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DOSSIER AANVRAAG TOELAGE – MONUMENT KFC WINTERSLAG 

 

Voorwoord 

Winterslag, een geringe hoogvlakte, langzaam stijgend tot 60m hoogte, bedekt met stuifzand, hier en daar 

kleine duinen vormend die door de wind verplaatst worden. In vele streken vormt dit zand met de 

ijzerhoudende ondergrond, zeer hard en ondoordringbaar turfkrijt dat het water niet doorlaat: vandaar 

menigvuldige putten, moerassen en venen in de Kempen.  

 

De bevolking is zeer dun gezaaid. Deze streek, 

van nature uit zeer arm, bevat nog een groot 

aantal onbebouwde terreinen, heide en 

braakland. Dankzij de besproeiingen en de 

onverdroten arbeid van de bewoners vindt men 

rond de dorpen weiden en magere cultures als 

rogge, boekweit en aardappelen. Verder veel 

bijenkorven. De laatste tijd werden de 

uitgestrekte terreinen beplant met dennen en 

sparren. De voornaamste minerale voortbrengst 

van Limburg is de turf die men overvloedig 

ophaalt uit de moerassen en kuilen. 

 

 

Op deze vlakte ontstond in 1907 de NV der Kolemijnen van Winterslag. Winterslag heeft ook het voorrecht 

en de verdienste gehad om de eerste steenkolenklomp van de Kempen op te halen en als eerste de uitbating 

van het kolenveld te beginnen. Talrijk waren immers de problemen zowel tijdens de voorbereiding als in de 

loop van de ontwikkeling van de uitbating.  

 

Geschiedenis 

In de Genkse tuinwijk Winterslag werd rond 1915 al 

gevoetbald door FC Winterslag, een vereniging 

verbonden aan de mijn. Rond 1917 ontstond er een 

tweede ploeg, Slavia Winterslag. Dat Oost-Europese 

immigranten de basis vormden van deze club, mag 

duidelijk zijn.  

Op 15 april 1923 sloot FC Winterslag zich aan bij de 

Belgische Voetbalbond met het stamnummer 322. 

Even later, op 9 januari 1924 sloot Slavia Winterslag 

zich eveneens aan, met het stamnummer 341. Beide 

clubs modderden maar wat aan en besloten in 1927 

samen te werken in de al bestaande naam FC 

Winterslag. Het stamnummer 341 van Slavia 

Winterslag verdween op 6 oktober 1928. 

De stichter van FC Winterslag was ene Jean De Noël, Brusselaar en professioneel verbonden aan de mijnsite 

in Genk Oost. In 1924 werd een eerste succesje behaald in de Tweede Afdeling van de provincie Limburg door 

op een mooie derde plaats te eindigen, na Cercle Tongeren en Hasselt VV. 
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Zestien jaar lang resideerde FC Winterslag in de lagere regionen. In 1939 werd de deur naar het nationale 

voetbalpodium open gebeukt. Winterslag scoorde in dat seizoen niet minder dan 131 doelpunten en liet 

gerenommeerde clubs als Hasselt VV en Maeseyck achter zich. Daarna strooide de Tweede Wereldoorlog 

(1940-1945) roet in het eten. In het seizoen 1940-1941 nam Winterslag omwille van de mobilisatie niet deel 

aan de competitie. Toch wonnen de rood-zwarten in die duistere dagen de zogenaamde noodcompetitie. 

Maar een jaar later waren de Vieze Mannen weer op post. 

Het seizoen 1942-1943 leverde één hoogtepunt op. FC Winterslag slaagde er in als enige ploeg kampioen FC 

Luik een nederlaag toe te dienen. In 1947 lukte het de rood-zwarten om de promotie naar de toenmalige 

Eerste Afdeling te bewerkstelligen. De voorsprong van 12 punten op eerste achtervolger Rupel SK spreekt 

boekdelen. 

 

Maar na twee jaar zakte Winterslag opnieuw naar Bevordering. De Vieze Mannen kregen het predicaat 

“liftploeg” mee. Dat was niet verwonderlijk, want in tegenstelling tot de buren van Waterschei, Eisden, 

Beringen en Zolder werd Winterslag door ‘zijn’ mijndirectie stiefmoederlijk behandeld. Waar elders mooie 

stadions gebouwd werden, moest men aan de Noordlaan met enig kunst- en vliegwerk overeind blijven. 

Maar dat lukte! 

