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Twee keer goud en een keer brons
Op de prestigieuze AEHTwedstrijd in Estland tussen
Europese middelbare scholen
in hotel- en toerismeopleidingen, heeft de Mechelse
COLOMAplus twee keer goud
en een keer een bronzen
medaille gewonnen.
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Olympisch kampioen
Op de Olympische Spelen in Antwerpen wordt de Belgische ploeg
met kapitein Amand Swartenbroeks olympisch kampioen door
Tsjechoslowakije te verslaan. “De
match wordt zelfs niet uitgespeeld.
De Tsjechen, op dat moment de absolute wereldtop, zijn zo aangeslagen als de Belgen nog voor de rust
met 2-0 voorkomen, dat ze na de
rust niet meer op het veld verschenen”, vertelt Marc Hendrickx. Armand is 16 jaar lang Rode Duivel.
Dat is nog steeds een record. Ondertussen heeft hij ook een artsenpraktijk in Koekelberg, een belangrijke rol in het lokale ziekenhuis en
een schepenambt. Later is hij zelfs
16 jaar burgemeester van Koekelberg.
Atheneum Pitzemburg
In zijn voetbalcarrière is Armand
goed bevriend met iconen van de
toenmalige topclub Racing Mechelen zoals Jan Van Cant, Max Tobias,
Jan-Baptist Dogaer, Jan Diddens en
Gustave Groslot. Die laatste vluchtte tijdens de oorlog naar Engeland
waar hij smoorverliefd werd op een
Engelse. Gustave trouwde met
haar, maar sneuvelt aan het front.
Zijn vrouw besloot hem te herdenken met het Fonds Gustave Groslot.
Ieder jaar zou de beste leerling Engels van het Atheneum Pitzemburg
in Mechelen een prijs krijgen. Tot
op vandaag, 100 jaar later, wordt
de prijs Gustave Groslot nog steeds
uitgereikt.

Politiek
Via zijn jeugdvriend Oscar Bossaert komt Armand ook in de politiek
terecht. Oscar zijn ouders hebben
een gekende koekjes- en chocoladefabriek in Brussel. Oscar en Armand worden ploegmaats bij Daring en leren mekaar beter kennen.
In de oorlog vlucht Oscar naar Nederland waar zijn ouders ondertussen ook nog een fabriek hebben. Na
de oorlog sterft de vader van Oscar
en moet hij zelf de fabriek gaan leiden. Bovendien was de vader van
Oscar ook burgemeester van Koekelberg. Oscar stopt met voetballen
en besluit ook in de politiek te gaan.
Hij vraagt Armand om hetzelfde te
doen. Oscar wordt burgemeester en
Armand wordt na enkele jaren
schepen. In 1928 stopt hij met voetballen en stort hij zich op zijn andere jobs. Oscar wordt minister in de
regering Van Acker en anderhalf
jaar later overlijdt hij aan een blindedarmontsteking. Iedereen kijkt
naar Armand om zijn vriend Oscar
op te volgen als burgemeester van
Koekelberg. Tot op vandaag is er
maar één gemeente in de hele wereld waar twee ex-internationals
burgemeester zijn geworden.
Armand Swartenbroeks overlijdt in
1980 op 88-jarige leeftijd.

Tijdens de herfstvakantie streden drie Mechelse studenten in
Tallinn, Estland in tien verschillende categorieën. COLOMAplus nam deel met drie studenten in drie categorieën: Lencka
Godefridi in Tourist destination,
Kenji Van Geit in Pastry en Arthur Valkenaers in Culinary Art.
“Het is de eerste keer in de geschiedenis van AEHT dat alle
deelnemers uit één en dezelfde
school met een medaille huiswaarts keren, een unicum voor
COLOMAplus”, luidt het triomfantelijk.

