
In Memoriam Fons Beckx 1931-2012 

  

Donderdagmorgen 16 augustus 12 overleed oud-

voorzitter Fons Beckx in het verzorgingstehuis De 

Nieuwe Kaai in Turnhout. Fons werd 81 jaar oud. 

 

De begrafenisplechtigheid vindt plaats op zaterdag 

25/08/12 in de Sint-Willibrorduskerk in Merksplas. 

Gebedswake in dezelfde kerk op vrijdagavond 

24/08/12 om 19.30 uur. 

 

Fons was in de jaren 70 en 80 voorzitter van onze club. 

Samen met tijdgenoten Paul Van Poppel, Louis 

Viskens, Jos Van Loon en Rik Van Breda vormden zij 

een hechte bestuurdersploeg. 

Onder zijn voorzitterschap en dankzij een sterke 

lichting voetballers promoveerde het 1ste elftal van de 

provinciale reeksen naar bevordering. 

 
  

Fons maakte er een erezaak van om de scheidsrechters persoonlijk te ontvangen. 

De rijkelijke buffetten bij de voorzitter thuis werden erg gesmaakt. Na de maaltijd volgde 

steevast een partijtje biljart en koffie met cognac. 

Fons had evenzeer oog voor de financiële noden van de club. Hij was een van de 

stuwende krachten achter de oprichting van het beschermcomité. Vandaag de dag 

verenigt het beschermcomité nog steeds een 30-tal sponsoren. 

 

Een andere grote passie van Fons was het bijwonen van wielerwedstrijden. 

Fons kende veel renners persoonlijk en na de wedstrijden kon je hem altijd vinden in de 

buurt van de aankomstlijn.  

 

Naast voorzitter van onze club was Alfons ook actief lid van de plaatselijke brandweer. Bij 

nachtelijke interventies was hij verantwoordelijk voor stroomvoorziening en het 

lichtaggregaat. 

 

Fons was eveneens een begenadigd kunstfluiter. Hij floot op alles waar een puntje op 

zat, niet alleen op een vinger, maar ook op een neus, een teen of de kop van een 

makreel. 

Via het programma Echo van Jan Van Rompaey werd den Beckx beroemd in Vlaanderen 
en In Nederland als de fluitende visboer. 

Voor een filmpje over Fons zijn fluitkunsten klik je hier.  

 

Ter gelegenheid van het stopzetten van zijn viswinkel op de Molenzijde einde 2005, 

maakte RTV een reportage. Deze reportage werd naar aanleiding van zijn overlijden in 

licht gewijzigde vorm nog eens uitgezonden. 

 

Bedankt Alfons voor uw visionaire voorzitterschap. 

K Merksplas SK plukt er vandaag de dag nog de vruchten van. 

 

Namens K Merksplas SK betuigen wij ons medeleven met de familie. 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/nieuws/cultuurenmedia/1.1403519