Promoties en degradaties volgden in 1952 en 1954. In 1957 kreeg de club de titel van “Koninklijke” mee. Dat 

had al eerder moetengebeuren, maar destijds was Brussel heel veraf. Van uitstel kwam gelukkig geen afstel. 

In 1960 vreesde men toch dat de club helemaal zou verzanden in Eerste Provinciale. Allerhande blessures 

verplichtten het selectiecomité tot het opstellen van niet minder dan 25 spelers in het eerste elftal. De 

degradatie kon niet vermeden worden, maar Eerste Provinciale was een ta laag platform voor de Genkse 

oudste voetbalvereniging, die meteen weer naar de nationale reeksen promoveerde en dit keer …. om er te 

blijven. 

In 1964 nam Winterslag zijn plaats in Derde Nationale weer in. Een aantal jaren leek het er op dat de club zijn 

piek bereikt had, maar toen kwam …. Robert Waseige. 

Het seizoen 1971-1972 was er één om nooit meer te vergeten. Twee uiterst spectaculaire testwedstrijden 

tegen gouwgenoot Patro Eisden, zouden de kampioen in Derde Nationale aanduiden. En terwijl stadsgenoot 

Thor Waterschei naar Derde Nationale degradeerde, steeg KFC Winterslag voor het eerst in zijn geschiedenis 

naar Tweede Nationale. 
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Het stadion aan de Noordlaan beantwoordde niet aan de eisen van een club in de liga. Met enig naai- en 

knipwerk werd de accommodatie uitgebreid. Uit provinciale afdelingen werden enkele beloftevolle jongeren 

aangetrokken. En die deden het lang niet slecht. Negenentwintig punten en een negende plaats golden als 

een “uitstekend rapport”. Maar et een trainer als Waseige moest de lat hoger worden gelegd. 

 

In 1974 beukten de Vieze Mannen de poort open naar Eerste Nationale. Voor één jaartje maar, want de 

ploeg ontbeerde maturiteit om er zich te handhaven. Maar in 1976 was het opnieuw raak. En dit keer zou het 

verblijf bij de elite heel wat langer duren: zeven jaar meer bepaald.  

Het absolute hoogtepunt van Winterslags geschiedenis situeerde zich in het seizoen 1980-1981. Onder 

leiding van ‘topcoach ‘ Robert Waseige, slaagden de rood-zwarten er in om als eerste Limburgse club een 

ticket voor de  

Uefa-cup te bemachtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Europese campagne van Winterslag kreeg historische allure doordat de Engelse grootmacht Arsenal uit 

deze Europese bekercompetitie uitgeknikkerd werd. Dat daarna Dundee United een maatje te groot bleek, 

werd met de glimlach aanvaard. De Genkse mijnclub had geschiedenis geschreven. De prijs voor deze stunt 

moest echter nog betaald worden. De grootste talenten verlieten de club en de ploeg was zijn stabiliteit 

kwijt. In 1983 zakte KFC Winterslag opnieuw naar Tweede Nationale. Men had aan de Noordlaan echter van 

topvoetbal geproefd en dat smaakte naar meer. De portemonnee werd serieus opengetrokken om de plaats 

in Eerste Nationale direct te heroveren. Maar de verwachtingen werden niet ingelost. Het duurde pas tot in 

het seizoen 1986-1987 toen Winterslag de eindronde won om terug te promoveren naar de hoogste afdeling. 

In het daaropvolgende seizoen is het ongemeen spannend en KFC Winterslag zich nipt handhaven in Eerste 

Nationale.  

Op 21 april 1988 is de fusie met Thor Waterschei, dat op punt stond te degraderen naar Derde Klasse, een 

feit. KFC Winterslag verdwijnt, maar blijft toch voortbestaan onder het stamnummer 322 van KRC Genk. 
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Stadion KFC Winterslag 

 

Het stadion van KFC Winterslag lag aan de Noordlaan in Winterslag. Het had een maximale capaciteit van 

18.000 toeschouwers. Met de fusie werden de thuiswedstrijden van KRC Genk nog 2 seizoenen lang in dit 

stadion gespeeld. Het stadion werd in 2004 afgebroken. 
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De geschiedenis mag nooit verloren gaan 

 

Het begon in 2016 met het wijkfeest in Winterslag met de vraag om een reünie te organiseren van oud-

spelers van KFC Winterslag. Nico Limpetti, Marc Wuytjens en Claudio Nardiello namen het initiatief om 

zoveel mogelijk spelers te bereiken via diverse kanalen zoals telefoongids, social media en contacten via via. 

