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BRUSSEL – ‘Vrouwen zijn niet geschikt om 
te sjotten’ tikte een Brusselse krant in 1922. 
Toch lag de bakermat van het Belgische 
vrouwenvoetbal in Brussel. Vrouwenvoet-
bal was zelfs even populair als de man-
nenvariant. Het waren overigens deftige 
dames uit de Brusselse bourgeoisie die als 
eersten een balletje trapten.

Augustus 1921. Brussels Femina Club, de 
eerste vrouwenvoetbalploeg van België, ziet 
het levenslicht. Een paar maanden later vol-
gen ploegen in Anderlecht, Schaarbeek en pas 
daarna ook in andere Belgische steden.
Het jaar nadien verbood de Belgische voetbal-
bond alle vrouwenclubs. Zo verordende de Ko-
ninklijke Belgische Voetbalbond in 1925 dat 
Excelsior Atletic Football Club Jette niet lan-
ger de terreinen met de succesvolle vrouwen-
ploeg van Atalante de Jette mocht delen. Als 
straf zou de aansluiting van de mannenploeg 
worden geweigerd. Geen enkele vrouwenploeg 
was aangesloten bij de nationale voetbalbond. 
De toegang tot het veld werd vrouwen ont-
zegd. Matchen konden niet doorgaan.
Toch floreerden tussen 1921 en 1939 vrou-
wenploegen. De Fédération Sportive Féminine 
Belge, die ook atletiek, crosscountry, basket-
bal en schermen onder haar hoede had, re-
gelde de wedstrijden.

En Avant, Les Dianes
Schaerbeek Femina Club, Olympic St-Gilles, 
Brussels Femina Club, Atalante de Jette, En 
Avant, William Elie Club, Les Dianes, Elite: 
vele van die clubs speelden internationaal, on-
der meer in Spanje en Portugal. In 1925 was er 
zelfs een tournee van drie weken. Elk jaar was 

Vrouwen + voetbal = goal?
Voetbal > Populair ondanks angst voor l’immaturité des vagins en erotisch wapperende lokken

Back to basics
Beleid > VGC stelt nieuwe sportseizoen voor

BRUSSEL – De sportdienst van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC) zet dit 
seizoen in op ‘basissporten’. Maar daar blijft 
het niet bij: er is voor elk wat wils.

“We voelen dat die basissporten echt wel een 
grote impact hebben,” zegt VGC-sportdienst-
coördinatrice Hilde Van Cauwenberghe. “Ze 
zijn belangrijk voor de jeugd. Maar in een 
grootstedelijke omgeving is het niet altijd evi-
dent om ze te beoefenen.” Fietsen is zo’n ‘ba-
sissport’. De fietscampagne van de VGC was 
een groot succes, en fietsen wordt nu in het 
reguliere aanbod opgenomen. Later volgen er 
nog campagnes rond lopen en zwemmen.
Traditiegetrouw pakt de VGC uit met een ruim 
sportlessenpakket en sportkampenaanbod. 
Centraal daarin staan de twee door de VGC be-
heerde sporthallen, die vorig jaar gelanceerde 
projecten zien ontbolsteren. “We willen onze 
lessen handbal concentreren in onze nieuwe 
sporthal in Koekelberg (de voormalige KUB-
sporthal, TS) en er een club uitbouwen. Daar-
voor zijn we nog op zoek naar jongens en meis-
jes tussen acht en twaalf. Daarnaast willen we 
het turnen uitbouwen, waaruit later misschien 

