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We zijn intussen zes maanden verder en de (voetbal)
wereld heeft sindsdien niet stilgestaan. De covidpandemie 
is nog niet volledig verdwenen en vraagt aanpassingen 
in onze manier van werken, maar dat heeft ons niet 
tegengehouden om allerlei zaken te verwezenlijken.
 

In september organiseerden we samen met onze vleugels 
Voetbal Vlaanderen en ACFF voor de eerste keer de 
Maand van het Vrouwenvoetbal. Het was de eerste 
nationale campagne die we samen hebben uitgevoerd. 
Nog meer positief nieuws hebben we te melden vanuit 
de participatie: tussen augustus en december 2021 is 
het aantal voetballende meisjes en vrouwen met vijftien 
procent gestegen!HIER IS IE DAN,    

EDITIE TWEE VAN ONS  
E-MAGAZINE!

Katrien Jans, 

Women’s Football Manager  
RBFA 

#THEWORLDATOURFEET

Alle jeugdactiviteiten zijn ook herstart, zo kunnen onder 
andere onze jonge talenten opnieuw internationale 
wedstrijden spelen. Onze ‘nieuwe’ nationale ploeg is 
intussen aan de slag: de WU23. Zij speelden hun eerste 
wedstrijden in een vriendschappelijke competitie 
tegen andere landen uit de Europese top tien van het 
vrouwenvoetbal.
 

In de vorige editie van dit magazine spraken we over het 
ontstaan van de Scooore Super League. Momenteel zitten 
we al aan het tweede seizoen van die competitie en het 
belooft een spannende editie te worden.
 

Nogmaals, er is heel wat in beweging gezet de voorbije 
maanden waardoor u zich niet zal vervelen tijdens het 
lezen van dit magazine. We hebben heel wat informatie en 
leuke interviews voorzien in deze tweede editie.

 

Veel leesplezier!
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Evie Beyers: “Vanuit Voetbal Vlaanderen geven we 
hen de nodige ondersteuning. We zitten op geregel-
de tijdstippen met hen samen om te zien hoe we een 
en ander kunnen optimaliseren. Er zijn geen verplich-
tingen aan verbonden, maar we zien er wel op toe dat 
alles wat wordt georganiseerd duurzaam is voor de 
clubs. Want het is tenslotte de bedoeling dat we de 
meisjes en vrouwen die voetballen; opvolgen van A 
tot Z. Alleen op die manier is de kans op slagen groot. 
En we hebben niet alleen oog voor succesverhalen. 
Als het eens minder gaat en er zijn bijvoorbeeld meis-
jes die het voor bekeken houden, willen we ook weten 
hoe dat komt. Dan gaan we op zoek naar de reden 
want daar kunnen we dan weer van leren en bijstu-
ren, zodat we die uitval in de toekomst misschien 
kunnen vermijden. En omdat onze ambassadeurs 
vanuit de clubs werken, staan zij zeer dicht bij die re-
aliteit en kunnen zij als geen ander de vinger aan de 
pols houden.” 

NOG MAAR HET BEGIN

Evie Beyers: “Nu zijn er 30 à 40 ambassadeurs in heel 
Vlaanderen maar dat mogen er gerust nog wat meer 
worden. Het kunnen er eigenlijk niet genoeg zijn. We 
merken dat ze met hun initiatieven helpen bij de re-
krutering van meisjes en vrouwen die wel interesse 
tonen maar die anders misschien nooit de stap zou-
den zetten. Daarom zijn workshops zoals binnenkort 
Futbalista Talks erg belangrijk. Daar ontmoeten onze 
ambassadeurs elkaar en kunnen ze er praten over 
aanpak en initiatieven. 

>>

FUTBALISTA 
AMBASSADEUR

EVIE BEYERS
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NOG MEER 
MEISJES AAN 
HET VOETBALLEN 
KRIJGEN Futbalista ambassadeurs 

dragen veel meer dan 
een steentje bij

et vrouwenvoetbal zit in de lift. Daar kan niemand meer omheen. Maar 
hoe breder de basis, hoe sterker de top van de piramide. En daarom heb-
ben de voetbalbond en Voetbal Vlaanderen een aantal initiatieven op 
poten gezet om meisjes op jonge leeftijd te laten proeven van het voet-
bal en warm te maken voor een sportdiscipline die 10 tot 15 jaar geleden 
nauwelijks door meisjes werd beoefend.

H
Futbalista-ambassadeur. Van het ene 
kwam het andere en ik ben geweldig blij 
dat ik die rol kan vervullen. 

Wat het inhoudt? Dat is heel ruim. Dat 
gaat van betrokkenheid bij de inschrij-
vingen in de onder- en middenbouw tot 
de spreekbuis zijn tussen trainers en ou-
ders. Maar net zo goed ben ik betrokken 
bij de evaluaties: zitten de meisjes goed 
in hun vel? Hoe gaat het met de progres-
sie en als er moet bijgestuurd worden, 
hoe moet dat dan? En ga zo maar door. 
Het is heel divers. Recent hebben we 
nog startdagen voor meisjes van 6 jaar 
tot volwassen vrouwen gehouden en 
daar zijn ruim 60 deelnemers op afgeko-
men. Als je zo’n respons ziet, geeft je dat 
een heel goed gevoel.”

Alles wordt gestuurd vanuit Voetbal 
Vlaanderen. De ambassadeurs staan er 
dus niet alleen voor en alles gebeurt met 
een duidelijk doel.

WORD AMBASSADEUR

Futbalista van Voetbal Vlaanderen 
is zo’n initiatief. Wij spraken met Evie 
Beyers, ondersteuner Futbalista Regio 
West bij Voetbal Vlaanderen, en Futba-
lista-ambassadeur Nathalie De Wreede. 
We vielen meteen met de deur in huis: 

Hoe word je in hemelsnaam 
‘Futbalista-ambassadeur’? 
En wat houdt die functie in?

Nathalie De Wreede: “Ik heb zelf jaren-
lang gevoetbald en geef nog steeds 
training bij Melsele. Omdat ik vorig jaar 
voor het eerst een volledig meisjesteam 
had, wou ik iets extra zoeken om meer 
meisjes naar de club te halen. Ik zag 
online iets over Futbalista verschijnen 
en heb daar onmiddellijk mijn schou-
ders onder gezet. Dat evenement werd 
een voltreffer en onze TVJO merkte dat 
ik perfect zou passen voor de rol van 

“ALLES WORDT   
GESTUURD VANUIT   
VOETBAL VLAANDEREN”
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>>

OOK GEÏNSPIREERD OM EEN
FUTBALISTA-AMBASSADEUR 

IN TE SCHAKELEN IN 
JE CLUB?

Of ben je de geschikte persoon om 
de rol op nemen in je club? 

Je komt meer te weten op 
www.voetbalvlaanderen.be/futbalista 

of contacteer 
niki.de.cock@voetbalvlaanderen.be

Futbalista Coördinator Voetbal Vlaanderen.

Wie weet word jij onze volgende ambassadeur!

En door de Love Football actie van de KBVB 
zijn er ook weer 2 nieuwe meisjes mee 
komen trainen. Die kregen meteen een 
warm onthaal en nu helpen we hen om de 
eerste stappen in het vrouwenvoetbal te 
zetten. Alleen al daarvoor doe je het. Als 
je ziet hoeveel plezier ze hebben aan een 
sport waar ze anders - zonder die acties 
- misschien nooit aan gedacht zouden 
hebben, dan is onze missie al voor een 
stuk geslaagd. Iedere voetbalziel die erbij 
komt, is een gewonnen ziel.

Ondanks de coronaperiode willen we de 
ambassadeurs toch blijven inspireren 
via Futbalista-workshops en inspiratie-
dagen. Zo wordt binnenkort Fubalista 
Talks georganiseerd waar online enkele 
gastsprekers een aantal vragen, stel-
lingen of dilemma’s over het meisjes- en 
vrouwenvoetbal voorgeschoteld krijgen.

Nathalie De Wreede: “Eén op één met an-
deren kunnen pingpongen over ideeën le-
vert altijd wat op. Want je hebt soms twij-
fels over wat je doet, over 
hoe je het aanpakt of over 
het idee waarvan jij denkt 
dat het uiteindelijk moet 
worden. Dan is het goed 
om dat af te toetsen met 
andere ambassadeurs. Ie-
dereen heeft tenslotte een 
andere persoonlijkheid en 
een andere aanpak. Door daar met mekaar 
over te praten, kom je weer tot nieuwe in-
zichten die je kan integreren in je eigen 
aanpak. Ik heb er alvast veel aan gehad 
en kan niet wachten tot er een volgende 
wordt georganiseerd. Ik zal er zeker zijn!”

Evie Beyers: “We zijn op goede weg, ie-
dereen is goed bezig. Maar we kunnen nog 
groeien en daarom doen we een oproep 
aan iedereen die een ambassadeurschap 
overweegt. Hoe meer ambassadeurs we 
hebben, hoe meer er over gepraat en ge-
schreven zal worden en hoe meer herken-
baar de functie zal worden. Alle promotie 
is welkom om het meisjes- en vrouwen-
voetbal dat extra duwtje in de rug te ge-
ven. Want daar doen we het tenslotte 
voor.

Nathalie De Wreede: “Het geeft ook veel 
voldoening wanneer de resultaten niet 
uitblijven. Dankzij een Futbalista festival 
dat we recent in onze club organiseer-
den, kregen we op korte tijd een vijftiental 
nieuwe inschrijvingen. 
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varing toe te voegen aan de pas opgerichte en 
jonge eerste ploeg van RE Mouscron. Maar in de 
eerste plaats is ze actief als trainster van de U7 
meisjes en coördinator van de andere dames-
teams.

