
Voor de wortels van het moderne spel
moeten we terug naar het Victoriaanse
Engeland. De Net&ixserie The English Game
liet het brede publiek kennismaken met de
begindagen van de FA Cup. Naast de echte
fabrieksploegen van toen: vooral
traditionele schoolteams. Ploegen als Old
Etonians, Old Carthusians en Harrow
Chequers FC bestonden uit voormalige
kostschooljongens; mannen die deel uit
maakten van de elite van de Engelse
samenleving. Zij waren oud-studenten van
gereputeerde Engelse scholen en hadden
de regels van de FA opgesteld. Daarin werd
duidelijk gesteld dat voetbal een
amateursport was waarin spelers niet
mochten worden betaald. Het voetbal
beoefende je uit pure liefde voor de sport.
Hoewel dat principe erg nobel lijkt, werd de
droom al snel ingehaald door de realiteit. De
levensomstandigheden van spelers uit de
fabrieksploegen waren uiteraard niet te
vergelijkenmet die van spelers uit de elitaire
schoolploegen. Arbeiders konden zich sport

!nancieel niet permitteren. Een dag niet
komenwerken stond gelijk aan een dag niet
worden uitbetaald. Geleidelijk aan
zwaaiden clubeigenaars met contracten en
sloegen ze de weg in van het profvoetbal.

BAL OP SCHOOL

Net als op de Britse eilanden staat ook de
wieg van het Belgische voetbal op school.
De jonge Ierse student, Cyril Bernard
Morrogh, nam in 1863 een bal mee naar zijn
school in Melle (zie kaderstuk). Het moet
een haast magisch moment geweest zijn op
het College Paters Joze!eten. Een
roodharige Ier die zijn school leerde
voetballen en vervolgens onrechtstreeks
een grote inbreng had in het ontstaan van
het huidige KAA Gent. Mensen krijgen voor
minder een standbeeld!

CATENACCIO | 91

VAN DE SPEELPLAATS
NAAR HET

VOETBALVELD
Bij velen start de liefde voor de bal al in de kindertijd.Opde koer spelen zich
dagelijks, in honderden jonge hoofden, heroïsche veldslagen af. Toch
reppen kranten met geen woord over ‘het tweede tegen het derde’ of ‘5A
tegen 5B’. Onbegrijpelijk! Dat er tussen de boekentassen fabelachtige
doelpunten worden gemaakt, staat immers vast. Samen met je beste
vrienden vier je de overwinning, help je elkaars tranen drogen na een
onbegrijpelijke misser en proef je tijdens de les rekenen nog steeds het
zoute zweet op je bovenlip. Iedereen doet mee, iedereen is Rode Duivel,
niemand heeft er ooit een cent voor gekregen. Het lijkt haast een vage
herinnering uit het jaarboek van je school. Of niet? In de lange lijsten van
de Belgische voetbalbond vinden we opmerkelijke namen van
verschillende ex-schoolvoetbalploegen. Een terugkeer naar de grassroots
van het voetbal…

SCHOOLVOETBAL ALS BRON VAN
SPORT EN RECREATIE
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