Uitstap naar haven
Kenji Van Geit moest als eerste
aan de slag. Samen met zijn Portugese teamgenote leverde ze
beiden vijf mooie en heerlijke
dessertbordjes af. Kenji won terecht met zijn team een gouden
medaille. Lencka Godefridi
moest samen met een Hongaars
en Lets team een maritieme uitstap vanuit de haven van Tallinn
bedenken en exact in vijftien mi-
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nuten presenteren. Lencka: “We
hebben een app bedacht, met
verschillende categorieën en diverse opdrachten. Om een prijs
te winnen moet elke deelnemer
minstens één opdracht uit elke
categorie vervullen. Om de opdrachten te voltooien, moeten
we een QR-code scannen op de
(maritieme) plaats waar men
zich bevindt. Deelnemers die genoeg punten hadden verzameld,
konden via een Wheel of The
Smart Traveller diverse prijzen
winnen. AEHT was een rijke ervaring. Ik heb vriendschappen
voor het leven gesmeed en ik
vond mijn deelname zelfs belangrijker dan de gouden medaille die we hebben gewonnen”.
Arthur moest met zijn team,

(ldn)

De haardenwinkel
voor iedereen.

Theaterstuk
Samen met Dirk Dobbeleers maakte Marc Hendrickx een theaterbewerking van zijn boek over het leven van Armand. De voorstelling
brengt niet alleen het verhaal van
Armand maar zet ook in op een
multimediale prikkeling van de zintuigen. Acteur Kevin Van Doorslaer
kruipt in de huid van Armand
Swartenbroeks en reist terug in de
tijd met Armands vrienden en collega’s, vertolkt door onder andere
Tom Audenaert en Hilde van Wesepoel. Met behulp van videoprojectie op meerdere schermen beleef je
alles alsof je zelf aan de zijlijn van
het voetbalveld of van de frontlijn
van WO I staat.
“Wat ik je nu verteld heb, is nog
maar een fractie uit het leven van
deze Belgische legende”, zegt Marc
voor we afscheid nemen. “In het
boek staat het hele verhaal. Het is
onbegrijpelijk dat Armand Swartenbroeks tussen de plooien van de
Belgische geschiedenis is gevallen.
Ik hoop dat iedereen dat straf verhaal snel zal herontdekken.”

Fairplay
Het leven van Armand Swartenbroeks staat bol van ongelooflijke
gebeurtenissen. Zo is hij tot op de
dag van vandaag de enige Belg die
erelid is van de Nederlandse Voetbalbond. In een wedstrijd tegen Nederland in 1920 geeft de scheidsrechter de Belgen een penalty omdat de Hollandse doelman Jan
Diddens (van Racing Mechelen)
zou geduwd hebben. Doelman De
Boer is furieus en beweert dat de
Belgische speler eerst aan zijn trui
zou getrokken hebben. Dat had de
arbiter echter niet gezien en dus
krijgt België toch de penalty. Kapitein Armand Swartenbroeks gaat
naar Jan Diddens en vraagt hem of
het waar is wat de Nederlandse keeper vertelt. Zijn ploegmakker geeft
dat schoorvoetend toe. Armand besluit om de penalty zelf te nemen en
trapt de bal niet richting doel maar
naar de hoekschopvlag. “Dat soort
dingen typeert Armand”, zegt Marc WARD BOSMANS
Hendrickx. “Hij was een echte hu- i Armand speelt op 19 en 20 november
manist en zou alles doen voor ande- in Theater M in Mechelen: armandthearen.”
ter.be/waar-speelt-armand

verder aangevuld met een Fin en
een Italiaan, voor Culinary Art
een driegangenmenu klaarmaken. Het menu moesten ze zelf
samenstellen met een vooraf bepaalde ingrediëntenkorf. De jury beoordeelde op smaak, afwerking, hygiëne, samenwerking
en
onderlinge
communicatie. De volledige opdracht werd live gestreamd via
de website van AEHT. Hij sleepte
een bronzen medaille in de
wacht. “AEHT in Tallinn was
een supermooie ervaring, geweldig om met zo veel verschillende nationaliteiten onze passie en kennis te mogen tonen in
Culinary Art. De bronzen medaille was daarom ook een
mooie bonus”, vindt Arthur.

Ignis heeft de grootste keuze
in gas, hout, bio, elektrische en
pellet haarden/kachels met een
uitgesproken specialiteit van
schoorsteentechnieken tot het
vernieuwen van een bestaande
haard/kachel.
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