Julie Dubuisson: “Nochtans zag ik mezelf hele-
maal niet verder gaan in het vrouwenvoetbal. 
Gewoon omdat het toen allemaal nog niet zo 
goed georganiseerd was als nu. De ambiance 
was er niet naar om ook ambities te hebben wat 
het niveau betreft. Tot ik merkte dat het niveau 
begon te stijgen. Sinds een jaar of vijf steken de 
federaties veel meer middelen in het vrouwen-
voetbal waardoor ook het imago aantrekkelijker 
wordt. Zeker de laatste twee jaar gaat het alle-
maal ongeloofl ijk snel.”

Bij RE Mouscron speelt de introductie van Foot-
4Girls drie jaar geleden daar zeker een grote rol 
in.

Julie Dubuisson: “ACFF heeft me toen gecon-
tacteerd om Foot4Girls bij Moeskroen te in-
troduceren. Concreet gaat het om wekelijkse 
trainingen die we op woensdag gratis kunnen 
organiseren voor meisjes die geen lid zijn van 
onze club. Die trainingen zijn in principe toegan-

De bedoeling van Foot4Girls is duidelijk: er is 
niets mis met gemengde ploegen en meisjes die 
bij de jongens meevoetballen. Maar als meisjes 
weten dat ze samen met andere meisjes kunnen 
spelen, verlaagt dat de drempel om eraan te be-
ginnen en stijgt de kans dat meisjes al op jonge-
re leeftijd voor voetbal kiezen in plaats van voor 
een andere hobby. Daarom begon de federatie 
van Franstalige clubs, ACFF, met Foot4Girls. Een 
gesprek met Julie Dubuisson, coördinatrice van 
het vrouwenvoetbal bij RE Mouscron, leert dat 
het project al op korte termijn succesvol is.

AMBIANCE EN AMBITIE

Julie Dubuisson (35), heeft er zelf een voetbal-
carrière van twintig jaar opzitten bij Montrœul, 
waarmee ze tot in de tweede klasse raakte. 
Toen zij op haar achtste begon te voetballen 
was dat uiteraard in een ‘jongensploeg’. Als le-
rares lichamelijke opvoeding haalde ze ook nog 
haar trainersdiploma UEFA B en RTFJ-trainersdi-
ploma (Responsable Technique de la Formation 
des Jeunes) maar nu staat haar voetballeven in 
het teken van de vrouwen. Heel af en toe trekt 
ze zelf nog eens de schoenen aan om wat er-

“VEEL MEISJES    
SPELEN LIEVER   
MET MEISJES”

>>

OOT4GIRLS is het project waarmee de ACFF  meisjes de gelegenheid biedt om bij voetbalclubs 
gratis trainingen en stages te volgen met alleen maar meisjes. Bij Royal Excel Mouscron steeg 
het aantal vrouwelijke leden daardoor op twee jaar tijd van 20 naar 70.

F

kelijk voor iedereen tussen zes en tien jaar oud 
maar we nemen doorgaans iedereen erbij waar-
na we groepjes vormen op basis van leeftijd en 
niveau. Vorig seizoen hebben we ook een Foot-
4Girls Footfest georganiseerd waar 67 meisjes 
op afkwamen. Veel van hen hebben al andere 
hobby’s maar willen ook ontdekken of voetbal 
ook iets voor hen is. Daarom zijn ook de trainin-
gen heel laagdrempelig en worden de deelne-
mers in principe nergens toe verplicht. Wie wil, 
kan doorgroeien naar één van onze teams maar 
je kan je ook gewoon tot de Foot4Girls trainin-
gen beperken.”

Uiteraard kan voetballen met jongens ook leuk 
en leerrijk zijn maar toch biedt Foot4Girls voor-
delen, weet Dubuisson: “Ik ben destijds begin-
nen voetballen samen met mijn broer maar ik kan 
me voorstellen dat ik ook voor een meisjesteam 
zou hebben gekozen mocht ik toen daartoe de 
mogelijkheid gekregen hebben. Zeker voor de 
jongste spelers is het sociale aspect en de am-
biance tijdens en rond de trainingen belangrijk. 
Het gaat erom je te amuseren met vriendinnen 
en zo de smaak van het voetbal te pakken te 

krijgen. Veel meisjes die nu bij ons voetballen, 
zouden dat niet doen als ze in een jongensteam 
zouden zitten. De kans dat er dan al eens wat 
gelachen wordt met een slechte pas is dan ook 
groter. Maar ook op oudere leeftijd bij de U13 zijn 
er meisjes die niet zouden verder voetballen als 
ze dat niet met hun vriendinnen konden doen.”

   SHIRTJE VAN TESSA

De Foot4Girls trainingen lopen tot nu toe elk 
seizoen van september tot december. Deze pe-
riode is het meest geschikt voor de doorstro-
ming naar de teams, en dat lukt bij RE Mouscron 
erg goed.

Julie Dubuisson: “Bij onze eerste Foot4Girls 
trainingen hadden we gemiddeld acht à negen 
meisjes die regelmatig bleven komen. Zij waren 
gemotiveerd om voort te doen en zo hebben we 
vorig seizoen bij Moeskroen een damesploeg 
voor U9 en een U13 kunnen creëren. In de U13 
zitten ook meisjes die tot dan met de jongens 
hadden gespeeld maar geïnteresseerd waren 

JULIE DUBUISSON

ACFF HEEFT ME
GECONTACTEERD
OM FOOT4GIRLS
BIJ MOESKROEN TE
INTRODUCEREN.

- 01 / GROEIEN AAN DE BASIS -
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“IEDEREEN 
STAAT 
ER VOLLEDIG 
ACHTER”
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om in een exclusief meisjesteam te spelen. Dit 
seizoen is er ook nog een U11-ploeg bijgekomen 
en hebben we ook een eerste seniorenploeg bij 
de vrouwen. Op twee jaar tijd zijn we van twintig 
naar zeventig meisjes gegaan die aangesloten 
zijn bij de club. We moeten nu zelfs een beet-
je opletten bij de inschrijvingen want bij de U13 
zitten we al aan 18 speelsters.” Foot4Girls kan 
dus de toegenomen populariteit van de Red 
Flames en het internationale vrouwenvoetbal 
verzilveren. 

Dubuisson: “Het EK in Nederland en het WK in 
Frankrijk hebben zeker hun invloed gehad. Op 
ons Foot Festival was er een meisje dat een 
shirtje van Tessa Wullaert droeg. Zoiets was 
vroeger ondenkbaar.” 

RE MOUSCRON ALLEENHEERSER

In Picardisch Wallonië, het gebied tussen Rij-
sel, Brussel, Bergen en Kortrijk, is RE Mouscron 
voorlopig nog de enige club met exclusieve 
vrouwenteams. 

“Bergen begint er ook mee maar verder moet je 
al naar La Louvière en aan Vlaamse kant Zulte 
Waregem dat er al langer mee bezig is. Maar na-
tuurlijk willen wij graag de Waalse meisjes die 
naar Zulte trekken, bij ons houden. 
Onze vrouwenploegen spelen nu nog in de regi-
onale jongenscompetities maar ik ben er zeker 
van dat er over een aantal seizoenen ook meis-
jescompetities zullen zijn,” zegt Dubuisson.

En hoe reageren de jongens van de  
tegenstanders intussen?
 
Julie Duibuisson: “In het begin waren ze wat 
verrast maar nu zijn ze het al gewoon dat ze met 
Moeskroen een vrouwenteam kunnen treffen. 
Bij onze U13 hebben we behoorlijk wat meisjes 
die goed kunnen voetballen en die dus ook re-
gelmatig winnen met groot verschil. Dat ‘ener-
veert’ de jongens dan wel wat. Verliezen is nooit 
leuk maar met verliezen tegen meisjes hebben 
jongens het toch nog iets lastiger.”

Dubuisson kan voor de werking van Foot4Girls 
en de vrouwenteams bij RE Mouscron volop re-
kenen op de steun van ACFF en van de clublei-
ding. 

“Iedereen staat er volledig achter”, glundert ze. 
“Ik moet dus niet bij het bestuur gaan smeken 
om op Futurosport (het jeugdcomplex van RE 
Mouscron, red.) ook op het synthetische veld en 
in de zaal te mogen spelen zoals de jongens. 
Voldoende trainers vinden is natuurlijk een an-
dere zaak maar dat is een algemeen probleem. 
Volgend jaar willen we ook een U16 ploeg creë-
ren om de kloof tussen U14 en de eerste ploeg 
wat kleiner te maken en dus zullen we ook weer 
op zoek moeten gaan naar een nieuwe trainer. 
Het is in dat opzicht wel interessant dat we de 
speelsters van de eerste ploeg bij de coaching 
van de jongere speelsters proberen te betrek-
ken.”

Communicatie

2.766
paginabezoekers 
“Maand van het 
vrouwenvoetbal”

57
social media posts

1.8M #THEWORLDATOURFEET
mensen bereikt
#TheWorldAtOurFeet

Maand van het 
vrouwenvoetbal 
gestart met 42291 en 
geëindigd met 45185

Aantal vrouwelijke teams 
in de nationale competitiesVrouwen in het voetbal

Enkele grassroots activiteiten in september
FUTBALISTA
FESTIVALS

FOOT4GIRLS
FESTIVALS

UEFA
PLAYMAKERS
SESSIES

183
170

12
deelnemende meisjes 
(VV)

deelnemende meisjes (ACFF)5

66
voor meisjes van 5-8 jaar

Scooore Super League

15
Eerste Nationale

2x14
Tweede Nationale

45185
Speelsters

88
Scheidsrechters

695
Coaches
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MARIE-CHARLOTTE 
MARIAGE

“ BIJ ONS THUIS ZIJN DE  
 VROUWEN FANATIEKER   
 DAN PAPA”

Naast de opleiding tot initiator veldvoetbal (Uefa 
C), heeft Marie-Charlotte ook een scheidsrech-
tersopleiding gevolgd en al heel wat stappen ge-
zet in de arbitrage. Ze fl oot gedurende twee en een 
half jaar wedstrijden bij de jongens U14 tot U17 en 
bij de vrouwen van vierde tot tweede provinciale. 

