBBE VERZEKERINGEN
(LIER)

A&C CONSULTING
(HEIST O/D BERG)

J&G WINES
(BERLAAR)

ADVOCAAT HILDE WUYTS
(LIER)

NRG NEW GENERATION
(LIER)

HENDERICKX VERZEKERINGEN

RESTAURANT PETIT CUISTOT
(LIER)

SAUNA MOLENHOEVE
(RANST)

CHRISTOPHE SERNEELS TUINEN
(BERLAAR)

IMPRENTA
(WILRIJK)

VAN DER HEYDEN & HELLEMANS BEGRAFENISSEN
(LIER)

JUMPERKE
(BERLAAR)

LIERS AUTOCENTER
(LIER)

ARGENTA
(MORTSEL)

HARVEY EN HAYES SPECIAALZAAK KAZEN
(LIER)

TOON DE SOMER OFFICE SOLUTIONS (ANTWERPEN)

RESTAURANT ZUSTER AGNES
(LIER)

PREBECO WELZIJN OP HET WERK
(KESSEL)

VERMEULEN BOUWKRANEN
(LIER)

FIRSACO BRANDPREVENTIE
(KESSEL)

BRASSERIE BELFORT
(LIER)
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BELOFTEN
JONGSTE
TEAM
VAN REEKS
U VINDT K. LYRA-LIERSE OOK TERUG OP:
  

Doorstroming naar de A-kern is een
grote doelstelling bij de jeugdwerking.

E

n zeker bij de beloften. Zij staan onder de hoede van
clubicoon Kurt Ory en spelen mee bovenin. Deze rasechte Lierenaar heeft een verleden bij zowel K. Lierse
SK als K. Lyra TSV, waar hij jarenlang kapitein was. “We
trainen drie keer per week, op dezelfde momenten als
het eerste elftal. Zo willen we nog dichter bij hen staan. Ik
probeer zo gevarieerd mogelijk te trainen. Soms trekken
we naar het kunstgrasveld in Borsbeek om de spelers
ook met die ondergrond vertrouwd te maken. Sinds enkele weken spelen we onze thuiswedstrijden in Kessel.
Positief, dat is toch al dichter bij Lier! Met onze twee zestienjarigen denk ik dat we de jongste ploeg van de reeks
hebben. Na nieuwjaar gaan we nog meer verjongen,
want tien spelers gaan dan jonger zijn dan 17”.
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TAREK SCOORDE
DE ALLEREERSTE
Wie zou de eerste goal maken?
Maak kennis met Tarek Loutfi. Deze
sympathieke knul scoorde op 1
september 2018 het allereerste
competitiedoelpunt ooit voor K. Lyra-Lierse. Dit in de derde minuut, tijdens de wedstrijd van de U11 tegen
Bacwalde, die met ruime cijfers gewonnen werd. Driewerf hoera voor
onze ijsbreker!

WINNEN EN DAN
NAAR LIER-FOOR
Belofte maakt schuld. Bij winst van
de U9 van Lyra-Lierse tegen Beerschot-Wilrijk, zou coach Peter met
hen naar de kermis in Lier gaan. Zo
geschiedde en de vrolijke bende
ging naar de ‘foor’! Een goede illustratie van de filosofie van de jeugdwerking van Lyra-Lierse: (voetbal)
plezier en een kwaliteitsvolle opleiding gaan hand in hand!

SCHITTERENDE
RESULTATEN!
Onze jeugd boekt schitterende resultaten. Op deze foto ziet u de U12
IP die konden uitpakken met een
schitterende reeks van 12 zeges op
14 matchen. De U14 IP is zelfs al de
allereerste kampioen in onze prille
geschiedenis. Ze wonnen alle wedstrijden die ze tot nu speelden. Proficiat aan alle jongens, proficiat technische staf en begeleiders!
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HORECA PAL
ACHTER JEUGD
De bekende Lierse horecazaken Kafaat en Bananas zijn een
van de vele trekkers van Lyra-Lierse. Niet alleen huisvesten
ze supportersclub Lier Gere Bij,
ze sponsoren ook tal van jeugdploegjes. Wanneer de jeugd
mee gaat supporteren voor een
uitwedstrijd van het eerste elftal,
blazen ze daarom verzamelen in
de Eikelstraat. Come on you Lier!

WAY OF LIFE
EN TAART
Lyra-Lierse is een club van positivo’s. Voor velen is Lyra-Lierse
een ‘way of life’ aan het worden.
De fans tellen af naar de dag
van de wedstrijd, ze zijn actief
op facebook, maken spandoeken, speciale Lyra-Lierse liedjes,
of… Lyra-Lierse taarten! Zoals de
fans zingen: ‘Lyra-Lierse, de Pallieters, rood-wit, geel-zwart ligt
nauw aan ’t hart!

A-KERN BAKT
VOOR DE JEUGD
De spelers van het eerste elftal
organiseerden in augustus een
Champions League Tornooi voor
de jeugdspelers. Elke speler
nam een ploegje, een mix van
alle leeftijdscategorieën, onder
zijn hoede. Daarna organiseerden de spelers voor de jeugd en
hun ouders een barbecue, waarbij ze zelf voor alles zorgden.
Lyra-Lierse ten voeten uit!
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ICONISCH BEELD
IN FANDORP
De jeugdwerking van Lyra-Lierse blies verzamelen bij de eerste competitiewedstrijd ooit van
Lyra-Lierse, tegen KVK Tienen.
Hier dragen de jeugdspelers fier
de vlag van hun club. Vanuit de
fans kwam het lumineuze idee
om een uitvergrote versie van
de foto in 100 stukken te verkopen. De opbrengst gaat naar
een nog fraaier fandorp!

VEILIGHEID
VOOR ALLES
Lyra-Lierse werkte onlangs samen met Lifeguard tijdens een
groots opgezette EHBO en reanimatie cursus. Ongeveer 70 medewerkers van de jeugdwerking
van Lyra-Lierse oefenden tijdens
vijf praktijksessies. Zo is er tijdens
elke training en elke wedstrijd
minstens één persoon aanwezig
die eerste zorgen kan toedienen
bij een noodgeval. Safety first!

JEUGD IN PANINI:
PLAKKEN MAAR!
Dynamisch – dynamischer –
Lyra-Lierse. De enthousiaste
jeugdmedewerkers geven het
beste van zichzelf voor onze
jeugdspelers. In het Lyra-Lierse
stickerboek, staan de foto’s van
alle spelers en medewerkers van
de grote Lyra-Lierse familie. Uren
en uren werk zijn erin gekropen.
Het resultaat is er dan ook naar.
En nu plakken maar!
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