
Merci Rudi! 
 

KFC de Kempen bestaat dit jaar 10 jaar en dat geldt natuurlijk ook voor onze website. Naar aanleiding 

van deze verjaardag werd er beslist om deze website in een heel nieuw jasje te steken. De man die al 10 

jaar lang de bezieler is van het “etalageraam” van onze club is Lichtaartenaar Rudi Haelen. Voor de 

nieuwe website geeft hij voor een deel de fakkel door aan de toekomstige generatie. Rudi zal zich vanaf 

vandaag meer focussen op het up to date houden van de website betreffende uitslagen en verslagen. 

Tien jaar lang dag in dag uit bezig zijn met een website vergt heel veel inspanning. Daarom willen wij 

Rudi uitgebreid bedanken voor de betrokkenheid naar onze club toe. Hoe kunnen wij dit beter doen dan  

onze nieuwe website te starten met een interview met Rudi himself? 

Eerder werd me al verteld dat Rudi al heel zijn leven lang met voetbal bezig is. Ideale vraag dus om te 

beginnen. Hoe ben jij in het voetbal gerold?  

Ik begon op mijn tien jaar te voetballen bij Lichtaart. Op mijn 16de maakte ik mijn debuut in de eerste 

ploeg. Wat dit wel heel speciaal maakte is dat mijn vader eveneens in deze ploeg speelde. Dat is 

natuurlijk niet veel man gegeven. Ik speelde daar een aantal goede matchen en dat was blijkbaar ook 

anderen opgevallen. Op mijn 18de maakte ik dan ook de overstap naar de buren van FC Herentals, dat 

toen in 3de klasse speelde. In die tijd speelden wij onze matchen nog voor zo’n 7.000 man. In de Beker 

van België speelde ik nog tegen het Beveren van Jean-Marie Pfaff en tegen het RWDM Molenbeek van 

Nederlanders Johan Boskamp en Nico de Bree. Na 5 jaar Herentals vertrok ik  naar AC Olen. Dat was 

eigenlijk de mooiste tijd uit mijn carrière. We waren daar allemaal vrienden zowel op als naast het plein. 

Na de jaren in Herentals en Olen volgden achtereenvolgens nog: Oosterlo, opnieuw Lichtaart, 

Wechelderzande, SEFA Herentals en Molenkring.  

Veel jongeren in onze club hebben nooit een leven meegemaakt zonder internet en websites. Jij hebt 

het allemaal zien evolueren maar hoe ben je er eigenlijk mee begonnen? 

Ik ben er eerder per toeval ingerold. In het begin van de jaren 2000 ben ik gestart met een bescheiden 

website voor de Veteranen van Lichtaart Sport. Ik zorgde ervoor dat er iedere week een klein verslagje 

kwam van hun match. Ik leerde eigenlijk alles zelf door er over te lezen en er dingen over op te zoeken 

op het internet. Doordat ik het al voor de veteranen deed werd me dan later ook de vraag gesteld of ik 

het niet zag zitten om dit ook voor heel de club te doen. Ik heb geen seconde getwijfeld, ook al 

betekende dit voor mij dat ik veel meer werk zou hebben. 

Maar nu na 10 jaar toch een stapje terug. 

Ja, gedurende de laatste 10 jaar is de technologie enorm hard veranderd en dat maakt het er niet 

gemakkelijker op. Ik doe het allemaal nog heel graag maar ik wil toch wel stilletjes aan afbouwen. Ik ben 

dan ook blij dat we binnen de club iemand gevonden hebben die er zijn schouders wil onderzetten. Maar 

met alle plezier ondersteun ik nog waar nodig. 

 

 



Dat jij de website beheert weten misschien niet zoveel mensen. Maar zien op de club doen ze jou wel 

af en toe?  

Ja, samen met mijn vrouw Maria kom ik af en toe op de club. In het begin gingen we voor onze zoon 

Joeri die nog voor De Kempen gevoetbald heeft. De laatste jaren komen we er vooral om er onze 4 

kleinzonen te zien voetballen. Marnick, Rikkert, Karsten en Micah spelen allen al jaren bij de jeugd van 

KFC De Kempen. Doorheen de jaren haastten we ons van de ene match naar de andere. Heel vaak 

passeerden we dan ook rond de middag in een broodjeszaak voor een snelle hap. De laatste jaren gaan 

we wel al wat minder op verplaatsing kijken.  

Als vrijwilliger beheer je al 10 jaar onze website en sinds een vijftal jaar ben je ook nog bestuurslid. Je 

hebt ongetwijfeld veel zien veranderen? 

Doorheen de jaren heb ik inderdaad veel zien veranderen. Een vrijwilliger die een handje wil toesteken is 

eerder een zeldzaam ras geworden. Ik zet mij al jaren volledig kosteloos in voor de club. Als grootste taak 

de website natuurlijk maar ook als bestuurslid. Ik hoor soms mensen denken dat bestuursleden betaald 

worden door de club. Ik kan u verzekeren daar is niets van waar. Wij doen alles kosteloos en met veel 

plezier. Ik roep dan ook graag leden op om hier en daar een extra handje toe te steken. Zelfs een klein 

beetje hulp kan wonderen doen. Doe het gewoon uit respect voor zij die er altijd staan. Zonder deze 

mensen bestaat er geen club.  Ook zij kunnen af en toe wat rust gebruiken. 

Afsluitend nog even een vraag over onze eerste ploeg. Wat waren zoal je favoriete spelers in die 10 

jaar? 

Giovanni Huysmans zal ik me altijd blijven herinneren. Als jonge gast kwam hij van PSV naar KFC De 

Kempen. Gio was technisch zeer begaafd maar had ook nogal een straf karakter. Soms botste dat wel 

eens en daardoor heeft hij misschien niet lang voor de club gespeeld. Maar hij ging er altijd wel 100% 

voor. Ik hou dus van spelers met een karakterkop. Eigenlijk een kruising tussen de techniek van Eden 

Hazard en de verbetenheid van Radja Nainggolan. Murat Ocak en Ahmed Sababti waren ook wel zo. Die 

twee hebben samen ook heel wat mooie dingen laten zien. Verder heb ik ook altijd veel respect gehad 

voor onze keepers Tom Janssens en Danny Van Hove. Dat waren echte puntenpakkers.  

 

Bedankt Rudi voor die leuke gesprek. En nogmaals bedank ik je in naam van heel de club voor de 

inspanningen die je al die jaren deed voor onze club.  

 

 

 