“Dat doe ik ook graag, al is het natuurlijk meege-
nomen dat het vergoed wordt, en dat ik zo van 
mijn passie ook een beetje een studentenjob kan 
maken.” 

De arbitrage heeft haar trouwens ook als voet-
balster al veranderd. 

“Als speelster ging ik vroeger vaak in tegen be-
slissingen van scheidsrechter. Nu blijf ik rustiger, 
denk ik bij een overtreding van ons team soms 
dat ik deze als scheidsrechter ook zou gefl oten 
hebben en er zelfs nog een gele kaart zou heb-
ben bij gegeven.”

  ALINE ZELER

Directeur Eric Romain van het Département Ar-
bitrage van de ACFF is al eens komen kijken om 
de snelle vooruitgang van Marie-Charlotte met 
eigen ogen te zien. En een ander voorbeeld om  
volgen is ex-Red Flame Aline Zeler, nu coach van 
de vrouwen van Sporting Charleroi. 

“Sinds mijn veertiende heb ik al verschillende Foot 
Festivals en stages bij haar gevolgd én gegeven. 
Ook zij is heel persoonlijk in haar aanpak. Van haar 
kan ik als speler en als coach nog veel leren.”

M
arie-Charlotte Mariage is nog maar twintig, 
maar heeft al heel wat ervaring opgebouwd 
in verschillende geledingen van het voet-
bal. Voetballen, coachen en arbitrage com-
bineren? De jonge Marie-Charlotte Mariage 
doet het met heel veel passie.

“Ik eet, drink en slaap voetbal,” geeft Marie-Char-
lotte lachend toe. “Ik speel het ook al sinds mijn 
vier jaar. Eerst in combinatie met klimmen, dans en 
zwemmen. Maar op een gegeven moment moet je 
kiezen, en dan sprak het collectieve van het voet-
bal me het meest aan.”

Marie-Charlotte woont in het stadje Philippeville 
net onder Charleroi en kwam al uit voor verschil-
lende clubs in de regio zoals Yves-Gomezée, RES 
Philippeville, of Morialmé. Op dit ogenblik is ze 
centrale verdediger bij de Dames P1 van US Beau-
raing 61, waarvan haar moeder Katty Quertinmont 
de coach is. 

“Zij stond recent nog op haar vijftigste in doel toen 
ons team tijdelijk met veel afwezigen kampte. En 
daarnaast heb ik ook nog een zus Manon die voet-
bal speelt. Bij ons thuis zijn de vrouwen actiever en 
fanatieker in het voetbal dan papa (lacht).”

VEEL OP DE CLUB

Marie-Charlotte studeert momenteel voor lerares 
in het kleuteronderwijs en ze verwacht ook een 
baby. 
Zelf voetballen kan daarom even niet maar toch 

staat ze nog bijna alle dagen naast het veld. 
Ze is behalve speelster ook coach, en vóór de co-
vid-periode en de zwangerschap was ze ook twee 
jaar actief als scheidsrechter. 

“Met coachen ben ik begonnen toen een ploeg 
van Beauraing zonder trainer op een toernooi 
aankwam en ik moest depanneren. Sindsdien ben 
ik ermee doorgegaan omdat het me zo beviel om 
met kinderen te werken. Toen waren dat de jon-
gens en meisjes U7 die ik nu begeleid bij de U10 en 
die ik doorheen de leeftijdscategorieën wil blijven 
coachen zodat ik hen kan zien evolueren.”

Van dinsdag tot vrijdag geeft of heeft Marie-Char-
lotte normaal dus training en ook zaterdag is ze de 
hele dag op de club. 

“’s Morgens help ik mijn moeder die coach is van 
de U6, daarna ga ik naar de U7 kijken, vervolgens 
spelen we met de U10, in de namiddag supporter ik 
voor de andere ploegen van de club, en ’s avonds 
als de vrouwen spelen zit ik zolang ik zwanger ben 
op de bank als T2 naast mijn moeder.”

Beauraing schijnt dan ook een gezellige en fami-
liale club te zijn: 

“De infrastructuur is top. Voorzitter Carole Surahy 
staat op een persoonlijke benadering, de ouders 
kunnen goed overweg met elkaar en er wordt veel 
gelachen langs de lijn. Ook op de trainingen van 
de U10 is er nog altijd tijd voor een grapje  op trai-
ning. Er moet sérieux zijn maar ook fun want we 
spelen geen Champions League.”

INTERVIEW

is speler,
trainer
en scheidrechter
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EK 
LOTING

ondanks een onverhoopte zege  tegen 
Noorwegen er in de eerste ronde uit. Nu 
moet het bereiken van de tweede ronde 
de ambitie zijn.”

Ives Serneels (bondscoach Red Flames): 
“Ik denk dat wij tevreden mogen zijn. 
Voor mij persoonlijk was er één land dat 
ik liefst van al meed en dat was Spanje. 
Ik ben blij dat dit ook zo is uitgekomen. 
We spelen niet tegen Spanje, wel tegen 
Italië. Sowieso moet je op een EK elke 
match vol aan de bak, wil je iets halen. 
Onze tegenstanders zijn lang ook geen 
onbekenden meer. Tegen Frankrijk en 
IJsland kwamen we eerder al uit en met 
Italië streden we nog voor een plaats op 
het vorige WK van 2019 in Frankrijk. Het 
moet onze ambitie zijn om telkens weer 
stappen te zetten. Concreet betekent 
dit dat we beter moeten doen dan op het 
EK van 2017 in Nederland. Toen gingen 
we er na nederlagen tegen Denemar-
ken en de latere kampioen Nederland en 

et Victoria Warehouse in de schaduw van het mythische Old Trafford in Manchester was 
eind oktober het gesmaakte decor van de loting voor het UEFA Women’s Euro 2022 dat 
volgende zomer in Engeland plaatsvindt. De Belgische delegatie met CEO Peter Bossae-
rt, Technisch Directeur Roberto Martínez, bondscoach Ives Serneels, manager vrouwen-
voetbal Katrien Jans en Legal directeur Pegie Leys, volgden vanop de parterre met inge-
houden adem hoe de vier groepen -en vooral die met de Red Flames- tot stand kwamen.

Het resultaat was voor iedereen bevredigend. In onze groep D lijkt Frankrijk ‘hors  
catégorie’ en zo goed als onhaalbaar maar met Italië en IJsland treffen de Red Flames min 
of meer gelijkwaardige tegenstanders. De eerste twee van elke groep stoten door naar 
de kwartfinales. Ives Serneels was lang niet ontevreden met het resultaat van de loting.

“ IK DENK DAT WIJ   
 TEVREDEN MOGEN ZIJN “

10, 14 en 18 juli
zijn de data 
die u met stip 
in uw agenda 
mag noteren

Tweede ronde is haalbaar voor de  
Red Flames.

H

10, 14 en 18 juli zijn de data die u met 
stip in uw agenda mag noteren. Thuis 
voor de buis (Sporza zendt alle wed-
strijden van de Red Flames recht-
streeks uit) of live in het stadion. >>
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Maar ook als u naar Engeland wil reizen, 
zal u er tijdig bij moeten zijn. 
De Belgen spelen twee van hun drie 
wedstrijden – op 10 juli tegen IJsland en 
op 18 juli tegen Italië-  in het kleine sta-
dion van de Manchester City Academy 
dat slechts 4700 plaatsen telt. Daardoor 
is het aantal beschikbare plaatsen voor 
Belgische supporters helaas beperkt. De 
match tegen Frankrijk wordt in Rother-
ham gespeeld waar de capaciteit 12000 
toeschouwers bedraagt.

Aan Rotherham hebben de Red Flames 
goeie herinneringen nadat ze er in de 
lente van 2016 in de EK kwalifi catie-
match tegen Engeland een verdienste-
lijk 1-1 gelijkspel afdwongen. 

Dat het EK een jaar later wordt gespeeld 
dan aanvankelijk gepland is voor de Red 
Flames een voordeel vindt Serneels. 
“We zitten met een relatief jonge groep 
waarin enkele oudere spelers terugko-
men van een blessure. Ik hoop dat ieder-
een tegen dan opnieuw topfi t is en dat 
ze door de juiste focus te behouden, be-
wijzen dat ze er volgende zomer tot elke 
prijs bij willen zijn.”

