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1967 - 2010 
 

 

Olympia Leefdaal werd gesticht in 1967.  Zoals in iedere landelijke gemeente was er ook in Leefdaal 

geen enkele sportinfrastructuur aanwezig.  De eerste acht jaar speelde de club in openlucht om nadien 

enkele jaren uit te wijken naar Overijse. 

 

Met de bouw van de gemeentelijke sporthal in 1977 krijgt de club een nieuwe spelersimpuls en in 1979 

nemen reeds 7 ploegen deel aan de diverse kampioenschappen. 

 

Kwalitatief begint de ploeg te evolueren met de inbreng van Patrick Boedt in 1983.  In drie seizoenen 

klimt  Olympia Leefdaal van 2e provinciale naar 2e landelijke. 

 

Van 1988 tot 1991 staat de ploeg onder leiding van Dirk Pardaens.  Onder zijn hoede kent de club het 

eerste jaar grote bekersuccessen met winst tegen Hees en een nipte nederlaag tegen de toenmalige 

ereklasser Maasmechelen, telkens na spannende en hoogstaande wedstrijden.  Het laatste jaar volgt dan 

de kroon op het werk met de titel in 2e landelijke. 

 

Het eerste jaar in 1e  landelijke doet de ploeg het uitstekend.  Met ex-internationaal R. Vermeirre als 

trainer en met de inbreng van twee Roemeense spelers wint de ploeg aan maturiteit.  Dat alles resulteert 

in een onverhoopte maar mooie 3e plaats op het einde van het seizoen.  Het bereiken van de 1/16 finale 

in de Beker van België met een thuiswedstrijd tegen landskampioen en bekerhouder Maaseik er bovenop 

maken het succesjaar compleet. 

 

Het jaar daarop krijgt Leefdaal, als tweede, de kans om mee te promoveren.  De kennismaking met 1e 

nationale is geen onverdeeld succes.  Na een nochtans hoopvolle heenronde zorgt een catastrofale 

terugronde voor een retourkaartje naar 1e landelijke.  Niet getreurd, want in het seizoen 94-95 zorgt een 

volledig vertimmerde ploeg (geen Roemenen - een sterke spelersinbreng van Everbeur) voor een nieuwe 

promotie, ditmaal met de titel als toemaatje.  Tot overmaat van ramp wordt het jaar daarop besloten met 

weer een onmiddellijke degradatie naar 1e landelijke en dit na een rampzalig seizoen. 

 

Onder de leiding van E. Bockstael werd het seizoen 96-97 afgesloten op een derde plaats na Kampioen 

Eisden en Lafelt. Het jaar daarop wordt de vierde plaats ervaren als een grote ontgoocheling, zeker als 

we zien over welke kern Leefdaal beschikte.  Het  seizoen 98-99, onder de leiding van Bart Van 

Hoyweghen en met een volledig nieuwe spelerskern  wordt afgesloten  op een onverhoopte vierde plaats.  

Het jaar daarop kunnen we weer niet bevestigen en eindigen we juist buiten de degradatieplaatsen. 

Vanaf het seizoen 2000-2001 neemt speler-trainer Johnny Cloetens het roer over en met een bijna 

volledige nieuwe ploeg  leggen we de twee volgende jaren beslag op respectievelijk de vierde plaats en 

een gedeelde derde plaats in het klassement.   

 

Met Alain Sohie als trainer eindigen we in het eerste seizoen op een derde plaats en in het seizoen 2003-

2004 slagen we erin om als kampioen de overstap naar 1e nationale te maken.  Deze keer wordt het een 

succesjaar in 1e nationale.  In de competitie eindigen we op een eervolle 4e plaats en ook in de Beker 

van Belgiê doen we aardig mee.  In de 1/16e finale wordt ereklasser St. Vith met 3-2 verslagen en de 

volgende ronde loopt het bekeravontuur ten einde op verplaatsing bij een andere ereklasser Halen.  Het 

seizoen 2004-2005 zal als één van de betere jaren de geschiedenis ingaan. 

 

In 2005-2006 moeten we ons tevreden stellen met een 7e plaats. Dat seizoen begint ook de eerste 

samenwerking bij de jeugd tussen Smash Bertem en Olympia Leefdaal.  Met gebundelde krachten slagen 

we erin om toch 6 jeugdploegen in competitie te brengen. 

 



De samenwerking met Bertem voor de jeugdploegen wordt uitgebreid naar alle jeugdcategorieën in het 

seizoen 2006-2007.   Niet minder dan 9 jeugdploegen worden ingeschreven in de Brabantse competitie. 

In dit seizoen worden ook de eerste gemeenschappelijke stages georganiseerd door A. Sohie en F. 

Huyberechts. De eerste herenploeg sluit het seizoen af op een 7e plaats. 

 

Om budgettaire redenen moet trainer Alain Sohie Heren 1 drastisch verjongen voor het seizoen 2007-

2008.  Het wordt een moeilijk seizoen en in de laatste wedstrijd valt het verdict: Olympia Leefdaal 

degradeert.  Onmiddellijk begint de spelersuittocht en het is niet meer mogelijk een valabele ploeg op 

te starten in Landelijke.  Trainer Alain Sohie, na 8 jaar trainerschap bevriend en vergroeid met de club, 

besluit toch te blijven en zijn taak als trainer verder te zetten bij de 2e herenploeg in 1e provinciale.  Het 

volgende seizoen is het opnieuw bingo!  De titel in 1e provinciale en opnieuw naar de Landelijke reeksen.  

Als toemaat promoveert Dames 1 naar 1e provinciale. 

 

In 2009-2010 eindigt Heren 1 probleemloos op een vierde plaats voor hun eerste jaar in de hogere reeks.  

Voor onze eerste damesploeg is het een pijnlijke ervaring in 1e prov. met een onmiddellijke degradatie 

tot gevolg. 

 

Voor de aanvang van het seizoen 2010-2011 besluiten de besturen van Smash Bertem en Olympia 

Leefdaal hun krachten te bundelen in de fusieclub VCV Bertem-Leefdaal. Het eerste seizoen komen 3 

herenploegen, 4 damesploegen, 8 jeugdploegen, een liefhebbersploeg en een recreatieteam uit in de 

diverse competities. Hier beginnen we een nieuw verhaal te schrijven. 
 