Zet het al in uw agenda: het Stadskriebels-jubileum op zondag 5 mei 2013.
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actueel – is dat voetbalsters 
een ‘hoofddoekje’, een mutsje, 
droegen. Wapperende vrouwe-
lijke lokken werkten immers 
erotiserend.
In 1924 bestonden er al ze-
ven Brusselse clubs, meestal in 
volkse wijken van Anderlecht, 
Schaarbeek en Molenbeek. Maar 
hoewel voetbal een populaire 
sport was, lag de bakermat – zo-
als in het thuisland Engeland – in 
de betere kringen. Mevrouw Van 
Truyen, de aanvoerster en doel-
wachtster van de eerste Belgische 
nationale vrouwenploeg, kwam uit 
de haute bourgeoisie en had leren 
sjotten op een meisjeslyceum in Uk-
kel. Notaris Wydeman uit Jette, lid 
van de Ligue Belge d’Athlétisme, pro-
mootte strikt geregelde vrouwenspor-
ten omdat zijn eigen vrouw bijzonder 
sportief was. Driekwart van de leden 
van de vrouwenfederatie was evenwel 
kantoorbediende of studente of oefen-
de een vrij beroep uit: na de Eerste We-
reldoorlog namen almaar meer vrouwen 
deel aan het arbeidsproces. Want behal-
ve de multisport-vrouwenverenigingen 
werden nogal wat ploegen opgericht bin-
nen bedrijven, opnieuw naar Engels voor-
beeld om de teamspirit aan te wakkeren.
De eerste kampioen van België was in 
1924 de Union Sportive Inno, een voetbal-
ploeg van verkoopsters van het grootwa-
renhuis Innovation. Toen in de negentiende 
eeuw de eerste grootwarenhuizen verrezen, 
hadden die magazijnen immers de bijnaam 
Au Bonheur des Dames.
� Eliane�Van�den�Ende

Met dank aan Alain Van Driessche, Serge 
Van Hoof en Xavier Breuil

Een warme oproep aan al wie verhalen, 
foto’s of documenten heeft over het Brus-
selse vrouwenvoetbal: laat het  
ons weten (Eugène Flageyplein 18,  
1050 Elsene of eindredactie@bdw.be)!

Notaris Wydeman 
uit Jette promootte 
vrouwensporten, omdat 
mevrouw Wydeman 
bijzonder sportief was

Om de zes jaar ondergaat onze geliefde 
hoofdstad vele verfraaiingen aan wegen en 
pleinen. Vele Brusselse straten liggen dan 
open. De gemeenteraadsverkiezingen staan 
voor de deur. Burgemeesters en schepenen 
strijden om de herverkiezing, zij zullen de 
verbeteringen aanwenden om goed bestuur 
te claimen. De oppositie zal het omgekeerde 
doen.
Ook de verkeersellende wordt een gewoonte. 
Het Simonisplein in Koekelberg ligt al maan-
den open. De omliggende straten en wijken 
en de groene long die het Elisabethpark is, 
worden al maandenlang versmacht door de 
ellenlange files van vrachtwagens, auto’s 
van pendelaars en de voertuigen van werklui 
die vanuit de provincie aan de talrijke Brus-
selse werven werken.
De Brusselaar ondergaat het gedwee. Opval-
lend. Buitenstaanders die de stad aandoen, 
vloeken. Het is voortdurend zoeken naar 
oplossingen. Vespa’s, scooters en fietsen lig-
gen goed in de markt bij hoofdstedelingen. 
Men begint anders te denken en meer te be-
wegen. Maar het is nog te weinig. De hoofd-
stad heeft lucht nodig.
De sportseizoenen gaan weer van start. Na 
een geweldige sportzomer zijn de Belgische 
hockeybeloften (U21) al Europees kampioen 
geworden door Nederland te verslaan in 
de dubbele confrontatie. Een derde van de 
spelerskern bestaat uit Brusselaars. Daar 
mogen we trots op zijn. De senioren hebben 
het goed gedaan op de laatste Olympische 
Spelen. En ook de dames hebben een ver-
dienstelijke prestatie neergezet in Londen 
afgelopen zomer. Hockey is een kleine sport 
die niet lang meer klein zal blijven.
De Belgische voetbalcompetitie is al een 
tijdje bezig. De Brusselse clubs presteren 
naar behoren. Paars-wit staat tweede in de 