WEURO
2022

>>

“ HET BEREIKEN VAN DE 2DE 
RONDE MOET DE AMBITIE ZIJN”

IJSLAND
2 MAART 2016:
IJSLAND – BELGIË 
2-1 (vriendschappelijk)
5’ Gunnarsdottir 1-0, 42’ Cayman 1-1, 
90’ Brynjarsdottir 2-1

4 APRIL 2012: 
BELGIË – IJSLAND 
1-0 (EK kwalifi catie)
66’ Wullaert 1-0

21 SEPTEMBER 2011: 
IJSLAND – BELGIË 
0-0 (EK kwalifi catie)

FRANKRIJK
7 JULI 2017: 
FRANKRIJK – BELGIË
2-0 (vriendschappelijk), 
15’ Jaques (o.g 1-0), 90’ Catala 2-0

19 JANUARI 2017: 
FRANKRIJK-BELGIË
1-2 (vriendschappelijk)
10’ Vanmechelen 0-1, 52’ Coryn 0-2,
86’ Gauvin 1-2

18 JUNI 2011:
FRANKRIJK – BELGIË
7-0 (vriendschappelijk)
13’ Delie, 18’ Abily, 39’ Delie, 41’ Delie, 
61’ Thomis, 68’ Nécib, 70’ Brétigny 

ITALIË
4 SEPTEMBER 2018:
BELGIË-ITALIË 
2-1 (WK kwalifi catie)
6’ Vanmechelen 1-0, 30’ Girelli 1-1, 
34’ Vanmechelen 2-1

10 APRIL 2018: 
ITALIË – BELGIË 
2-1 (WK kwalifi catie)
37’ Cayman 0-1, 42’ Rosucci 1-1, 
80’ Girelli 2-1

3 MAART 2017: 
ITALIË – BELGIË 1-4
(vriendschappelijk, Cyprus Cup)
9’ Sabatino 1-0,  10’ Wullaert 1-1, 
39’ Van Wynendaele 1-2,  
81’ Philtjens 1-3, 90’ Blom 1-4

JONGSTE  3 ONTMOETINGEN 
VAN DE RED FLAMES 
MET HUN EK TEGENSTANDERS:

>>

SPEELSCHEMA
RED FLAMES

> KWARTFINALES: 20, 21,22 en 23 juli (21u)
> HALVE FINALES: 26 en 27 juli (21u)
> FINALE OP WEMBLEY: zondag 31 juli (18u)

MAANDAG 18 JULI
21u (Belgische tijd)
ITALIË – BELGIË
Manchester City 
Academy stadium

ZONDAG 10 JULI
18 u (Belgische tijd)
BELGIË – IJSLAND
Manchester City 
Academy stadium

DONDERDAG 14 JULI
21 u (Belgische tijd)
FRANKRIJK – BELGIË
New York stadium 
Rotherham
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RED
FLAMES

DAY
Na de confronterende nederlagen in het voorjaar 
2021 tegen Nederland, Duitsland, Noorwegen en 
Spanje , waarin telkens de fysieke kloof tussen de 
Red Flames en hun tegenstanders naar boven kwam, 
besliste bondscoach Ives Serneels om voor de Red 
Flames die in de Belgische competitie actief zijn, 
maandelijks twee extra trainingsdagen in te lassen.

“Absoluut noodzakelijk”, zegt fysiektrainer van de 
Red Flames Cédric Lehance die zich samen met 
zijn collega’s stafleden één woensdagnamiddag 
op twee over hen ontfermt. “Het is een verplichting 
waar op termijn ook hun clubs de vruchten van 
zullen plukken. De spelers worden er officieel voor 
opgeroepen, zoals bij een interland. Zonder geldige 
reden, kan je niet wegblijven,” waarschuwt hij.

Cédric Lehance: “Ons doel is top 8 in Europa. Om goed 
voorbereid te zijn op onze WK- kwalificatiematchen 
en op het EK in Engeland volgende zomer is het 
nodig dat we fysiek nog stappen zetten. Maar niet 
alleen fysiek, ook op technisch, tactisch en mentaal 
vlak willen we deze speelsters vooruit helpen.”

Deze woensdagtrainingen worden in groep gehouden 
maar zijn in eerste instantie op het individu gericht 
en in functie van de noodwendigheden bij de 
spelers. 

“Dat deze trainingen in groep gebeuren is wel 
goed voor de motivatie”, zegt Sarah Wijnants (RSC 
Anderlecht). “Sommigen hebben dat extra tikkeltje 
motivatie nodig en dan helpt het wel dat zoiets 
in groep gebeurt, ook al worden we nog eens in 
verschillende groepjes opgedeeld. Maar het is 
alvast erg positief dat we dan kunnen trainen 
onder het toezicht van mensen die jouw individuele 
sterktes en zwaktes kennen.”

“Niet alleen bij de nationale ploeg worden hun 
fysieke parameters gemeten, dat gebeurt nu ook 
bij de clubs die ons de data over hun internationals  
bezorgen” vult Lehance aan. “Daardoor kunnen 
we het werk verfijnen, nog gerichter gaan werken 
en individuele programma’s voorstellen. Sommige 
spelers trainen op het veld, anderen hebben meer 
nood aan oefeningen in de fitness.”

“ ONS DOEL IS 
 TOP 8 IN EUROPA”

RED
KBVB ORGANISEERT EXTRA TRAINING 
OM FYSIEKE KLOOF MET TOPLANDEN TE VERKLEINEN.

INTERVIEW
CEDRIC LEHANCE
& SARAH WIJNANTS

“ IEDEREEN
 PLUKT ER 
 DE VRUCHTEN 
 VAN ”

Sarah Wijnants
RSC Anderlecht

“De clubs die vooraf allemaal door bondscoach 
Ives Serneels van dit voornemen op de hoogte 
werden gebracht, staan positief tegenover het 
initiatief”, vervolgt de fysiektrainer van de Red 
Flames. “De voor- en de nadelen zijn grondig 
tegenover elkaar afgewogen maar de conclusie 
was dat er uiteindelijk voor alle partijen - KBVB, 
speelsters en clubs - alleen maar voordelen 
aan verbonden zijn. De speelsters worden er 
beter van en de andere partijen profiteren mee, 
net als het Belgisch voetbal in het algemeen.”

Om het verschil in uithouding en duelkracht 
met de internationale top te verkleinen, dient in 
de eerste plaats aan de onderlinge verschillen 
binnen de Red Flames selectie gewerkt te 
worden. Speelsters uit de Belgische competitie 
ondervinden tijdens de training aan den lijve 
de kloof met Red Flames die in buitenlandse 
competities spelen. 

Physical Coach Red Flames 

CÉDRIC
LEHANCE >>
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Sarah Wijnants: De jongste jaren zit het grote 
verschil vooral in het fysieke aspect. Meer bepaald 
in de fysieke kracht. Daar worden de verschillen 
alsmaar groter. We merken wel dat we daar nog 
aardig wat stappen te zetten hebben. De spelers 
die in het buitenland actief zijn, zijn altijd net dat 
stapje sneller. Ze zijn dat gewoon in hun competitie. 
Dat verschil kan je niet wegsteken. Het is goed dat 
ze dat hier willen integreren. In vergelijking met een 
paar jaar geleden zijn we al wel sterker geworden 
maar we hebben nog redelijk wat marge.

“Dat is ook logisch”, benadrukt Lehance. “Onze 
‘buitenlandse’ speelsters zijn allemaal profs die twee 

keer per dag trainen, terwijl hier enkel Tessa 
Wullaert (RSC Anderlecht) van een voltijds 
profcontract geniet. Ik wil hier zeker niet op 
de Belgische clubs of speelsters schieten. 

Het engagement bij de 
speelsters is enorm. 
Zij doen er nog altijd 
alles aan om binnen 
het huidige kader hun 

passie te combineren met werk of 
studies. Aan hun mentaliteit zal het 
niet liggen. Maar helaas volstaat 
dit niet om de Europese top 8 te 

behalen. Waar we echter zelf geen vat op hebben is 
de trainingsintensiteit bij de Belgische clubs. Bij de 
buitenlandse clubs wordt getraind met 25 profs die 
als doel hebben om tijdens het weekend in de ploeg 
te staan. Die trainingsintensiteit willen in we in België 
ook omhoog trekken. De spelers zijn vragende partij. 
We houden uiteraard rekening met het programma 
van de spelers bij hun club; we moeten er ook over 
waken dat ze niet overbelast raken.

Dat het fysieke aspect in het vrouwenvoetbal de 
voorbije jaren een hoge vlucht heeft genomen, 
bewijzen de cijfers.

Cédric Lehance: “De fysieke parameters na een match 
in de Scooore Super League en na een interland 
met de Red Flames verschillen vaak aanzienlijk. Het 
internationale niveau evolueert ook razendsnel. 
Op het WK in Frankrijk in 2019 werd er 15 % meer 
gelopen dan vier jaar eerder in Canada. We mogen 
die trein absoluut niet missen. Ook in duelkracht 
komen we nog vaak te kort. Vandaar dat we ook naar 
de powerzaal trekken om aan krachttraining te doen, 
een aspect dat in België nog al te vaak verwaarloosd 
wordt.”

In de jongste interland tegen Polen leek er op dat 
vlak alvast beterschap. De Belgische vrouwen 
wonnen het merendeel van de duels en legden 
op die manier mee de basis van de belangrijke en 
deugddoende 4-0 overwinning. 

“De echte resultaten gaan we pas op iets langere 
termijn zien”, zegt Lehance. “Het doel is in eerste 
instantie om de Belgische speelsters maximale 
mogelijkheden te bieden zodat ze in optimale 
omstandigheden en goeie conditie bij hun club te 
kunnen werken.”

“Je voelt het al  wel”, beaamt Sarah Wijnants. “Je 
hebt een extra training ook al zijn het er niet zóveel. 
Het is niet enkel een fysieke training die afwisselend 
en amusant is, we werken ook onze techniek bij 
en leren daarnaast onze positionele en tactische 
zwaktes weg te werken. Niks dan voordelen dus. 
Sommige ploegmaats bij je club zie je hier ook terug 
waardoor je bijgevolg, ook (bij je club) sneller op 
elkaar ingespeeld raakt.”

Of ze door deze verschillen zelf niet tot een buitenlands 
avontuur verleid wordt om het internationale aan te 
kunnen, wil Wijnants niet gezegd hebben, wel dat 
onze eigen competitie sterker moet worden. 

“Ik pleit voor een terugkeer naar een BeNeliga  zoals 
dat nu ook in het basketbal ingevoerd is. Dat lijkt mij 
alvast een goeie oplossing. Elke speelster in België 
met ambitie, staat daar ook achter.

INTERVIEW
CEDRIC LEHANCE

& SARAH WIJNANTS
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KAA
GENT

vertegenwoordigd zijn.
Het is dus best iets om fi er op te zijn. Het 
is ook een aantrekkingspool voor jonge 
talenten omdat ze weten dat ze bij Gent 
stappen kunnen zetten op hun eigen 
tempo, maar ook omdat ze kunnen door-
groeien naar het eerste elftal.”

