
Een korte historiek 

Op 1 mei 1939 werd Merksplas Sporting boven de doopvont gehouden door Dolf en Jos Luyten en 
Albert Scheepers.Vanaf 15 oktober 1941 is onze club aangesloten bij de Belgische voetbalbond onder 
stamnummer 3256. Sedert 26 juni 1991-viering van ons vijftigjarig bestaan- mag onze vereniging zich 
“koninklijke” noemen. 

Alhoewel de officiële kleuren van de gemeente Merksplas groen en wit zijn,heeft Merksplas S.K. altijd 
in geel-zwarte uitrusting gespeeld.Bij de oprichting van de club was daar namelijk een zowel simpele 
als heel praktische aanleiding toe: de drie stichtende leden waren op dat moment ook aangesloten bij 
de katholieke studentenvereniging,die ook een voetbalelftal en zelfs een uitrusting op overschot 
had.Voor een beginnende voetbalclub zonder centen was de oplossing dus voor de hand 
liggend:MSK zou in geel-zwart spelen. 

Tijdens de pioniersjaren speelde MSK op het veld van de kolonie, in het begin voornamelijk ook tegen 
elftallen die op één of andere manier met de strafrichting te maken hadden.Vanaf 1946 werd het 
terrein aan de Molenzijde onze officiële thuisbasis.In die eerste jaren was het werkelijk behelpen 
geblazen,met heel veel goeie wil en nagenoeg zonder financiële middelen. 

Na het eerste seizoen aan de molenzijde promoveerde MSK echter naar tweede provinciale,waar wij 
negen jaar meedraaien.De volgende twintig jaar bracht MSK echter in alle anonimiteit door in de 
toenmalige kelder van de rangschikking:derde provinciale. 

Hulde aan de voortrekkers die onze vereniging in die moeizame periode puur op basis van 
enthousiasme en clubliefde overeind hielden: Louis Viskens en Pol Van Poppel! 

De gunstige ommekeer voor MSK situeerde zich uiteindelijk rond 1974-’75. Met de opbrengst van een 
geslaagd zomertornooi voor de liefhebberselftallen konden enkele spelers worden aangetrokken,acht 
goeie jeugdspelers werden naar het eerste elftal overgeheveld,er werd een jeugdbestuur geïnstalleerd 
(24/06/74) en de club verhuisde in 1975 van de molenzijde naar het de gemeentelijke sportterreinen 
aan het hofeinde. 

Die sterke lichting jonge spelers zorgde voor opeenvolgende promoties naar tweede provinciale 
(1975-’76),naar eerste provinciale(1977-’78) en – tenslotte – zelfs naar bevordering(1978-’79). Die drie 
promoties in vier jaar tijd en het verblijf in vierde nationale vormen totnogtoe ongetwijfeld het sportieve 
hoogtepunt in het bestaan van onze vereniging. Voor thuiswedstrijden kwamen er toen geregeld 
tussen de 500 en 1200 toeschouwers opdagen! 

MSK hield het uiteindelijk drie seizoenen vol in vierde klasse.In 1982-’83 degradeerden wij naar eerste 
provinciale.Hoewel onze beste jeugdspelers intussen weggekocht waren,konden wij er toch nog zes 
jaar meedraaien. 

Sedert 1988-’89 speelt onze club –met uitzondering van twee seizoenen in derde provinciale -  
onafgebroken in tweede provinciale. 

Met overwegend een kern van minstens 7of 8 eigen jeugdspelers in de basiself hopen wij op dit 
niveau op bescheiden wijze een toonaangevende rol te kunne blijven spelen. 

 