nationale competitie en heeft zich kunnen 
plaatsen voor het kampioenenbal, na zes 
seizoenen Uefa Cup en Europa League. RSC 
Anderlecht was eraan toe.
White Star Woluwe doet het goed in tweede 
klasse: ze staan achtste na drie speeldagen. 
Royale Union Saint-Gilloise staat twaalfde 
na vier speeldagen en evenveel gelijke spe-
len. Alleen FC Brussels heeft zijn start ge-
mist. Wanhopen hoeft nog lang niet, het 
seizoen duurt nog lang, en de Molenbeekse 
trots verdient krediet. Een heel nieuwe kern 
een vernieuwd organogram vergen nu een-
maal een aanpassingsperiode.
Er is plaats voor verschillende voetbalclubs 
in Brussel. Hoe beter ze presteren, hoe beter 
voor de hoofdstad en voor onze jongeren.
Het moet gezegd, er worden wel degelijk 
inspanningen geleverd om de recreant en 
de jonge sporters de nodige infrastructuur 
te bieden. Zo mogen zelfs de veteranen 
van Ritterklub Jette al een seizoen lang ge-
bruikmaken van een gloednieuw kunst-
grasveld. Deze zomer werd ook het aftandse 
hoofdveld, een tot op de draad versleten 
kunstgrasveld van de allereerste generatie 
– ondergetekende voetbalde er dertig jaar 
geleden al op -, vervangen door een hyper-
moderne versie. Onze eerste wedstrijd, een 
vriendenwedstrijd tegen gemeentegenoot 
RSD Jette, verloren we, maar het gevoel was 
fantastisch.
Nieuw veld en – minstens even goed – nieu-
we douches. Alle sportievelingen van Brus-
sel maken zich op voor een nieuw sportjaar. 
Zolang ze maar ter plaatse raken. 

www.brusselnieuws.be/steegen

David Steegen is persverantwoordelijke 
van voetbalclub RSC Anderlecht

David Steegen

Na Londen: Brussel 2012

GAY EN NIET-GAY, IEDEREEN NAAR BRUSSELS GAMES

BRUSSEL – Brussels Gay Sports (BGS) zorgt 
met de Brussels Games traditiegetrouw 
voor een weekend vol sport en fun.

In de Brussels Games staan vier sporttakken 
centraal. Die worden van 7 tot en met 9 sep-
tember op verschillende locaties beoefend. 
Voor het volleybaltoernooi ontvangt het sport-
complex van de VUB 36 ploegen. Het zwem-
toernooi vindt plaats in het olympisch bad 
van Molenbeek. Gastheer voor het badminton 
– enkel en dubbel – is het Woluwe Sports Cen-
tre. En dan is er nog het tennistoernooi bij TCS 

Wimbledon in Sint-Genesius-Rode. Wie liever 
wat aan het figuur werkt, kan aan zes verschil-
lende fitnessworkshops deelnemen, eveneens 
in het Woluwe Sports Centre. Op zondag is er 
uiteindelijk nog een wandeling door Brussel.
Naar jaarlijkse gewoonte zullen de Brussels 
Games sporters uit binnen- en buitenland 
aantrekken. Ze komen om te sporten, maar 
beslist ook om zich te amuseren. De Brus-
sels Games Party, dit jaar op een nieuwe lo-
catie, mag dus zeker niet ontbreken. Meer 
over uren, adressen en inschrijvingen op  
brusselsgames.bgs.org.� TS

KRACHTIGE ATLEET, KRACHTIG BEELD

BRUSSEL – De 25 
winnaars op de Me-
morial Van Damme 
krijgen straks een 
beeldje van de hand 
van Patrick Van 
Craenenbroeck.

Een groot atletiekfestijn met olympische win-
naars, onze eigen Borlées, een muzikale noot 
van Shaggy en achteraf zelfs Usain Bolt: de 
volledig uitverkochte Memorial Van Damme 
op 7 september belooft zijn sterke reputatie 
opnieuw alle eer aan te doen.