De 19-jarige Féli Delacauw is een van 
de jonge leeuwinnen van blauwwit: jong 
maar toch al volwassen, technisch en 
ook tactisch sterk. Dat is ook de bonds-
coach niet ontgaan. Pas terug uit bles-
sure werkt ze hard om haar topconditie 
te bereiken. En ze combineert dat met 
studies industrieel ingenieur. Want het 
diploma primeert op het voetbal. De kost 
verdienen met vrouwenvoetbal zit er bij 
ons jammer genoeg nog niet in.

Féli Delacauw: “Ik wil in de eerste plaats 
nog verder doorgroeien als speelster bij 
Gent en bij de Red Flames maar met de 
verdere toekomst ben ik niet echt bezig. 

VROUWENVOETBAL: groot 
werk in volle uitvoering 

D
Dave Mattheus: “Dat is inderdaad soms 
frustrerend omdat we voorlopig ook nog 
niet in een systeem zitten waarbij er 
opleidingsvergoedingen moeten worden 
betaald. Anders hadden wij ook al veel 
meer werkingsmiddelen gehad. Maar het 
is wat het is. Als je in de Scooore Super 
League alle ploegen afgaat, dan zit er 
overal wel minstens iemand die bij Gent 

de eerste stap-
pen heeft ge-
zet. Dat is ook 
het bewijs dat 
we al jaren goed 
bezig zijn en dat 
we ze wel vanuit 
de jeugd naar 
boven brengen. 
Dat zie je ove-
rigens ook in 
alle nationale 
jeugdreeksen 
waar we overi-
gens zeer goed 

e Buffalo’s zijn altijd al voorlopers geweest als het om het omkaderen 
en het op- en begeleiden van voetballende meisjes en vrouwen gaat. 
En ze willen daar blijven op inzetten. Niemand die beter geplaatst is 
dan Dave Mattheus die 10 jaar bij de club betrokken is, waarvan 8 als 
hoofdcoach van de Ladies. Hij heeft veel talenten zien komen maar ook 
zien vertrekken naar andere clubs.

Ik ben sowieso eerst van plan mijn diplo-
ma in België te behalen  en dan zien we 
wel wat er op me afkomt. Ik wil alleszins 
proberen het maximum uit het voetbal 
halen.”

GENT IS EEN 
IDEALE GROEICLUB

>>

Als je een meisje bent, gebeten bent door 
de voetbalmicrobe en vooruit wil, dan zit 
je goed bij KAA Gent. Opleiding zit in het 
DNA van de club en daarom is het fi jn wer-
ken voor een coach en zijn speelsters.

Dave Mattheus: “Dat klopt. Ik denk dat het 
ook weinig coaches gegeven is om lange-
re tijd bij eenzelfde ploeg aan de slag te 
blijven en een bepaalde visie te kunnen 
blijven neerzetten. Dat is ook niet altijd 
even evident. Ik heb hier ook al moeilij-
ke momenten gekend waarbij ik me dan 
afvroeg of de samenwerking tussen mij 
en bepaalde speelsters misschien wat 
uitgewerkt was. Maar we krijgen zeer veel 
steun van het vrouwenbestuur voor de 
manier waarop we het hier sportief aan-
pakken. Ik heb carte blanche gekregen en 
dat is leuk als je als coach je eigen ding 
kan doen.
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GENT

KAA GENT ZET 
VEEL IN OP DE JEUGD

Dave Mattheus: “Ik zit nu toch al zo’n 
tien jaar in het vrouwenvoetbal en ik heb 
daar al enorme stappen gezien. Maar als 
ik vergelijk met onze buurlanden en de 
sport in het algemeen, dan moeten er nog 
grote stappen gezet worden in het vrou-
wenvoetbal.
We moeten meer een kader creëren, 
waarin de vrouwen en de werknemers 
zich voltijds kunnen gaan focussen op 
het voetbal. Pas dan kan je grotere stap-
pen gaan zetten. Ik ben ervan overtuigd 
dat er zeker voldoende talent aanwezig 
is. Maar als je als speelster je sport volop 
moet combineren met je studies of met 
een job en 6 tot 7 keer per week moet trai-
nen en een wedstrijd spelen, ga je nooit 
dezelfde resultaten kunnen neerzetten 
als iemand die fulltime met zijn vak kan 
bezig zijn. Hetzelfde geldt voor de stafl e-
den: het is altijd een gepuzzel om zoveel 
mogelijk mensen op training aanwezig te 
krijgen omdat er 9 van de 10 nog een job 
hebben. Vanuit beleidsniveau moet daar-
over nagedacht worden.
Maar die stappen zullen nodig zijn om het 
gat met de buurlanden dicht te rijden en 
dat zal ook dan niet in 1-2-3 gebeuren. ”

Bij de pakken blijven Dave Mattheus en 
Féli Delacauw dus niet zitten. Daarvoor is 
de liefde en de passie voor het voetbal 
te groot.

Een paar dagen na ons gesprek laat Dave 
Mattheus en de club ons weten dat hij 
aan het eind van het seizoen afscheid 
neemt van Gent. Niet omdat de vlam is 
uitgedoofd, maar omdat het tijd is voor 
verandering van lucht. Een beslissing die 
de club betreurt, maar respecteert. Dave 
Mattheus zal er altijd welkom zijn, laten 
de Buffalo’s weten, want de vrouwen wil-
len de stijgende lijn blijven doortrekken. 
Met wie volgend seizoen aan het sportie-
ve roer ? Dat is nog even afwachten.

Féli Delacauw: “Gent is voor een jong 
meisje een leuke club om deel van uit 
te maken omdat je voelt en weet dat er 
kansen zijn om op het hoogste niveau te 
kunnen spelen. Ze zetten veel in op de 
jeugd want er zit in Gent best wel veel ta-
lent. En dan is het goed dat de meisjes 
ook de kans krijgen om door te groeien. 
Je ziet dat ook in de eerste ploeg, waar 
we met veel jonge speelsters zitten. Het 
is een uitstekende leerschool. Daarom 
is het ook leuk dat je met een coach kan 
werken die er al jaren is. Je kent zijn visie, 
je weet waar hij naartoe wil. Ik vind dat 
handig omdat je dan duidelijk weet wat 
er van je verwacht wordt op het veld. Niet 
alleen nu, maar ook op langere termijn. Ik 
vind dat positief.
Je ziet dat ook dat wanneer er meisjes, 
om welke reden dan ook, op een bepaald 
moment vertrekken, er meteen ande-
ren opstaan om die leemtes op te vullen 
en de ploeg opnieuw aan het draaien te 
krijgen. Het feit dat zoiets kan, betekent 
dat er altijd wel opvolging klaar staat. En 
dat kan alleen als daar werk van gemaakt 
wordt. En dat doen ze in Gent.”

Immense stappen gezet… 
maar toch …

>>
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‘Racisme is negatieve 
energie. Gelukkig kon ik 
dat omzetten in motivatie’.
Kassandra Missipo, Belgian Red Flame
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KRC
GENK

MULTIFUNCTIONALITEIT 
OP HET VELD

H et moderne voetbal is niet meer te verge-
lijken met het voetbal van weleer. Fysieke 
paraatheid, snelheid van omschakeling en 
uitvoering: het moet alsmaar sneller en 
minder voorspelbaar. Wie tijd nodig heeft 

om na te denken over waar het naartoe moet, loopt 
vandaag achter de feiten aan. De moderne voetballer 
moet aanvaller en verdediger, afwerker en aangever, 
leider en uitvoerder zijn - en als het even kan nog liefst 
allemaal tegelijkertijd. En laat dat nu net zijn waarmee 
Guido Brepoels en zijn trainersstaf volop bezig zijn: de 
Racing Genk Ladies klaarstomen voor multifunctiona-
liteit op het veld.
Brepoels licht toe, speelster Gwen Duijsters vult aan 
als spreekbuis van een spelersgroep die zich een heel 
nieuwe manier van voetballen eigen moet maken. 

Guido Brepoels, 
hoofdcoach KRC Genk Ladies:

“We zitten hier als club in een uithoek van Vlaande-
ren waar er in de directe omgeving geen andere Su-
per League ploegen zitten. Zoals in andere clubs  wel 
het geval is, is hier geen mogelijk verloop van de ene 
naar de andere club. Wel vanuit onze club naar elders, 
maar inkomend nauwelijks. Willen we wat aantrekkelij-
ker worden dan moeten we ons op een andere manier 
trachten te onderscheiden. We willen dat doen door op 
een heel nieuwe manier te gaan voetballen. Alleen is 
dat een werk van lange adem, want die nieuwe manier 

moet er op alle niveaus ingebeiteld worden. Dus ook 
in onze vrouwenploeg. Dat zal met vallen en opstaan 
gebeuren en dat kost ons punten. Maar we moeten 
doorbijten. Het begint er stilaan in te komen, maar het 
is voorlopig nog niet mogelijk om het 90 of 95 minuten 
vol te houden. Je ziet dan ook dat, als het in een match 
wat minder gaat, sommigen in oude gewoontes verval-
len. Er komt dan ruimte vrij waarvan de tegenstander 
profi teert. Toch heb ik al goeie dingen gezien. Geef het 
wat tijd en dan komt het wel.”

Voor de speelsters is die nieuwe manier van werken 
ook niet niks. Hun hele voetballoopbaan, hoe beperkt 
die soms ook is, kregen ze systemen ingepeperd, werd 
met hen gesproken over 4-3-3, 5-3-2 opstellingen. Nu 
is dat bij Racing Genk plots taboe geworden.

