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IRÈNE VAN DEN OSTENDE
VAN DER BRACHT (1891- 1941) 

1919 

Mevr. Van den Ostcndc-Van der Bracht. Irènc werd gcboren tc Erwctcgcm 
op 8 februari 1891 en overleed in functie te St. Amandsberg op 7 november 1941. 
Behaalde h-:: t diploma van onderwijzeres en vervolgde haar studiën aan het 
Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding waar ze in juli 1913 het diploma 

verwierf van liccntiuc in de Jjchamc
lij kc opvoeding. 
Werd op 28 october 1913 als tijde
lijke docente aangesteld, ben oemd tot 
docente bij K.D. van 13 november 
1919 en belast met de theorie en de 
praktijk van de gymnastiek, de toc
passingsocfcn ingcll, de spelen en de 
sporten. 
Bij K.B. van 7 october 1925 kreeg ze 
opdracht de cursussen in het Neder
lands te geven, welke zij in de Franse 
taal doceerde, met inbegrip van de 
didactiek van de Gynmastick. de 
!choonhcidslecc der bewegingen (af
deling vrouwen), de spelen en de 
Sport (afdeling vrouwen). 
Bij M.B. van 10 october 1925 werd 
zij er toe gemachtigd de titel van 
hoogleraar aan hct Hoger Instituut 
voor Lichamelijke Opvoeding te 
vQCren. 

Op '17 fcbruari 1936 wcrd zij belast m.ct dc cursus "bijzondere methodcllieer van 
de gymnastiek, afdeling vrouwen" alsm.cde met de voorbcreidende eursus tot 
dc proef van lichamelijke bekwaamheid en de praktijk van dc opvoedende 
gymnastiek. 
Was verslaggeefster op hct 7" lntemationaal Congres van de Licham.elijke 
Opvoeding te Brussel in 1935. 
Zij was ridder in de Kroonorde (K.B. '4;an 8 april 1928) en ridder in de Leopolds
orde (K.D. van 8 april t 934). 
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MAURITS VERDONCK 

1925 

Maurits, August Verdonck werd geboren te Gent op 21 april 1879. Hij promo
veerde tot doctor in de lichamelijke 
opvoeding aan de Rijksuniversiteit te 
Gent in 1920. 
Hij was leraar in de Koninklijke 
Athenea te Bruggc en Antwerpen, 
alsmedc aan de Rijksmiddelbare Nor
maalschool te Gent. 
Bij K.B. van 7 october 1925 werd hij 
bcnoemd tot docent aan het Hoger 
Instituut voor Lichamelijke Opvoe
ding, verbonden aan de faculteit van 
Geneeskunde, en belast met de cur
susscn "Didactiek der gynmastiek en 
in de schoonheidsleer der bewcgin
gen" (afdeling : mannen) en "Spelen 
en sport" (Afdeling mannen). 
Bij K.B. van 30 januari 1936 kreeg 
hij uitbrciding van bevoegdheid mct 
de leergang "Bijzondere mcthodelcer 
der lichamelijke opvoeding". 
Bij K.B. van 10 juli 1951 werd hij 
met ingang van 21 april 1949, tot 
het emeritaat tocgelatcll. 

PUDLIKATlES VAN M AURITS VERDONCK 

Haudbork I'oor /Umlt'faars. 
KWlSfoplridiug I'oor hl'f volk rtI Iichamelijkr opllO{'diu.~ . 
ZI1 t U dt rtig mawll'rgfotptu (treme six poses plastiqucs). 
Etrjt ",ht IrSS('11 I'oor IUmkrillgeu (met platen). 
Hrt bthollli 01'" '1I't ,"nest/ijk Uchoom. 
/I1uz irlt. "' ZII/lg i/l btrlJ hl btwrgiug. Dl. I : Srmbo/isûrr lIitbtrldi.,,~ 1'1111 Vlaam$(' lirdrml; DI. 11 : 
Daturn "' jpe-l",. . 
KalMTgytllnlls/iek I'oor irtkrr Irrfiij'J vml 1 tot 55 }lJiIr (met meer d211 350 tckelllngen en een leveru
spiegel). 
SrIllM$(' J" Iichllme-lijkr opllrNdillg. 
&/utati(m rJllrltiqw popl/illirr rt IJlIlIltion phrsiqur. 
EJlllation Je I' JrtJSC'. 
Asymrtfir ill Je GrmllllJtirk. Wetenschappelijk.e Tijdingcu, lSo jg., n° 4. 
PrIlpoS SUf l' &//Kation PhrJiql/<'. Revue Mblicale Vantoise. Les Cahim de la 8i1oque, 7° annb:: , • 5. 
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