Historiek van de club:
In het begin van de jaren twintig stichten onderpastoor Clottens en de studenten van Herselt
een voetbalclub. Dit in navolging van de omliggende gemeenten, die elkander reeds in
vriendenmatchen bekampen. Iedereen is erg geestdriftig en de eerste wedstrijd tegen Testelt
wordt grondig voorbereid. En op die memorabele zondagnamiddag staan onze elf studenten,
met het idee: "We zullen die knuppels van Testelt eens leren wat sjotten is." Maar het wordt
6-0 in het voordeel van 'die knuppels' en de brave ziel Clottens komt tot het besluit dat
studentenvoeten niet altijd geschikt blijken om tegen een bal te trappen. Hij moet een beroep
doen op boeren -en arbeidersjongens. Het vinden en aanleggen van een voetbalterrein is in
deze tijd niet erg moeilijk. Men kapt enkele slanke dennen, zaagt ze op de vereiste lengte en
plant ze dan op één of ander braakliggende lap grond. Kleedkamers worden gevonden in een
naburig huis of hoeve, waar de kelderkamer, de schuur of het karrenhok geschikte plaatsen
zijn om zich in voetbalplunje(?) te steken.
De pioniers van het Herselts voetbal laten hun zweet op de Schum, op de Snepkens(naast de
melkerij), in de Varenwinkel(aan Maurice Van der Veken) en aan de 'Centric' (in het dorp, in
de buurt van dr. Vanparijs). De 'Centric-periode' duurt van 1924 tot 1929. Het lokaal is
gevestigd bij de Witte Jacobs. Het nabijgelegen lokaal is de plaats waar men zich omkleedt en
de lege tramwagons op de 'Centric' doen dienst als tribune en schuilplaats als het stortregent.
Her en der worden vriendenwedstrijden gespeeld maar van een regelmatige competitie komt
er niets van in huis. In de loop van 1931 wordt, in het café 'St. Anneke' bij Suske Milants,
onder impuls van Arthur Beyens en Pros Boeckx een nieuwe voetbalclub gesticht. Een zwarte
broek en een gele shirt zijn de kleuren. Op een weide, die Janneke van 't Hof in Brulen huurt,
wordt duchtig getraind. Tot Lowieke Bos in de Ollemanshoek, vlakbij boerke Vink, een
geschikt stuk land in huur kan nemen. Weldra ligt hier het voetbalveld van Herselt. Herselt
sluit zich aan bij de Vlaamse Voetbalbond men moet bijgevolg in het kempisch gewest
aantreden, samen met Noordstar, Buul, St. Vorst, Westmeerbeek, Hulshout, Voortkapel,
Bouwel, Westerlo, e.a..
De Ollemansperiode verloopt meestal succesvol vermits onze jongens een sterk elftal op de
been kunnen brengen. Een eerste plaats in het kampioenschap door St. Vorst achter te laten en
een tweede plaats, na Noordstar, zijn hiervan treffende bewijzen. Spijtig genoeg veroorzaakt
onderlinge onenigheid bij bestuursleden en -of spelers in de loop van 1936 het einde van deze
voetbalvereniging. Als een tiental mensen van achter de Molenberg besluiten een
voetbalploeg te stichten, is het daarvoor een allesbehalve ideale tijd. België heeft in 1938 een
gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd en dat resulteert in de oproeping van jongens rond de
20 en 25 jaar. Een bestuurslid van Westerlo Sport waarschuwt Mil Smolders nog met de
woorden: "Een club oprichten is een goed initiatief, maar ge weet wel het begin maar niet het
einde van uw miserie." Op 19 maart 1938 vindt de stichtingsvergadering plaats. En op 15
april van datzelfde jaar laat de Belgische Voetbalbond weten dat F.C. De Vrijheid
ingeschreven is en aan de volgende competitie in derde gewestelijke Antwerpen moet
deelnemen. Het eerste seizoen is zoeken en uitproberen en goede resultaten blijven dan ook
achterwege. Als in 1939 de algemene mobilisatie afgekondigd wordt, verandert elke week de
opstelling van de elftallen.
Tijdens de periode 1939-1940 ligt het voetbal zo goed als stil. Men start opnieuw tijdens de
periode 1940-1943 en het eerste elftal kan een jaartje later de zo begeerde titel in de wacht
slepen. Tijdens het seizoen 1944-1945 liggen de competities stil en worden alleen
vriendenwedstrijden betwist. F.C De Vrijheid glijdt naar een absoluut dieptepunt en is op

sterven na dood. Toch begint men in september 1945. Maar de geestdrift is weg en omdat
enkele goede spelers niet meer komen opdagen, wordt het opnieuw een uitproberen van
jewelste. Tijdens het seizoen 1946-1947 ondergaan de eerste ploeg en de reserven een
gevoelige verjongingskuur en de uitslagen worden stukken beter. Op het einde van 1948-1949
grijpen een drietal spelers 'de macht' en brengen een nieuw bestuur op de been. Een brief werd
naar 46 mensen uit de gemeente Herselt gestuurd. Met de vraag om bestuurslid te worden.
Het seizoen 1955-1956 kan opnieuw met volle overtuiging begonnen worden. In 1965 besluit
de Herseltse Wielerclub toe te treden tot het voetbalbestuur. Dit feit betekent een hele
omwenteling in het voetballeven van F.C. De Vrijheid. Financiële moeilijkheden worden
opgelost. Vreemde spelers komen het elftal versterken en er heerst een nieuw en onblusbaar
optimisme. De supportersgroep groeit zienderogen. Aangepaste kleedkamers worden
gebouwd. De kantine wordt vergroot en het terrein krijgt elke zomer een flinke beurt. Het
hoogtepunt werd verkregen in het seizoen 1976-1977. In deze periode wordt alles gewonnen.
Ondertussen staan we al een aantal jaar (sinds 2015-2016) in tweede provinciale waar we een
ploeg zijn die de linkerkolom speelt en aansluiting zoekt bij de top 5 van de reeks. We zijn in
2020 gestart met twee niewe ploegen: een opleidingsploeg voor onze jonge talenten in 4 e
provinciale en een damesploeg die voort komt uit de onze twee jaar eerder opgerichte nieuwe
jeugd meisjesploegen.
De club heeft een jong en fris elan en is ook op bestuurlijk vlak in een transitie gegaan. Ons
bestuur telt op moment van schrijven meer dan 20 jonge frisse bestuursleden die naast in het
hoofdbestuur ook in zelfsturende cellen zetelen.
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