Gwen Duijsters, 
doelpuntenmachine KRC Genk Ladies:

“We vervullen zowat alle functies op het veld. Er wordt 
van ons verwacht dat wij op quasi elke positie uit de 
voeten kunnen. Eigenlijk spelen wij verschillende sys-
temen en we moeten in een vingerknip van het ene 
naar het andere kunnen omschakelen. En speelsters 
moeten vlot van positie kunnen wisselen. Daarom heb-
ben we ook geen vaste posities meer. We moeten meer 
posities invullen. En wie dat op welk moment doet, 
hangt af van de spelsituatie.
In het begin is dat niet evident. Je moet in je hoofd de 

INTERVIEW
GUIDO BREPOELS

& GWEN DUIJSTERS

>>
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switch maken dat je bv. niet in een 4-3-3 speelt. En 
iedereen moet mee zijn in de manier van denken. Dat 
is niet zo eenvoudig, want er komt zoveel informatie op 
je af. Het is niet alleen meer voetballen met de voeten, 
maar voetballen met het hoofd.”

UIT FOUTEN LEREN EN BETER WORDEN

De Genk Ladies zijn een jonge groep. Dat is een voor-
deel, want ze zijn nog kneedbaar en staan open voor 
vernieuwing, maar - en dat is dan het nadeel - tege-
lijkertijd zijn ze ook nog kwetsbaar. En op topniveau 
wordt kwetsbaarheid genadeloos afgestraft. Spreken 
van een slecht seizoen van Racing Genk tot nog toe 
zou hen te weinig eer aandoen. Maar er zijn al punten 
in extremis verloren gegaan: een harde leerschool die 
niet altijd even makkelijk om volgen is.

Gwen Duijsters: 

“We zijn een jonge groep, maar welke leeftijd je ook 
hebt, je begint aan elke match om te winnen. Want 

als je alles wint, speel je play off 1 of word je kam-
pioen. Dat doen wij niet, want we zitten in een leer-
proces. Vorig jaar hebben we dat cash betaald, zeker 
tegen de topploegen. Dit jaar gaat het al beter maar 
hebben we al een aantal keer pech gehad en hebben 
we matchen verloren waarin we meer verdienden. En 
dat maakt dat play off 1 halen dit jaar heel moeilijk 
wordt. Als groep geloven we er nog steeds in maar 
we zitten ook met frustraties omdat het niet altijd he-
lemaal willen lukken en de punten uitblijven. En dat 
begint toch wel te wegen. Als jonge groep zijn we nog 
niet matuur genoeg om ons daar over te zetten en 
in de cruciale momenten van de match nog niet slim 
genoeg zijn om die punten toch in de ploeg te hou-
den. We komen daar wel door en wat ons betreft hoe 
sneller, hoe liever.”

Guido Brepoels: 

“Dit is een project dat veel verder reikt dan alleen de 
eerste ploeg. We zijn hier iets aan het uitrollen dat 
vanuit de jeugd naar boven toe moet groeien. En dan 
spreek ik niet van de 5, 6, 7-jarigen, hé. 
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AMBITIEUS EN
ENORM BOEIEND

Die klein mannen of meisjes moet je niet in systemen 
laten voetballen. Die moeten zich vooral amuseren en 
achter de bal aan gaan. Daar mag geen druk zijn. 
Want wat is een systeem ? Wanneer staan ze, zeg 
maar, in 4-3-3? Bij de aftrap misschien maar tien se-
conden later al helemaal niet meer. Dus wat wil zo’n 
systeem dan eigenlijk zeggen ? 
Het spelplezier moet primeren. Als ze ouder worden 
- 14, 15 of 16 - dan mag er wel wat meer bij komen 
kijken. Maar daar moeten we van de strakke systemen 
af. Want dan gaan ze verstikken en wordt hen alle cre-
ativitiet ontnomen.

Maar als je geen systemen hanteert, heb je niks om 
op terug te vallen. Tenzij we niet meer van nummers 
spreken maar van posities en iedere speelster op elke 
positie haar draai kan vinden. Dan switchen de posities 
continu, raakt de tegenstander het noorden kwijt en 
komt er ruimte. 

>>
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We zeggen hier altijd: de bal moet naar daar waar het 
gras groen is. Dat wil zeggen waar de ruimte is. En 
als de bal daarin gespeeld wordt en iedereen volgt in 
functie van waar de bal daarna naartoe zal gaan, blijf je 
van de ene naar de andere ruimte gaan en kom je uit-
eindelijk voor doel terecht. Dat vraagt echter discipline 
van alle speelsters en het vermogen om te zien waar 
het spel naartoe gaat. Want als er één iemand een po-
sitie niet invult, valt er ruimte voor de tegenstander en 
is het gras voor hen groen.”

Ambitieus en enorm boeiend. Zo klinkt Brepoels’ be-
geesterende discours. Het vrouwenvoetbal van de 
toekomst ? Als het van hem en zijn speelsters ,zal dat 
eerstdaags in Limburg te zien zijn.

doelpuntenmachine 
KRC Genk Ladies:

 GWEN
<<  DUIJSTERS
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JANA
VAN 
LAERE
SCHEIDSRECHTER

Doordat de scheidsrechters niet tot een 
club met vaste trainingsdagen behoren, 
moet je het fysieke deel zelf in handen 
nemen”, zegt Jana. “Ik train sowieso op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Daarnaast zijn er zijn ook verschillende 
vriendenkringen van scheidsrechters die 
één keer per week een gezamenlijke trai-
ning organiseren. Als je hogerop komt in 
de arbitrage zijn er ook de maandelijkse 
trainingen van Top B Core waar ondertus-
sen een negental vrouwelijke scheids-
rechters - ook onze FIFA-scheidsrechters 
- meetrainen met de mannelijke refs en 
assistenten uit Eerste Nationale.”

Ella De Vries was in 2008 de eerste vrouwe-
lijke lijnrechter in eerste klasse. Misschien 
volgt ooit een vrouwelijke wedstrijdleider 
in de Jupiler Pro League. Al is het niet zo 
dat een vrouwelijke scheidsrechter in de 
Scooore Super League automatisch ook 
een wedstrijd in de eerste klasse bij de 
mannen kan fl uiten.

Jana Van Laere: “Het is belangrijk dat een 
scheidsrechter de verschillende niveaus 
doorloopt. Een hogere reeks heeft ook een 
hogere intensiteit.”

Met de collegialiteit tussen de scheids-
rechters zit het in ieder geval goed, - ge-
tuige ook de ‘Belgian Female Referees’- 
groepjes op Facebook en Instagram. 

“We kennen elkaar goed en organiseren 
vaak trainingen en activiteiten, zodat we 
een band hebben over heel Vlaanderen en 
België” beaamt Jana.

Haar week is alvast goed gevuld maar bo-
ven op de trainingen komen ook nog haar 
persoonlijke voorbereidingen met een 
doorlichting van de wedstrijden die ze in het 
weekend fl uit. Dat is er één bij de mannen in 
derde provinciale en één bij de vrouwen in 
de Scooore Super League. Toch weet ze al-
les te combineren met jaar job als verpleeg-
kundige op de afdeling intensieve zorg van 
het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. 

Jana Van Laere: “Het voordeel van arbitra-
ge is dat wij onze beschikbaarheden in het 
weekend kunnen doorgeven, waardoor ik 
ook mijn wedstrijden kan fl uiten wanneer 
ik niet in het weekend moet werken. Daar 
wordt dan wel rekening mee gehouden.”

Toch moet er een verschil zijn tussen zor-
geloos voetballen en de verantwoordelijk-
heid van een scheidsrechter dragen. 
“In het begin verontrustte het mij wel dat 
de taak van een scheidsrechter zo veel 
besproken wordt”, zegt ze. “Dat valt in de 
praktijk best wel mee. Iedereen maakt fou-
ten maar als je na negentig minuten kan 
zeggen dat je alles goed onder controle 
hebt gehad, geeft dat een heel goed ge-
voel.”

Jana Van Laere (°1996) woont in Beveren 
en is nog jong in het vak. Ze zit pas sinds 
2013 in het voetbal.

Jana Van Laere: “Ik heb altijd al willen 
voetballen maar het was pas na mijn tie-
nerjaren dat ik echt ben gaan doen wat 
ik al zolang wilde. Vanaf mijn achttiende 
heb ik een aantal jaar gevoetbald maar als 
verpleegkundige werd de combinatie met 
trainingen en wedstrijden op vaste dagen 
moeilijk. Daarom ging ik op zoek naar iets 
anders binnen het voetbal.”

Dat had Jana snel gevonden. Vandaag fl uit 
ze in de Scooore Super League en behoort 
ze tot het Top B Core (Belgian Centre of 
Refereeing Excellence) in de schoot van 
het Professional Refereeing Department 
van de Belgische Voetbalbond.

VRIENDENGROEPJES

Jana Van Laere: “Hoe de opleiding tot nu 
toe verliep? Tegenwoordig krijg je via het 
programma ‘Referee in One Day’ de spel-
regels toegelicht op één dag. Toen ik be-
gon was dat nog met drie sessies op drie 
zaterdagvoormiddagen, gevolgd door het 
examen in week vier”. 

Naast de kennis van de regels is er ook het 
fysieke aspect. 

“ER IS VEEL
RESPECT VOOR
VROUWELIJKE

SCHEIDSRECHTERS”

In 2019 volgde Jana Van Laere de 

opleiding tot scheidsrechter en 

vandaag is ze al een gevestigde naam 

in de Scooore Super League. De Wase 

heeft ook niets dan mooie woorden 

voor haar vak: “Als je na negentig 

minuten kan zeggen dat je alles goed 

onder controle hebt gehad, geeft dat 

een heel goed gevoel.”
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“SCHEIDSRECHTER
ZIJN VORMT JE”
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Het Belgisch voetbal 
zoekt een 2de gouden 

generatie.

Test jezelf op ikwordscheidsrechter.be
en misschien fluit jij 

binnenkort wel een topmatch.

Ze nuanceert ook dat het bij je persoonlijkheid 
moet passen om scheidsrechter te worden. Gezag 
uitstralen, kan je ook leren. 

