voorstelling van de Graaf de Smet de Nayerbruggen, Kursaal en vuurtoren.
- REVEILLONS AU KURSAAL D'OSTENDE 1957
(ontwerp : W. BOSSCHEM)
- BANKET AANGEBODEN IN DE KURSAAL TER GELEGENHEID VAN HET BEZOEK VAN
DE LORD MAYOR VAN LONDEN 24 JULI 1960
- ONBEKENDE GELEGENHEID. "SERVI PAR LA MAISON VANDER NOOT, OSTENDE"

1"ARMENONVILLE " IN HET MARIA HENDRIKAPARK
-

1

Eens werd me gevraagd : "Armenonville", vanwaar komt die benaming toch ? En ik bleef, zoals
velen, het antwoord schuldig. Armenonville ? Tja.
Wellicht geeft John BOUSSY (71 jaar), algemeen voorzitter van voetbalploeg KVGO, het juiste
antwoord. Wie weet beter ? Of wie heeft nog een andere verklaring ? Nu laten wij J. BOUSSY aan
het woord dat opgetekend werd door Peter ROSSEL en dat voorkwam in de rubriek "Streeknieuws
Sport", een onderdeel van "Het Nieuwsblad", editie Kunst, op donderdag 19 juni 1997, p. 22 :
"Zeker voor een "Bevorderingsclub" was Armenonville een deftig terrein. Bij de promotie naar
Derde Klasse (1964) verlengde onze club de staantribune aan de overzijde. Ook bouwden we
"gradins" achter het doel. Ook in de bond herinneren er velen me er nog aan hoe gezellig het was op
Armenonville in het Maria-Hendrikapark. Intussen zijn de installaties verouderd, maar je kan daar
niet aan veranderen omdat je niet weet hoelang VGO daar nog mag spelen" mijmert John Boussy.
Bijna 60 seizoenen (1922-23 tot 1980-81) speelden de rood-gelen er hun matchen. De nieuwe
Véégééploeg, tweedeprovincialer, traint en speelt er nu met instemming van de nieuwe eigenaars,
de zusters van het Heilig-Hart Ziekenhuis".
Breda

Antwerpen

Gent
Boulogne-sur-Mer

Maastricht

Brussel 0

Kortrij

Le T uiret
ag
aros

Lille 1

BELGIË

Le Crotoy
Le Tréport
•
•Abbeville • Bapaume
St-Valéry-en-Caux
2 • Dieppe
Étretat
• •
•
Fécamp
Le Havre
e
Honfleu

Luik

La Roche-enArdenne
Bouillon
Sedan

Recogne

Deauville

Sen lis

Vouziers

rmenonville
Camembert
Bagnoles-de-l'Orne

Reims
épernay

Meaux
PARIJS

Sézanne

Jublains
Male

FRANKRIJK
ithiviers

Cháteauneufsur-Sarthe

Sens
ourtenay

Sablé-sur-Sarthe
Orléans

Gien

st ritz
LOIRE u

0

-e--

560 km: over Parijs
580 km: over Melun

±800 km: kust
—0-- ±600 km: Ardennen

100 km

99 - 80

John BOUSSY gaat nu nader in op wat ons vooral interesseert : "Armenonville".
"Op 26 en 27 augustus 1922 huldigde een internationaal tornooi het Armenonville-terrein in. RC
Roubaix verloor de finale tegen FC Dordracht met 2-4. In de halve finale hadden beide teams resp.
AA La Gantoise en FC Brugge uitgeschakeld. Na drie andere velden werd Armenoville de
definitieve thuishaven voor het "Van Neste Genootschap" (= VG).
VGO had een tornooi in de omgeving van Parijs gewonnen. Daar heb je de gemeente Ermenonville.
Oostendenaars hebben dat woord enigzins vervlaamst. De naam van het station is dus een
herinnering aan die fantastische uitstap naar Parijs. Later kreeg ook het café nabij het stadion die
naam. De Sint-Jorisgilde (= kruisboogschutters) is er gevestigd", verklaart John BOUSSY de
oorsprong van de benaming.
De houten zittribune zou enkele jaren jonger zijn, getuige aan de jaren twintig. "Voor de oorlog had
het statdion geen kantine. Tijdens de rust dronken de supporters een pint in het nabijgelegen "Café
Armenonville". Aan de uitgang kregen ze een ticket waarmee ze nadien opnieuw in het stadion
kwamen. Ook na de bouw van de kantine bewaarden velen de gewoonte om tussen de twee helften
in dat café iets te drinken".
De maximale capaciteit van Armenonville bedroeg 8.000 toeschouwers. Als één van de toprecetten
herinnert BOUSSY zich een titelmatch tegen SK Roeselare in de jarig vijftig : de toeschouwers
zaten zelfs tot in de neutrale zone !
VGO week voor zijn thuismatchen in de eindronde van Tweede Klasse (1974-75) naar het
"Albertpark", het terrein van ASO, uit. Het VGO-bestuur verlangde een nieuwe zittribune, zag vele
plannen maar kreeg geen nieuwe. Wel huurde het stadsbestuur een buizentribune, een tijdelijke
constructie, die men naast de houten tribune plaatste. Daartoe brak men een kleine staantribune af
John BOUSSY: "Zelden zaten toeschouwers in deze constructie. Mensen hielden daar niet van".
VGO heeft nooit beseft wanneer het zijn laatste match op "Armenonville" speelde...
Fusiegesprekken bestonden al langer. Onbekenden schilderden het woord "jamais" op de
stadionmuur. Enkele weken na het seizoen 1980-81, in juni 1981, fusioneerden VGO en ASO tot
"KVO". De nieuwe club speelde in het Albertpark.
"Op het ogenblik van de fusie verkocht de stad Oostende de gronden van Armenonville aan de
zusters van het Heilig-Hart ziekenhuis", besluit BOUSSY. Toen het ziekenhuis twintig jaar geleden
Véégéés buur werd, vreesden de rood-gelen al voor een gedwongen vertrek bij uitbreiding van het
Heilig-Hart. Dank zij de goodwill van de zusters blijft het Maria-Hendrikapark herinneringen aan
een boeiend verleden bewaren. Wij hopen met BOUSSY , dat de nieuwe VGO-ploeg nog lang op
het gras van "Aremonville" kan voetballen.
Peter ROSSEL en John BOUSSY
(Transscriptie door Emile SMISSAERT)

