
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De “POPPY” 

WERELDSYMBOOL VAN OORLOGSLEED 

Project voor kinderen van 6° leerjaar & U12 Ieperse sportclubs. 

 

1. Situering. 

 

KVK Westhoek organiseert sedert 2011 elk jaar een internationaal voetbaltornooi voor U12. 

In de voorbije jaren namen teams uit Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk 

en de Verenigde Staten deel aan het tornooi dat opgebouwd wordt rond de CHRISTMAS 

TRUCE. In 1914 lasten de Duitse en Engelse soldaten op Kerstmis, tegen de zin van hun 

oversten, een tijdelijk vredesbestand in. Ze legden even de wapens neer, kwamen bij elkaar, 

dronken samen een glaasje en wisselden geschenkjes uit en … ze speelden onderling een 

wedstrijdje voetbal. Het historisch moment kreeg de naam CHRISTMAS TRUCE. 

 

The Premier League Academy, medeorganisator van het tornooi, besteedt niet enkel 

aandacht aan het sportieve luik van het tornooi. Ook het educatieve aspect krijgt heel veel 

aandacht.  Elk jaar wordt een project uitgeschreven. In 2019 werd aan de teams gevraagd 

een project uit te werken rond ‘The Spanish Flu’ (de Spaanse griep). Actueler kon niets 

gevonden worden. Onmiddellijk nadien brak Corona uit en dwong ons tot het annuleren van 

het Christmas Truce Tournament in 2020 & 2021. 

 

In 2022 werd gekozen van het thema “Poppy – wereldsymbool van oorlogsleed”. 

 

Alle teams van The Premier League (U12) kregen de opdracht. Op 9, 10 en 11 december 2022 

komen 6 teams naar Ieper om deel te nemen aan het Christmas Truce Tournament. 4 teams 

worden geselecteerd op basis van sportieve criteria (winnaars van kwalificatietornooien).  2 

andere teams mogen deelnemen op basis van de kwaliteit van het “poppy”-project. 



Het project wordt dit keer opengetrokken voor scholen en sportclubs. 

Kinderen van het 6de leerjaar en U12 sporters van Ieperse sportclubs kunnen intekenen voor 

het project. 

 

2. Opdracht. 

 

Maak in groepjes van 4 à 5 (indien gewenst kan het ook in klasverband) een werkstukje rond 

de “poppy”. Ook andere oorlogsbloemen (korenbloem, madeliefje, …) mogen aan bod 

komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wereldberoemde gedicht van John Mc Crae “In Flanders Fields” kan een prima 

aanknopingspunt worden.  

 

In Flanders fields the poppies blow 

Between the crosses, row on row, 

That mark our place; and in the sky 

The larks, still bravely singing, fly 

Scarce heard amid the guns below. 

We are the Dead. Short days ago 

We lived, felt dawn, saw sunset glow, 

Loved, and were loved, and now we lie 

In Flanders fields. 

Take up our quarrel with the foe: 

To you from failing hands we throw 

The torch; be yours to hold it high. 

If ye break faith with us who die 

We shall not sleep, though poppies grow 

In Flanders fields. 

 

 

Gedicht van John Mc Crae 

Canadese legerarts 
 



Vertaling van het gedicht door Tom Lanoye 

In Vlaamse velden 

In Vlaamse velden klappen rozen open 
Tussen witte kruisjes, rij op rij, 

Die onze plaats hier merken, wijl in ’t zwerk 
De leeuweriken fluitend werken, onverhoord 

Verstomd door het gebulder op de grond 
Wij zijn de doden. Zo-even leefden wij. 

Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken. 
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij 

In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust. 
Toe: trekt gij ons krakeel aan met de vijand. 

Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel. 
Houd hem hoog. Weest gíj de helden. Laat de doden 

Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch 
Vrede – ook al klappen zoveel rozen open 

In zovele Vlaamse velden. 

Het werk kan alle mogelijke vormen aannemen. 

 Presentatie 

 Filmpje 

 Fotoreportage 

 Creatief werkstuk (kunstwerkje) 

 Poëzie 

 Stukje muziek 

 Maquette 

 …. 

 

3. Intekenen. 

 

Deelnemen aan het project is gratis. 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar geert.glorie@telenet.be 

 

Vermelding van: 

 Naam en/of sportclub 

 Naam van de leden van de groep 

 Naam en gegevens van de begeleider 

 

De projecten worden uiterlijk op 10 november ingediend (locatie af te spreken met Geert 

Glorie – 0476 / 37 70 75 – geert.glorie@telenet.be) 
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4. Resultaat. 

Een jury zal de ingediende werkjes beoordelen op inhoud, originaliteit en creativiteit. 

De deelnemende schoolgroep en sportgroep die als winnaar uit de bus komen mag het 

werkstuk samen met de winnende Engelse teams op zaterdag 9 december voorstellen in de 

Yperley (17 – 18.30 u). 

De winnende groepen kunnen aansluiten bij de jaarlijkse educatieve uitstap die voor de U12 

van KVK Westhoek georganiseerd wordt. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Geert Glorie 

Algemeen TVJO – KVK Westhoek 

0476 / 37 70 75 

geert.glorie@telenet.be 