Jana Van Laere: “Scheidsrechter zijn, vormt je als 
mens. Ook als er plots een groep volwassenen 
mannen tegenover je staat die allemaal hun me-
ning over het voetbal hebben, moet je als vrouw 
achter je beslissing staan en ervoor zorgen dat zij 
jouw beslissing volgen.”

RESPECT EN VOLDOENING

De vrouwen in de Scooore Super League of de 
mannencompetitie in derde provinciale?

Van Laere kan niet zeggen welk van beide ze ver-
kiest. Op de vraag welk onderdeel van de arbitra-
ge tijdens de negentig minuten het meest wordt 
onderschat, denkt ze in de eerste plaats aan de 
buitenspelregel. “Zeker in derde provinciale waar 
we nog werken zonder communicatiesysteem met 
oortjes is het niet eenvoudig. Bij buitenspel zijn er 
zoveel uitzonderingen op de regels dat het soms 
nodig is om te overleggen met je twee assisten-
ten,” geeft ze toe.

Is Van Laere veeleer het autoritaire type scheids-
rechter dat hoog boven de twee ploegen staat, of 
toch meer een ref met wie gepraat kan worden? 

Jana Van Laere: “Ik ben niet iemand die voor de 
wedstrijd al met waarschuwingen komt en geef 
elke ploeg het voordeel van de twijfel. Ik ben ook 
geëvolueerd naar iemand die vrij veel praat op het 
veld; naast de strikte communicatie mag er ook 
ruimte voor wat humor zijn. Spelers moeten weten 
dat ze mij kunnen aanspreken. Al te autoritair zijn, 
werkt vaak toch niet.” 

Hoe zit het met de houding van mannelijke en 
vrouwelijke spelers ten opzichte van een vrouwe-
lijke scheidsrechter?

Mannen zijn soms iets heviger - afhankelijk ook 
van welke teams tegen elkaar spelen. Het is al-
tijd opletten, ook bij de vrouwen”, waarschuwt ze. 
“Vaak zit het er al van in de jeugd in. Ik denk ook 
dat veel afhangt van de manier waarop trainers 
daar tegenover staan. Maar ik moet zeggen dat er 
veel respect is voor vrouwelijke scheidsrechters. 
Ik hoor vaak: ‘chapeau dat jij dit doet’.”

Al moet je er als scheidsrechter ook mee leren 
omgaan dat je opmerkingen krijgt uit het publiek. 
Ze schermt zich doorgaans af van het publiek 
waardoor ze niet veel hoort van wat er gezegd 
wordt. 

De vraag waarom je je op een zondagmiddag zou 
laten uitschelden, vindt Van Laere overtrokken. 
Ze is dan ook vol overtuiging één van de gezich-
ten van de campagne van Voetbal Vlaanderen, 
ACFF en de KBVB om meer scheidsrechters te 
rekruteren en het aandeel vrouwelijke scheids-
rechters te doen toenemen.

“Het is een mooie hobby die je betrokken houdt 
bij het voetbal en waar je veel respect en voldoe-
ning uit kan halen,” besluit Jana.
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VROUWELIJKE 
COACHES

Mounia Wanzi is geboren en getogen in 
Luik, waar ze letterlijk haar eerste stapjes 
leerde zetten met een bal. 

“Toen ik als peuter bij mijn meter voor het 
eerst mijn evenwicht kon behouden was 
dat met een opblaasbare bal in mijn han-
den,” lacht ze. “Mijn vader en mijn broer 
voetbalden ook, dus ik ben echt zoals Obe-
lix in de ketel met toverdrank gevallen.” 

Op school was Mounia de enige die voet-
balde met de jongens op de speelplaats en 
dus was het niet verwonderlijk dat ze ook 
in clubverband voetbalplezier ging zoeken 
bij RRFC Montegnée en RCS Fragnée. Daar-
na verhuisde ze voor een zestal jaar naar 
Brussel, waar ze nog altijd werkt, en wel 
bij de Belgische Voetbalbond. Marketing 
en communicatie boeit haar al lang en zo 
stond ze bij de Voetbalbond persoonlijk 
mee aan de wieg van de nieuwe RBFA app. 
In Brussel speelde ze achtereenvolgens 
bij RSCA Women en RWDM Girls, waarna ze 
enigszins onverwacht de keuze maakte om 
coach te worden.

“Toen ik terug in Luik ging wonen, was het 
praktisch niet meer haalbaar om ook nog 

eens zelf te blijven voetballen bij RWDM 
Girls,” legt Mounia uit. “Maar de club stelde 
me voor om coach te worden van de jong-
ste meisjes. Ik had mezelf nooit in die rol 
gezien maar ik heb de uitdaging aanvaard. 
Eerst door meisjes van 5 tot 8 te bege-
leiden bij puur recreatief voetbal en door 
parallel op uitnodiging van de club de op-
leiding voor een Uefa C-licentie te volgen 
bij de ACFF. De club zou mij de opleiding 
terugbetalen als ik geslaagd was en dat is 
ook gelukt. Tot vorig seizoen heb ik de U9 
gecoacht, en nu coach ik de U11 terwijl ik 
ook nog het brevet van Initiateur B probeer 
te behalen. Hadden ze mij vijf jaar geleden 
gezegd dat ik coach zou worden van der-
gelijke jonge speelsters, dan zou ik geant-
woord hebben dat ik daar het geduld niet 
voor had. Maar het gaat op een natuurlijke 
manier. De passie voor het voetbal zorgt 
ervoor dat je de tijd neemt om de meisjes 
de basis van het voetbal bij te brengen én 
om jezelf te vormen tot coach.”

MÉÉR DAN EEN CLUB

Als vrouwelijke coach heeft Mounia bij 
RWDM Girls al het gezelschap van collega’s 

De Luikse Mounia Wanzi combineert haar functie in de marketingaf-
deling van de KBVB met haar activiteiten als coach bij de bijzondere 
Brusselse club RWDM Girls.

als Imane, Yousra, Salma, Rania en Nora. 
Samen met voorzitter Tania Dekens, jeugd-
coördinator Onur Kilic en stichter Ramzi 
Bouhlel helpen ze bij de ontwikkeling van 
de club die meer dan 350 speelsters telt. 
In haar jonge carrière heeft Mounia al wel 
gemerkt dat er behoorlijke verschillen zit-
ten tussen de leeftijdscategorieën. 

Mounia Wanzi: “Voor de jongsten van 5 tot 
8 jaar is spelen en fun hebben natuurlijk 
heel belangrijk. Ze willen altijd de bal, het 
moet snel gaan en ze moeten altijd in be-
weging blijven. Bij de U11 is de bal nog altijd 
belangrijk maar speelt het idee van de ge-
zamenlijke aanpak in ploegverband al een 
duidelijke rol en wordt er gewerkt naar de 
beloning van de wedstrijd in het weekend.”

Elk seizoen moeten ook nieuwe speelsters 
worden geanalyseerd en ingepast in groe-
pen van een homogeen niveau binnen de 
leeftijdscategorie. Gaandeweg ontstaat 
dan een hechte band die veel voldoening 
geeft. 

“De combinatie van mijn beroep met het 
coachen lukt goed omdat de trainingen 
mooi aansluiten bij de werkuren”, vertelt 

Mounia. “Dat neemt niet weg dat je op een 
jaar tijd natuurlijk veel tijd steekt in al die 
voorbereide trainingen en wedstrijden. 
Maar dat heb ik zeker over voor de meisjes. 
Als je drie keer per week intensief bij el-
kaar bent dan creëert dat een sterke band 
waardoor het op het einde van het seizoen 
wel eens pijn aan het hart kan doen om af-
scheid te nemen. Voetbal is een emotione-
le sport. Ook voor coaches.”

RWDM Girls is bovendien méér dan een 
club, kan Mounia getuigen.

“Voor mij was RSCA al een enorme er-
varing, maar bij RWDM kwam daar nog 
een menselijk aspect bij dat ik nog ner-
gens anders had ervaren en dat me erg 
raakte. Voetbal draait niet alleen om 
de logo’s van sponsors op een mooie 
uitrusting maar vooral om het deel uit-
maken van een club waar iedereen met 
elkaar rekening houdt. Wij willen meis-
jes duidelijk maken dat zij ook kunnen 
voetballen, dat je school en voetbal 
kan combineren en dat onze club niets 
te maken heeft met het beeld dat veel 
mensen na de aanslagen hadden van 
Molenbeek als haard van terrorisme.”

 POSITIEVE COMMUNICATIE

Het zal niet verwonderen dat in de per-
soonlijke aanpak van Mounia als coach 
de positieve communicatie een belang-
rijke rol speelt.

“Ik begin en eindig mijn trainingen altijd 
met een vraag aan de meisjes of alles 
goed gaat met hen. Want soms is er 
thuis of op school een probleem waar 
je niet van op de hoogte bent, terwijl 
het zeker voor meisjes tussen 8 en 11 
belangrijk is dat voetbal een zorgeloze 
bezigheid is waarbij het plezier centraal 
staat. Ons meisjesteam speelt ook het 
hele seizoen lang tegen jongensteams. 
Dat vormt hun karakter. 

COACH 
MOUNIA WANZI 
VAN RWDM GIRLS INTERVIEW

MOUNIA WANZI >>
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“IK VRAAG DE MEISJES ALTIJD 
OF ALLES GOED GAAT”

Maar het vraagt ook een zelfvertrouwen 
dat niet gebaat is bij negatieve opmer-
kingen van ouders of tegenspelers die 
zeggen dat je niet geschikt bent om te 
voetballen. Nog veel ouders laten hun 
dochter eerst tennissen of turnen om-
dat ze niet willen dat hun dochter een 
‘gemankeerde jongen’ is of meer van 
dergelijke clichés. Maar vaak komen zij 
ook in die sporten trainers tegen die pe-
dagogische kennis missen en zo streng 
zijn dat meisjes afhaken omdat ze er zelf 
niet meer in geloven.”

