
Kampioen! 

 

Als je het in onze Demerstad over voetbal hebt, kan je onmogelijk om de figuur 

van Jefke Van Camp heen. Elke rechtgeaarde sportliefhebber heeft hem voor 

altijd in het hart gesloten. Dit is niet verwonderlijk, want hij liet als geen ander 

zo vaak de supporters juichen. Ruim achttien jaar speelde deze razendsnelle 

goalgetter in de eerste ploeg en scoorde zo maar eventjes 413 doelpunten in 523 

matchen!  

Jef werd geboren in Molenstede op 3 april 1936, groeide op in een kroostrijk 

gezin (acht kinderen), ging naar het college en volgde later de opleiding van 

elektricien. Het voetbaltalent van ‘de kleine van de Langenberg’ werd al snel 

opgemerkt en als tienjarige tekende hij een kaart bij Hooger Op Diest FC. 

What’s in a name? Ook Jefke had zich in zijn stoutste dromen niet kunnen 

voorstellen dat deze club steeds hogerop zou raken en dit zelfs tot in Eerste 

Nationale. In 1948 fusioneerde ze met Standaard Atletiek Diest en kreeg de 

naam FC Diest. Vier jaar later werd scholier Van Camp in de eerste ploeg 

gedropt. Begin jaren vijftig maakte de Zwart-witten een sterke opgang. Met een 

fantastische ploeg promoveerden ze naar de nationale reeksen, klommen op naar 

Derde en pakten in 1961 de titel in Tweede Klasse. 

Jef kon ondertussen ‘aan ’t stad’ beginnen. Eerst als elektricien, dan als ‘chef 

waterleiding’ om uiteindelijk op de dienst ‘Stempelcontrole’ te belanden.  

De Warande echter werd zijn tweede thuis. 

Zijn ogen blinken als hij enkele onvergetelijke herinneringen ophaalt. 

Mooie momenten? Er zijn er veel geweest. Zoals die keer toen we Standard met 

4-0 cijfers naar huis stuurden. Of die bekermatch tegen Brugge. We stonden 1-0 

achter, maakten gelijk en schakelden ze uit met penalty’s! Of de finale van de 

beker van België tegen Gent. Of gewoon de genoegdoening toen de keeper van 

Voorwaarts Tienen al spottend riep: ‘Laat die kleine maar sjotten’ en ik de 

vrijschop rechtstreeks kon binnendraaien. 

 

José, de vrouw van Jef, is er komen bijzitten. En toen ons Martine geboren 

werd? Ik kon alle ogenblikken bevallen. Dokter Kemps, de gynaecoloog, zei dat 

hij het risico niet wilde lopen van heel Diest op zijn dak te krijgen en gaf Jef het 

bevel om toch te gaan sjotten en minstens twee goals te maken, of 'ge moogt hier 

niet terug binnen.' En… tijdens de rust riep men op het stadion af dat Jefke Van 

Camp vader geworden was!  

Jef lacht. Ik was zo blij dat ik die twee doelpunten gescoord heb! 

 

Nu Martine ter sprake is gekomen, wordt het even stil in huis. José en Jef 

vertellen met veel liefde en ontroering over hun dochtertje, dat geboren werd 

met een hartafwijking. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Men kon haar niet helpen. 

Ze overleed, pas vijftien jaar oud. Onder impuls van Lionsclub Diest werd de 



vzw Martine Van Camp gesticht. Deze voorziening zorgt voor de opvang en 

begeleiding van meerderjarige personen met een mentale handicap. 

Ze is een begrip geworden in het Diesterse leven. Een prachtig initiatief en 

hierdoor blijft Martine intens aanwezig . Ik ben blij, zegt Jef, dat er geld in het 

laatje van dat fonds komt dankzij mijn naambekendheid. 

 

En ze kennen Jef overal, maar dan ook overal, lacht José. 

Toen ze op aanraden van de professoren in Leuven met Martine naar Amerika 

trokken, overnachtten ze in Chicago. Jef wou even gaan kijken waar ze wat 

konden eten, toen hij in de lift van het hotel door een zwarte Amerikaan werd 

aangesproken: U ken ik. Jef hoorde het in Keulen donderen. Bleek dat een man 

te zijn die in Leuven gestudeerd had en in die periode steeds naar het voetbal in 

Diest kwam kijken!  

Jef speelde nog een paar jaar met KTH Diest, de ploeg die ontstond na de fusie 

met FC Assent. Hij trok later naar Voorwaarts Tienen, ging daarna als speler-

trainer aan de slag in Heist-op-den-Berg, dan in Assent en bolde uit bij FC 

Bareel. 

Hij mag terecht fier zijn. Men moet al ver gaan zoeken om nog iemand te vinden 

die in zijn carrière in alle reeksen, eerste nationale uitgezonderd, kampioen heeft 

gespeeld! De bescheiden erevoorzitter van de huidige ploeg, die de oude naam 

KFC Diest opnieuw aannam en die dit seizoen op overtuigende manier 

kampioen speelde in derde provinciale, analyseert: Enkele oud-spelers leveren in 

het bestuur fantastisch werk en trainer Jos Heyligen doet de ploeg voetballen. 

Geen potje stamp, maar rustig opbouwen en de technische kwaliteiten uitspelen. 

Positief is ook dat er een achttal Diestenaren meedoen. We hebben echt een zeer 

goede ploeg en ik zie ons volgend seizoen bij de eerste vijf eindigen. Als de 

versterkingen meevallen, spelen we zelfs mee aan de top, geloof me. 

Wie alleszins ook de genen heeft is kleinzoon Jefke. De tienjarige maakt furore 

bij de duiveltjes. Hij scoort aan de lopende band en zijn plannen zijn heel 

duidelijk: Opa en oma, jullie moeten me niet aan de universiteit laten studeren, 

hoor. Ik zal wel mijn best blijven doen op school. Dan word ik loodgieter en zal 

ondertussen goed genoeg zijn om bij Club Brugge te voetballen. Daarna speel ik 

nog een paar seizoenen bij andere ploegen en ik zal eindigen bij FC Diest. 

Laten we hopen dat hij er niet eindigt, maar begint. Dat de club er in slaagt het 

huzarenstukje van een halve eeuw geleden te herhalen en dat ze in enkele jaren 

naar Eerste Klasse promoveert. Dan zal kleinzoon Van Camp, net als ooit zijn 

opa, de Warande op zijn grondvesten doen daveren. We mogen toch dromen, 

niet? 

  
Stadsverhaal 8          3 mei 2009                                            Marcel Van Passel 

 

 

 


