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50 jaar Amuzanten 

De pionierstijd 

De stichters van de kaatsclub Amuzanten hadden zich een halve eeuw geleden niet 

ingebeeld dat hun initiatief 2014 zou halen. Eigenlijk begon het allemaal in de zomer van 

1963 in het café van ‘Jef van de Boj’ op de Dorpsplaats. Het was nog de tijd dat elke 

herbergier bij een kermis een ‘kaatslutte’ voor liefhebbers organiseerde. Enkele mannen 

hadden er blijkbaar zo van genoten dat ze droomden van een eigen competitie. Het idee 

kreeg vorm waardoor de kaatsclub Amuzanten in 1964 van start kon gaan. Een viertal 

ploegen speelden voortaan op zaterdag en zondag een onderlinge competitie. De keuze van 

de naam toonde aan dat sport en amusement achteraf hand in hand moesten gaan. 

Gezelligheid onder vrienden behoorde voortaan tot het DNA van de Amuzanten.   

Al een halve eeuw lang neemt de vereniging in het Vlaamse kaatslandschap een aparte 

plaats in. Er zijn weinig clubs die binnen de grenzen van een dorp al zo vele jaren een eigen 

competitie organiseerden. Ook in Okegem zelf waren de Amuzanten een apart fenomeen in 

het straatbeeld. Wie tijdens het weekend naar de andere kant van het dorp wou geraken, 

moest niet verwonderd zijn dat hij onderweg in de buurt van een café werd opgehouden 

door het kaatsspel van de Amuzanten. Vandaag eigenlijk ondenkbaar…   

Een eigen terrein 

Naarmate de volkscafés verdwenen en de verkeersdrukte in het dorp steeds groter werd, 

drong zich de noodzaak op van een eigen terrein. De gronden van de voormalige vuilnisbelt 

op het einde van de Fonteinstraat boden een mogelijkheid. Er kwam in 1982 een 

kaatsterrein en een kantine die omwille van haar ligging in het groen een grote 

aantrekkingskracht uitoefende op de Okegemnaars. De eigen accommodatie bood immers 

de mogelijkheid om ook andere activiteiten te organiseren: avondmarkten, spel zonder 

grenzen, barbecues, vinkenzettingen, cyclocrossen, … De Amuzanten lieten niet na om ook 

buiten de gemeentegrenzen hun kaatsvaardigheid te tonen. Op de stedelijke 

kaatscompetitie van Ninove behoorden ze steeds tot de favorieten. Zij speelden 

vriendschappelijke wedstrijden in Wallonië, Nederland en Noord-Frankrijk. Tijdens de jaren 

1980 waagden zij zich ook aan een vrouwenploeg. Het aantal spelers en gewone leden 

verdubbelde tijdens deze periode. Op een bepaald ogenblik waren er bij de club meer dan 

40 spelers actief. Het beheer van een eigen terrein en kantine bracht voor de toenmalige 

bestuursleden echter ook heel wat kommer en kwel mee. Vanuit diverse hoeken werd tegen 

de Amuzanten geprocedeerd omdat de infrastructuur in een beschermde milieuzone zou zijn 

aangelegd. Milieuregels waren in die tijd niet altijd even duidelijk, maar uiteindelijk werden 

terrein en infrastructuur gelegaliseerd. Het was een lange en kostelijke procedureslag 

geweest, maar de ganse zaak had de bestuursploeg enkel maar hechter gemaakt.  Tijdens de 

jaren 1990 verdwenen de ‘founding fathers’ van 1964 geleidelijk uit het bestuur. Een nieuwe 



generatie zorgde voor de aflossing en een nieuwe toekomst. Maar in de vroege morgen van 

1 augustus 2004 sloeg het noodlot toe. De houten kantine die voor velen een tweede thuis 

was geworden ging die nacht in vlammen op. Het kon de Amuzanten niet deren. Met man en 

macht herrees de kantine opnieuw uit haar as: groter, moderner en … in steen deze keer.    

Respect voor het verleden  

Vandaag vormen de Amuzanten nog steeds een bloeiende vereniging. In 2014 werkten 

opnieuw 30 kaatsers in vijf ploegen een competitie af. Het aantal Okegemnaars ligt wel niet 

meer zo hoog als vroeger. Verwonderlijk is dit niet omdat de club de enige in Vlaanderen is 

die op een dergelijke manier nog een kaatscompetitie organiseert. Heel wat oud-spelers van 

andere clubs uit de Denderstreek komen hun sportieve carrière bij de Amuzanten afsluiten. 

Jonge spelers worden wel schaars, maar dit is een algemeen probleem in de Vlaamse 

kaatssport. Dit doet niets af aan de algemene aantrekkingskracht van de club. Naast haar 

spelende leden heeft zij nog een hele schare van gewone leden, sympathisanten en 

regelmatige bezoekers van de kantine. De vele medewerkers maken het mogelijk om elk jaar 

een quiz, een sinterklaasfeest, een eetfestijn of een petanquewedstrijd te organiseren.   

Na al die jaren spelen de Amuzanten nog steeds een belangrijke rol in het sociale leven van 

Okegem. Wie bij het bestuur informeert wat de kracht is om hier te blijven mee door te 

gaan, krijgt steevast te horen dat de jarenlange vriendschap de voornaamste pijler van de 

club is. Een bestuurslid verwoordt het als volgt: ‘De Amuzanten hebben lang moeten 

vechten voor hun voortbestaan. We vinden extra kracht uit de dankbaarheid voor de 

stichters die iets moois opgebouwd hebben. Noem dit respect voor het verleden.’ Met zo’n 

quote kan de Heemkring enkel maar blij zijn…   

 

Het bestuur in 2014  

Van links naar rechts: Chris Cieters, Christoph Vijverman, Chris Vernaillen, William 

Kesteloot, Theo Vernaillen, Danny Geeroms, Hubert Nuyts (ontbreken op de foto: Luc 
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