De strijd wordt vrijdag beloond met een trofee 
van Patrick Van Craenenbroeck. De beeldend 
kunstenaar heeft zelf een verleden als atleet, 
met als uitschieter een Belgische titel op de 
400 meter horden. Bij de nationale ploeg leer-
de hij Ivo Van Damme kennen.
Memorial-organisator Wilfried Meert koos 
de trofee uit drie ontwerpen die Van Craenen-
broeck had voorgesteld. “Ik wilde niet de glo-
rie uitbeelden, wel de ingehouden kracht en 
de wilskracht van de atleet, de elegantie en de 
souplesse,” zegt de kunstenaar. De 25 win-
naars krijgen met het knappe kunstwerk loon 
naar werken.� TS

daan met dit verzetje. Vrouwenvoetbal werd – nog 
meer dan anders – met een scheef oog bekeken. 
Dr. Armand Swartenbroeckx, kapitein van de 
Belgische nationale ploeg, schreef in 1925: “Het 
is een hard en vermoeiend spel dat veel energie 
en uitzonderlijke inspanningen vergt. De deelne-

mers staan bloot aan kleine ongevallen die voor 
mannen niet zonder gevaar zijn, maar die erg 
zware gevolgen voor vrouwen kunnen hebben. 
Vooral omdat vrouwen een andere lichaams-
bouw hebben dan mannen... Bovendien is 
voetbal een ploegsport, en in die oefening 
bevindt een individu zich tussen zijn ‘maten’, 
dus een nieuwe onvoorzichtigheid, want 
andere complicaties kunnen dan optreden. 
Eerlijk, ik zie niet in wat vrouwen zou kun-
nen aanmoedigen om aan sport te doen.”
Vooroordelen tierden welig in La vie spor-
tive, het magazine van de voetbalbond en 
in Le Soir. Vooral katholieke kranten waar-
schuwden voor onfatsoenlijkheid. Som-
migen stelden zelfs dat sport zou zorgen 
voor ‘l’immaturité des vagins’.
Liberale kranten toonden zich ver-
draagzamer. Grappig – misschien zelfs 

een club kan groeien. In Vlaanderen heeft elke 
gemeente wel een turnclub, maar een Neder-
landstalige vind je in Brussel amper.”

“Voor de kleutertjes en kinderen tot acht jaar 
hebben we met Multimove vanaf dit jaar een 
gevarieerd bewegingsprogramma. Basismoto-

riek wordt er op een verantwoorde en onder-
bouwde manier ontwikkeld. Dat wordt uiter-
aard aan plezier gekoppeld.”
Ook schoolsport zit in de lift. Het project Na-
schoolse Sporten bedient de basisscholen, en 
middelbare scholieren kunnen opnieuw een 
Sport Na School-pas kopen. Elke Brusselse 
doelgroep wordt door de VGC bediend. Naast 
de lessenreeksen krijgen de vier succesvolle 
bewegingsdagen voor mensen met een handi-
cap zeker een vervolg. Ook vijftigplussers krij-
gen een hele waaier sporten voorgeschoteld, 
en samen met studentendienst Br(ik is er een 
sportaanbod voor studenten uitgewerkt. En: 
“Ook maatschappelijk zwakkeren zien we als 
een belangrijke doelgroep. Zij mogen niet uit 
de boot vallen om pakweg financiële redenen. 
In samenwerking met onder meer Buurtsport 
Brussel en BIS Foyer proberen we hen zo goed 
mogelijk te bereiken.”
Op zaterdag 15 september is het startdag. 
“Iedereen is welkom. Zowel in onze sporthal 
Emanuel Hiel in Schaarbeek als in Koekelberg 
stellen we de sporten voor die we er aanbie-
den. Je kunt je er ook meteen inschrijven.” 
Naast de lessenreeksen organiseert de sport-
dienst uiteraard ook zijn jaarlijkse evenemen-
ten. De jubileumeditie van Stadskriebels be-
looft een specialleke te worden. “Sport bloeit 
in Brussel, en daar willen wij mee voor zor-
gen. Op eigen initiatief of als partner. Sporten 
is en blijft goed voor de Brusselaar.”

� Tim�Schoonjans

www.vgc.be/sport

ADVERTENTIE

er een wedstrijd tegen de Franse nationale 
ploeg. In 1939 toerde Atalante Jette, meer-

maals Belgisch kampioen, rond in Groot-
Brittannië, maar met de oorlog was het ge-


