Stan en Bert De Hert, op ’t Sport geboren

Geen enkele familie is zo verweven met de geschiedenis van Berchem
Sport als de familie De Hert. Drie generaties De Herten verdedigden de geelzwarte kleuren tot in het eerste elftal. Vaders, zonen,
broers, schoonbroers, neven en nonkels, dertien in totaal in een
tijdspanne van meer dan een halve eeuw.
Het begon al in 1912. Berchem Sport had zijn eerste terrein naast
het kerkhof moeten verlaten en vond een nieuwe thuishaven vlakbij
de herberg van Constant De Hert sr. aan de Grote Steenweg. Veel
comfort was er niet in die eerste jaren. De in zeven haasten getimmerde kleedcabine was veel te klein voor twee ploegen en werd
meestal voorbehouden aan de bezoekers. De thuisspelers konden zich
wassen en omkleden in de woonkamer, de slaapvertrekken en de stallingen van de De Herten. Vader Constant, die zelf nooit had gevoetbald, legde zich vol passie toe op het onderhoud van de cabines,
het materiaal en het terrein, terwijl Moederke De Hert de voetballers soigneerde alsof het haar eigen kinderen waren.

De zittribune aan de Grote Steenweg

Zelf hadden ze drie zonen en drie dochters, die al even gek waren
van het nieuwe spel. Alle drie de zonen werden voetballer bij ’t
Sport. Louis (°27.05.1894-+08.04.1967), de oudste, ontpopte zich
tot een technisch vaardige voorspeler, eerst linksbinnen, later
rechtsbuiten. Aan de vooravond van de Eerste Wereldbrand had hij
tijdens een benefietmatch tegen Antwerp zo’n goede indruk gelaten dat hij tijdens de oorlog als gastspeler vier keer het eerste

elftal van the Great Old mocht komen versterken. Toen in 1920 zijn
eerste zoon Stan geboren werd stopte hij van de ene op de andere dag
met voetballen om zich toe te leggen op zijn tweede passie, de duivenmelkerij. Hij nam eerst de herberg van zijn moeder over en verhuisde in 1929 naar de stad waar hij lange tijd café De Geplakte
Duif op de hoek van de Dambruggestraat en de Muizenstraat openhield.
Alfons (°05.10.1899-+12.11.1974), “de Smalle”, was technisch minder
begaafd dan zijn broer, maar wel
Henri De Hert
ééns zo snel. Ook hij hield café.
Zijn Cambrinus in de Drie Koningenstraat was het lokaal van supportersclub Geel-Zwart waarvan
hij zelf voorzitter was. De jongste broer, Henri (°20.11.1900+02.05.1940), de back, was de
enige die als voetballer de promotie naar eerste afdeling meemaakte.
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trouwden elk met een voetballer.
Elodie huwde Berchems eerste doelman Pol Nuyts (°28.03.1889-+18.08.1972),
Caroline vond het geluk bij achterspeler Léon Verbeeck (°26.03.1890+02.07.1952) en Josephine bracht met Frans Mersie de grote vedette van Sint-Ignace SC mee naar huis. Pol Dries (°27.09.1901+12.08.1960)was dan weer als aangetrouwd familielid via Louis’
echtgenote in de De Hert-clan terechtgekomen.
De volgende generatie De Herten werd letterlijk op ’t Sport geboren,
in het huis van grootmoeder Maria. Het kon haast niet anders dan dat
de voetbalkoorts ook hen zou aansteken. Ze groeiden er op tussen de
tribunes in het stadion waar de ballen maar voor het oprapen lagen. Op de “Platte Berg”, naast de vestingen, vonden ze een gedroomd
speelterrein. Net als zovele andere schoolkinderen leerden ze er
voetballen met een tennisbal, een leeg sardienenblik, een prop krantenpapier of wat er op dat moment voorhanden was. Stan (°18.10.1920+26.04.2009), de oudste zoon van Louis, werd vernoemd naar zijn
grootvader die hij nooit heeft gekend. Een jaar later volgde Bert
(°18.11.1921-+08.07.2013). Ook Josephine en Frans Mersie kregen twee
zonen, Jos (°27.11.1924) en Stan (°28.10.1927). Jos Mersie was 15 seizoenen lang één van de sterkhouders van de ploeg. Zijn jongere broer
bracht het niet verder dan enkele voorseizoenswedstrijden. Alfons
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tussen 1949 en 1956 geregeld
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geregeld de thuiswedstrijden van Berchem
Alleen Stan De Hert was nooit van
het Rooi weg te slaan. In januari
1953 verkondigde hij het al in Berchem Sport Echo , maar niemand die
toen zou hebben geloofd dat hij er
meer dan een halve eeuw later nog
steeds even actief zou zijn ! Precies in het jaar dat Berchem Sport
100 werd, vierde hij zijn 75-jarig
lidmaatschap van de club. In 1931
speelde hij zijn eerste officiële
wedstrijd bij de kadetten als linkse
back, de positie die hij tot in de
reserven bleef spelen. Als scholier
werd hij samen met Jef Staelens,
Cois Van Nueten en Jos Adriaenssens
provinciaal kampioen. Het jaar erop
eindigde hij tweede in het nationaal kampioenschap der juniors.
Op 7 mei 1939, in volle mobilisatie, mocht hij een eerste maal in
het fanionelftal aantreden, op de
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plaats van John Bol, de vaste linksbuiten in die dagen, die geen militair verlof had kunnen krijgen. Berchem won die middag in Verviers
de finale van de Schaal Valéry Deprez. De week erop mocht Stan opnieuw mee, als vervanger van Marcel Aernaudts op de backplaats, maar
daarna vloog hij voor bijna
een jaar terug naar de reserven. Toen op 28 april 1940
september 1943
Bol weer eens belet moest geven, maakte Stan zijn rentrée
in het eerste team. En deze
keer voorgoed. Tegen RC Brussel lukte hij meteen drie van
de vier doelpunten. Hoewel hij
rechtsvoetig was zou de linksbuitenplaats meteen zijn vaste
plaats in de ploeg worden, al
is hij wellicht de enige die
in het eerste elftal op alle
posities gespeeld heeft, tot
doelman toe…
Als linksbuiten was Stan aalvlug en zeer dynamisch, maar
onrustig van aard en daardoor
soms wat onbesuisd. Net als
zijn broer beschikte hij over
een keihard, droog schot. Zó
hard dat hij de bal ooit los
doorheen het net schoot ! Dat was op 2 december 1945 te Luik. Bij
een 2-2 stand in de slotminuten vuurde hij een kanonbal vlak naast
de paal binnen, maar na veel tumult besliste scheidsrechter Swillen
het doelpunt uiteindelijk niet goed te keuren. Stan en Bert vormden een haast volmaakt duo op de linkerflank. Ontelbaar zijn de gedroomde voorzetten die Stan aan zijn broer afleverde, maar omgekeerd
kreeg hij ook tal van doelpunten voorgeschoteld van Bert. In 1955,
na een jaar bij de reserven te hebben gespeeld, hield hij het actieve voetbal voor bekeken en werd bestuurslid en afgevaardigde van
de juniors. Later kreeg hij de reserven onder zijn hoede en in 1967
werd hij afgevaardigde van de eerste ploeg tot hij er na een onenigheid met trainer Versluys mee ophield. Van dan af legde hij zich
toe op de jeugd en bracht hij, tot op het eind van zijn leven, het
grootste deel van zijn tijd door in of rond het stadion.

