Culturele spelen tijdens de eerste wereldoorlog
Voetbal
1. Veel munitiefabrieken hadden een eigen voetbalploeg voor vrouwen
Gedurende de eerste wereldoorlog werkten meer dan 900.000 vrouwen in
munitiefabrieken. In de meeste munitiefabrieken was een
gezondheidsambtenaar verantwoordelijk voor de gezondheid, het welzijn
en het gedrag van de vrouwelijke werknemers. Sport, en dan vooral
voetbal, werd aangemoedigd en vele munitiefabrieken startten dan ook
een eigen vrouwenvoetbalploeg op.

2 Voetbal zorgde ervoor dat de mannen fit bleven en een goede moraal
hadden
Troepen aan het Westelijke front moesten lange periodes achter de linies
doorbrengen. Om de manschappen fit te houden en hun moraal op peil te
houden werd hen aangeraden te sporten en werden vaak officiële
wedstrijden georganiseerd.
3

Voetbal werd gebruikt om nieuwe soldaten (rekruten) te werven

Voetbal werd op vele plaatsen gebruikt om nieuwe soldaten te ‘lokken’. Via
de tekst op deze affiche doet de secretaris van de (Engelse) voetbalbond
een directe oproep aan ‘goede sportlui’ om dienst te nemen in het leger en
om de andere goede sportlui die reeds in de oorlog vechten te helpen.

4.

Krijgsgevangenen (soldaten die door de vijand gevangen genomen werden) speelden voetbal
in hun gevangenenkamp.

Er konden in het kamp enkel minivoetbalwedstrijden worden gespeeld omdat er onvoldoende ruimte
was. Vele ballen werden naar de krijgsgevangenenkampen gestuurd via Nederland (omdat Nederland
‘neutraal’ was en niet deelnam aan de oorlog).

5. Voetbalwedstrijden werden ook gebruikt als propagandamiddel
De Britten ontwierpen ook een voetbalspelletje tijdens de eerste
wereldoorlog. Zoals in vele propagandaspelen werd de (Duitse) keizer
‘op de korrel genomen’. Doel van het spel was een bal (met voetballen)
doorheen een net van loopgraven in de mond van de keizer te trappen.

6 Voetbal werd gespeeld op alle niveaus van het strijdtoneel
Kerst 1915. Sportactiviteiten zoals voetbal werden beschouwd als een goed middel om officieren
leiderschapskwaliteiten aan te leren en hen sterke banden te doen smeden met hun manschappen.
7. Nieuwe’ sporten werden gespeeld op Britse voetbalterreinen.
Amerikaanse troepen en soldaten van het Gemenebest brachten nieuwe sporten met zich mee zoals
honkbal (baseball) en Australisch voetbal.

8. Gedurende het kerstbestand van 1914 speelden soldaten van beide
kanten voetbal
Vele brieven en dagboeken van toen beschrijven hoe tijdens het
kerstbestand soldaten voetbal speelden.

9 Dienstpersoneel speelde voetbal om verveling tegen te gaan.
Veel dienstpersoneel verveelde zich stierlijk gedurende de lange periodes dat het geen dienst had. Om
te vermijden dat zeelui zich zouden vervelen en daardoor rusteloos worden en regels overtreden
pleitte admiraal Jellicoe ervoor om sportinfrastructuur op te zetten in de marinebasis van Scapa Flow
op de Orkney eilanden. Een voetbalveld werd aangelegd, hoewel er veel klachten kwamen dat de
ondergrond te drassig was.

Rugby
1.
Eenendertig Schotse Rugby internationals kwamen om tijdens
de eerste wereldoorlog, meer dan uit elk ander land
Deze rugbysterren waren zoals de sterren in het voetbal en cricket
beroemdheden voor de andere soldaten. Wanneer de oorlog uitbrak
waren velen onder hen officier, wat niet erg veilig was.

2 (Aantal) rugby-internationals die stierven tijdens de eerste wereldoorlog:
Schotland: 32; Engeland: 28; Frankrijk: 21; Wales: 14: Ierland: 12; Nieuw Zeeland: 12; Australië: 9; Zuid
Afrika: 5; De Britse eilanden: 2; De Verenigde Staten van Amerika: 1.

3. Schotland: dr. David Bedell-Sivright
Hij genoot de eer de ruwste en hardste ‘forward’ te zijn en een uiterst behendige dribbelaar. Tussen
1900 en 1908 speelde hij 22 keer voor Schotland. Hij leidde de 1904 Lions, werkte één jaar in Australië
als veehouder, en kwam dan terug naar Schotland om zijn studies geneeskunde te beëindigen. Hij liep
een bloedvergiftiging op en – net zoals Swannel – stierf hij in Galipolli. Zij as werd op zee uitgestrooid.

4. In 1919, in de nasleep van de eerste wereldoorlog
Een groep internationale rugbyteams bekampte elkaar in Groot
Brittanië voor de King’s Cup (Beker van de Koning), toen een
tornooi zonder weerga, nu eerder vergeten. Op de foto: De
Koninklijke Nieuw Zeelandse Organisatie van teruggekeerde
soldaten en Diensten: ½-014210-G Alexander Turnbull Library.
Koning Georges V overhandigt de King’s Cup (Beker van de Koning) op 19 april 1919 aan Nieuw Zeeland
in Twickenham.
5. Rugby werd beschouwd als een meer intelligente sport dan voetbal
Rugby kent meer regels dan voetbal, zodat de arbeidersklassen het moeilijker hebben om rugby te
spelen en minder genieten van het opvoedkundig karakter ervan.

Cricket
1. Cricket tijdens wereldoorlog I
Cricket werd in alle landen waar eerste klasse cricket werd gespeeld stevig aan banden gelegd,
uitgenomen in India.
2. Tenminste 210 eersteklassecricketspelers waren soldaat, 34 sneuvelden.
In de overlijdensberichten van Wisden vinden we de namen van honderden cricketspelers en officiëlen
die stierven in dienst van het vaderland.
3. Anzac soldaten (soldaten uit Australië en Nieuw Zeeland ) improviseerden cricketwedstrijden
terwijl ze onder vuur lagen in Shell Green in Galipolli in 1915.
The Australiërs speelden een cricketwedstrijd terwijl de Turkse vijanden toekeken, om de indruk te
geven dat alles normaal was en ze zich zeker voelden terwijl het ganse leger in alle geheim werd
teruggetrokken van de stranden.
4.

Cricket werd overzee gespeeld, vaak om geld in te zamelen

Een Engels team speelde een wedstrijd tegen een Indisch team in het Bombay Gymkhana stadion in
december 1915 om geld in te zamelen. Deze wedstrijd werd bijgewoond door 40.000 toeschouwers.
5.Britse soldaten en soldaten uit het Gemenebest werden opgeleid
om granaten te gooien gebaseerd op werptechnieken uit het
cricket.
Soldaten werden getraind om op deze wijze granaten te gooien.
Geoffry Stobie spotte hiermee in een spotprent gepubliceerd in
1918.