 

Op zaterdag 10 september 2016, 28 jaar na het fusiejaar, was het zover om meer dan 35 spelers te 

presenteren op het podium, dat geplaatst werd op het voormalige voetbalterrein van KFC Winterslag op onze 

vertrouwde Noordlaan. Niet minder dan 450 supporters daagden op om hun helden een warm welkom te 

heten en de nostalgische herinneringen naar boven te halen. Het werd een groot familiefeest in onze kleuren 

rood en zwart. 
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Als gevolg van de succesvolle spelers- en supportersreünie van 2016 werd in januari 2018 door 6 personen 

een vzw opgericht onder de naam vzw “De Vieze Mannen”. Met de oprichting van deze vzw, hebben wij als 

doel het behoud te verzekeren van dit rijk verleden om dit in stand te houden door: 

• het behoud van KFC Winterslag-patrimonium en memorabilia 

• het organiseren van toekomstige bijeenkomsten in de vorm van reünies,  vertelavonden en 

aanverwante aangelegenheden die helemaal leunen bij ONZE voetbalclub van weleer 

Met de oprichting verkregen we de steun van enkele sponsors en een 120-tal crowdfunders om een 

financiële doorstart te nemen om onze doelstellingen te realiseren. 
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De eerste activiteit in 2018 Naast de warme vertelavond met Mathy Billen, Paul Lambrichts, Pierre en Thieu 

Denier. In een huiskamergevoel, aangekleed met nostalgische attributen zoals een petje, voetbaltruitjes, 

wimpeltjes en een voetbaltas uit de jaren 70, werd door een 60-tal aanwezigen zeer geboeid geluisterd naar 

de verhalen van de genoemde spelers met veel aandacht voor hun grootste trainer Robert Waseige. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Met tussendoor de verkoop van koffiemokken met het logo van onze vzw, waarbij een deel van de opbrengst 

werd geschonken Levensloop Genk, een actie van Kom op tegen Kanker en de pins om onze kas te spijzen, 

werd in 2019 een vervolg gegeven aan de reünie van 2016. 
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Met een werkgroep van 12 personen, aangevuld met een 15-tal vrijwilligers werd een 2de spelers- en 

supportersreünie georganiseerd. Andermaal hebben we mogen ervaren dat KFC Winterslag nog steeds in 

vele harten leeft bij heel veel spelers en supporters. We zijn hierdoor, zoals het altijd was, een grote familie 

gebleven in de kleuren rood en zwart, zonder onderscheid in stand, ras of leeftijd. In een feestelijke 

reüniesfeer verwelkomden wij een 200-tal supporters en 35 spelers waar veel herinneringen en nostalgie 

werden opgehaald onder leiding van Armand Schreurs. Ook werd hier een moment gehouden om even stil te 

staan bij spelers, trainers en bestuursleden, die niet meer onder ons zijn. Dit was beklijvend en emotioneel 

voor iedereen die aanwezig was. Na afloop werd gevraagd wanneer de 3de reünie geprogrammeerd staat. 
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Bovenstaande activiteiten werden met veel succes georganiseerd en toekomstige evenementen staan nog 

gepland. En dit allemaal opdat de geschiedenis van KFC Winterslag nooit mag verloren gaan, maar ook om te 

benadrukken dat deze club door de fusie met Thor Waterschei een van de fundamenten is van het huidige 

KRC Genk. 

 

Het verdwenen stadion 

We gaven aan dat het behoud van het KFC Winterslag-patrimonium een van onze doelstellingen was toen 

onze vzw in het leven werd geroepen. Ook omdat al zoveel jaren we de opmerkingen en het geroep van de 

supporters moesten aanhoren dat er niets is overgebleven op onze heilige grond aan de Noordlaan, toen het 

stadion werd afgebroken in 2004. 

 

Ook vrijwel na de oprichting van onze vzw hebben we daarom een werkgroep opgericht, bestaande uit 

enkele leden van onze vzw en het wijkmanagement Winterslag. Vele vergaderingen, het brainstormoverleg 

en contacten met de stad Genk, hebben geleid dat we tot de conclusie gekomen zijn dat er een monument 

neergezet worden op de plaats waar het vroegere stadion van KFC Winterslag bevond op de Noordlaan. 

 

Het moet verwijzen naar de geschiedenis van de club en de historische voetbalmomenten die we hier beleefd 

hebben, met het mijnverleden van Winterslag in het achterhoofd.  