In tegenstelling tot zijn oudere broer was Bert eerder van het kalme,
berekende type. De droge aanvalsleider met een feilloze techniek, een
onberispelijke pass en een trefzekere, beruchte linker. Intrinsiek
had Bert van kindsbeen af al meer kwaliteiten dan zijn broer. Groot
was dan ook zijn afgunst toen Stan op zijn tiende verjaardag bij de
kadetten mocht gaan sjotten terwijl hij zelf nog een jaartje zou moeten wachten. In die tijd moest men immers tien oud zijn om zich bij
een club te kunnen aansluiten. Het bestuur maakte voor de negenjarige Bert echter graag
een uitzondering. Het
duurde dan ook niet lang
of Bert was zijn broer
over het hoofd gegroeid. Terwijl Stan in
de reserven belandde,
maakte Bert op 17-jarige leeftijd reeds zijn
opwachting in het eerste elftal. Eerst noodgedwongen als midvoor
omdat noch Van Nueten,
noch Mersie veel voor
deze positie voelden.
Zodra de linksbinnenMarcel Dries Jos Mersie Bert De Hert Stan De Hert
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vrij kwam nam hij deze
over.
Bert viel echter niet alleen op door zijn klasse, ook door zijn organisatietalent. Hij was het verlengstuk van de trainer op het terrein
en kon met zijn bezieling een hele ploeg motiveren. Omdat hij zijn
ploegmaats de ganse wedstrijd door commandeerde en aanwijzingen gaf,
bedacht Lois Verboven hem met de bijnaam “Moeder Kloek”.
Maar Bert was ook vaak ziek of geblesseerd. Keelontstekingen, een
knieoperatie, een gescheurde pees, een sleutelbeenbreuk, een kanjer
van een bloedneus na een Ententematch op Sparta, een zwakke dij en
ontelbare verstuikte enkels. Zijn afwezigheid in de ploeg werd telkens zwaar aangevoeld. Tegenstanders maakten dan ook dankbaar gebruik
van zijn kwetsbaarheid om hem extra hard aan te pakken waardoor hij
meermaals uit de match werd getrapt.

De opportunistische Bert stond bekend om zijn snijdende slalom en
zijn hard en trefzeker schot. Het scoren zat hem van jongsafaan
in het bloed. Als jonge snaak lukte hij ooit 19 doelpunten in één
wedstrijd nadat een supporter hem 25 centiemen per goal in het
vooruitzicht had gesteld. Tijdens de oorlogsjaren was hij twee
keer beste schutter van het land. In het seizoen 1949-50 eindigde
hij met 25 doelpunten tweede in de topschutterslijst van ere-afdeling na Jef Mermans. Het jaar erop won hij de prestigieuze titel van nationaal topschutter met 27 rozen.
Maar daarna ging het
bergaf. Tijdens het seizoen 1951-52 scoorde hij
er nog 12, in het kampioenschap 1952-53 komt
zijn naam zelfs niet
meer in de schutterslijst voor. Bert was
in ongenade gevallen
bij zijn club. Berchem
raakte niet meer aan de
top en dan was vedette
de eerste logische zondebok. Men verweet Bert
dat hij meer met zijn
zaken bezig was dan met
het voetbal. Zijn drukke
leven in de horeca –Bert
baatte een bloeiende
sandwichbar uit en opende later een tearoom op
de De Keyserlei en een
hotel op de zeedijk te
Blankenberge– vrat inderdaad aan zijn conditie en maakte dat hij geregeld een training miste of te laat kwam
op wedstrijden. Tijdens het seizoen 1953-54 was hij echter helemaal terug en op zijn 33ste zette hij definitief een punt achter
zijn carrière.

		