 

De werkgroep schakelde hiervoor Andrea Wilkinson, grafisch ontwerpster aan de ……  in en na enkele 

overlegmomenten, waar talrijke ideeën en schetsen op tafel werden gelegd, kozen wij unaniem en met 

goedkeuring van alle bestuursleden van vzw De Vieze Mannen voor het ontwerp, dat een “wow”-gevoel geeft 

en dit gevoel zal overbrengen bij onze spelers en supporters wanneer dit eenmaal gerealiseerd en geplaatst is 

op de Noordlaan. 

 

Monument aan de Noordlaan – initiatiefnemers vzw De Vieze Mannen 

• Startvergadering voor de oprichting van het monument: 14/06/2018 in aanwezigheid van het bestuur van 

vzw De Vieze Mannen, wijkmanager Inge Bijnens, Kristof Reulens (stad Genk) en Andrea Wilkinson 

(designer). 

 

• Definitief ontwerp en keuze van het monument: 19/11/2019 

Uitvoering en afmetingen 

- plaatmateriaal (voorzijde en achterzijde 1500 breed, zijwanden 2000 diep,  hoogte 2000) in  

  Cortenstaal 

- infobord aan achterzijde van het monument (met de belangrijkste info over KFC Winterslag) 

- infobord met vermelding van huldigingsdatum alsook de partners die dit document mee hebben  

   mogelijk gemaakt 

- ledverlichting 

- aparte gegalvaniseerde paal met zonnepaneel (voor ledverlichting) 

- de opbouw en materialen van dit monument zijn demonteerbaar zodat ze altijd kan verplaatst  

   worden naar een definitieve bestemming (bv. als er in de toekomst op de huidige locatie  

   bouwprojecten zouden opgestart worden) 

- afmetingen: in blokvorm van 1500 breed, 2000 hoog en 2000 diep 
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   Locatie 

 

 

Aan de Noordlaan tegenover het voetgangerspad van het wooncomplex “Voetbalhof”. 

 

In functie van mogelijke toekomstige bouw- of woonproject kan dit monument een tijdelijk karakter 

hebben en is het steeds verplaatsbaar om een definitieve bestemming te geven in de omgeving van 

het vroegere stadion van KFC Winterslag. 

In het kader van Toerisme zal het monument zich dan ook bevinden op het fietsroutenetwerk  

tussen de knooppunten 71 en 72. Fietsers komende van knooppunt 249 richting knooppunt  

72 kunnen ook richting monument rijden. 

Realisatie 

Leerlingen van het 5de, 6de en 7de jaar van het Atlascollege, afdeling Innovatie en Techniek (het  

voormalig Sint-Lodewijk Instituut) onder leiding van de leerkrachten Patrice Garcia en Jochem  

Verstraeten.  

 

Kostprijs monument 

Offerte van het monument zoals hierboven beschreven bedraagt € 4 663,00.  Verdere kosten van o.a. 

grondwerk, omkadering en aankleding, infoborden worden geraamd op € 1 800,00. 

Participatie en ondersteuning 

- Financiële en logistieke ondersteuning van de stad Genk 

- Atlascollege Genk 

- Financiële middelen vzw De Vieze Mannen 

 

Datum huldiging 

Oorspronkelijke doel was vóór de zomer van 2021 (vóór het EK Voetbal) maar mogelijks omwille van 

covid 19 (en de daaraan gekoppelde maatregelen) naar een latere datum in 2021. In overleg met het 

Atlascollege heeft vzw De Vieze Mannen besloten om geen tijdsdruk op te leggen en dit te 

verplaatsen naar ten laatste eind juni 2022 en desnoods naar september 2022.  

 

We streven naar een huldigingsmoment in een warme en familiale sfeer in aanwezig van o.a. 

Winterslagspelers en alle betrokken partners, en dit op de plaats van het monument. 
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Vzw De Vieze Mannen 

Bestuur    Limpetti Nico, voorzitter 

     Wuytjens Marc, secretaris-coördinator 

     Nardiello Claudio, penningmeester 

     Gaspercic Berti, bestuurslid 

     Pirens Luc, bestuurslid 

     Drieskens Bart, lid Algemene Vergadering 

 

Ondernemingsnummer  0689 914 091 

Bankrekeningnummer  IBAN BE09 0689 0883 4857  

Zetel    Noordlaan 36 – 3600 Genk 

E-mailadres   vzwdeviezemannen@gmail.com 

Website   www.kfcwinterslag.be 
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