Mounia gelooft dat meer vrouwen in het 
voetbal zullen helpen om andere waar-
den en attitudes ingang te doen vinden 
dan ‘hard worden’ door strenge trainers 
en roepen op jonge spelers alsof ze al 
Champions League spelen. En zelf heeft 
ze ook gezonde ambities. 

“Mij zal je niet horen zeggen dat ik mor-
gen de Red Flames wil coachen, want ik 
moet nog veel ervaring opdoen. Ik neem 
het dag per dag en we zien wel wat mor-
gen brengt. Maar ik wil in ieder geval wel 
een impact hebben op het vrouwen-
voetbal in België, zowel bij de jeugd als 
voor de ouderen.”
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“Te veel landen verdienen nog steeds een 
rode kaart voor zondigen tegen gendergelijk-
heid.”

Dat zegt kinder- en meisjesrechtenorganisa-
tie Plan International België. Niet enkel op het 
voetbalveld maar ook aan de schoolpoort vin-

den we wereldwijd nog steeds te weinig meisjes omdat zij 
als ondergeschikt aan jongens worden beschouwd. 

Deze ongelijkheid moet dringend stoppen! Want jongen of 
meisje, iedereen verdient de kans om naar school te gaan. 

Om hier samen verandering in te brengen ondersteunen de 
Red Flames sinds 2013  de acties van Plan International 
waaronder een specifi ek voetbalproject in Benin. Samen 
geven ze meisjes de kans om hun eigen leven in handen 
te nemen.

T

>>

WIL JE OOK 
GRAAG
PLAN OUDER
WORDEN?
DAT KAN VIA

“ TE VEEL LANDEN 
VERDIENEN NOG 
STEEDS EEN RODE KAART 
VOOR ZONDIGEN 
TEGEN GENDERGELIJKHEID.” 

 1000meisjes.be
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WIL JE OOK 
GRAAG
PLAN OUDER
WORDEN?

meisjes en hun gemeenschap kansen willen 
geven om hun dromen waar te maken.
Plan Ouders steunen verschillende projec-
ten waarmee ze mee het verschil maken voor 
meisjes wereldwijd. 

En het werkt, vertelt Aissata, een 12-jarig 
meisje uit Mali:
“Een jaar geleden kon ik niet lezen of schrijven 
maar dankzij het project van Plan Internatio-
nal kon ik mijn leeftijdsgenoten bijbenen en 
kan ik nu naar school gaan. Later wil ik lerares 
worden om andere meisjes te helpen hun op-
leiding verder te zetten zodat ze op hun eigen 
benen kunnen staan.”

Ook Julie Biesmans en Janice Cayman van de 
Red Flames zijn daarom Plan Ouder. Want zowel 
op als naast het voetbalveld strijden zij mee 
voor gendergelijkheid. Enkel door te investeren 
in meisjes, kunnen we genderstereotypes en 
ongelijkheid de wereld uithelpen.
          
“Ik hoop dat heel wat Belgen Plan Ouder wor-
den want de steun via Plan International 
maakt echt een verschil. Voetballen of naar 
school gaan, voor ons is het allemaal eenvou-
dig toegankelijk maar voor deze meisjes is dat 
niet het geval,” zegt Julie Biesmans.

SAMEN INVESTEREN IN MEISJES! 

De toegang tot school en onderwijs heeft een 
directe impact op het leven van meisjes en hun 
omgeving. 
Door naar school te gaan, hebben ze meer kans 
om later een goede job te vinden, een hoger 
inkomen te hebben en zich te ontwikkelen als 
zelfstandige vrouwen. Geen toegang tot on-
derwijs heeft nefaste gevolgen voor het le-
ven van deze meisjes. Ze hebben geen invloed 
meer op hun eigen levensweg en worden vaak 
het slachtoffer van uitbuiting, seksueel mis-
bruik en zijn veroordeeld tot uitzichtloos leven 
in armoede.  

Deze meisjes verdienen beter, want allen heb-
ben zij het potentieel om uit te groeien tot 
sterke vrouwen. Wij kunnen hier verandering in 
brengen door te investeren in meisjes en een 
betere toekomst. 

1000 MEISJES

Plan International België lanceerde daarom de 
campagne ‘1.000 Meisjes Countdown’. Ze zoe-
ken hierbij 1.000 nieuwe Plan Ouders die 1.000 

 JANICE CAYMAN &
<< JULIE BIESMANS
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#THEWORLDATOURFEET
#GENDEREQUALITY

ZO WORDEN
VROUWELIJKE
ROLMODELLEN
IN HET VOETBAL
ALLEEN MAAR
GROTER...

hierop vol enthousiasme en dachten 
meteen aan namen als Romelu Lukaku, 
Kevin De Bruyne en Dries Mertens. Ook 
het enige meisje uit de ploeg dacht aan 
Big Rom. En plots was het Tessa Wullaert 
die tevoorschijn kwam om hen training 
te geven. Eens te meer een bewijs dat 
het voetbal nog steeds grotendeels 
beschouwd wordt als een sport voor 
mannen. Met verschillende acties, zowel 
binnen als buiten de federatie, trachten 
we hier als KBVB verandering in te 
brengen.

Een groot deel van onze Red Flames, 
zoals Tessa Wullaert, volgt een 
trainerscursus en dat kunnen we enkel 
maar toejuichen. Zo wordt het aantal 
vrouwelijke rolmodellen in het voetbal 
alleen maar groter en proberen we 
samen met hen het aantal voetballende 
vrouwen en meisjes te verhogen. 

Kijk hoe de spelers reageren op de 
komst van coach Tessa:

https://www.rbfa.be/nl/over-
ons/onze-sociale-projecten/
duurzaamheidsengagement/sdg-voice

Het Football & Social Responsibility 
departement van de KBVB heeft in 2020 
een nieuwe strategie voor de komende 
vier jaar ontwikkeld. Voor deze nieuwe 
strategie hanteerden we het kader van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) van de Verenigde Naties. Met de 
steun van Buitenlandse Zaken en de 
nominatie als SDG Voice 2020 door het 
FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame 
Ontwikkeling) voerden we ons actieplan 
uit. Als SDG Voice willen we te tonen hoe 
een sportfederatie kan bijdragen aan 
deze SDG’s. Eén van onze voorbeelden 
is die rond SDG 5, Gendergelijkheid waar 
we samen met onze Red Flames & 
Plan International België heel hard aan 
werken.  

In deze video rond gendergelijkheid wilden 
we de stereotypen in beeld brengen en 
daar zijn we ook perfect in geslaagd. We 
gingen naar een lokale voetbalclub met 
de boodschap dat ze training zouden 
krijgen van ‘een Belgische International 
die al 50 goals heeft gemaakt voor de 
nationale ploeg’. De kinderen reageerden 

TESSA
WULLAERT
VOLGT EEN
OPLEIDING

ALS COACH

SDG 5
GENDER-
GELIJKHEID MET 
TESSA WULLAERT
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PARTNERSHIP
PROXIMUS 

<< Stefaan Haerick,
 Director Content 
 Partnership & Sponsoring
 PROXIMUS

Dat spreekt voor zich. Voor Proximus is 
het belangrijk dat de keuze van onze 
partners en de projecten die we opzet-
ten in lijn lopen met deze strategie. Zo 
kunnen we die sneller uitrollen en con-
creter maken.

Wat is in deze nieuwe context het be-
lang van het partnership met de Ko-
ninklijke Belgische Voetbalbond voor 
Proximus?

Om te beginnen is ons partnership met 
de KBVB een historisch gegeven; het 
begin van onze samenwerking dateert 
al van meer dan 25 jaar geleden. In de 
loop van de jaren hebben we onze sa-
menwerking aangepast. En vandaag 
stellen we vast dat er heel wat over-
eenkomsten zijn tussen Proximus en de 
KBVB. Ondersteund door onze respec-
tievelijke nieuwe strategieën hebben 
we allebei als doelstelling een referen-
tie te worden in Europa: de KBVB als fe-
deratie en Proximus als operator. Verder 

In 2020 gaf Proximus een nieuwe rich-
ting aan zijn globale strategie. Waaruit 
bestond die verandering?

In april 2020 heeft Proximus onder de 
impuls van Guillaume Boutin, onze CEO, 
inderdaad beslist om ons transforma-
tieproces aan te zwengelen. We hebben 
onze plannen en ambities vernieuwd, 
maar blijven trouw aan onze missie: “Een 
wereld van digitale mogelijkheden ope-
nen om mensen te helpen beter te leven 
en effi ciënter te werken.” Dat is de basis 
van #inspire2022, onze nieuwe strate-
gie. Het is een duidelijke visie en ambitie, 
die steunt op vier fundamentele pijlers: 
het beste gigabit-netwerk in België uit-
bouwen, functioneren als een ‘digital 
native’ onderneming, een rendabele 
groei bereiken via partnerships en eco-
systemen, en werken aan een groene en 
digitale samenleving.

Houdt deze nieuwe strategie een gewij-
zigde sponsoringstrategie in?

In juli 2020 kondigden de KBVB en Proximus aan dat ze hun 
partnership met vier jaar verlengen om het nog sterker en nog 
vernieuwender te maken. Over het belang van de Red Flames 
voor Proximus en over hoe onze nationale vrouwenploeg kan 
bijdragen aan de verdere ontplooiing van de strategie van 
Proximus, hadden we een gesprek met Stefaan Haerick, Direc-
tor Content Partnerships & Sponsoring bij Proximus,

“HET BEGIN VAN ONZE
SAMENWERKING 
DATEERT AL VAN MEER
DAN 25 JAAR GELEDEN”
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heeft de voetbalbond, net als Proximus, 
een transformatieproces doorgemaakt: 
we zijn allebei moderner, professione-
ler en digitaler geworden. Dat helpt ons 
om makkelijker vernieuwende pistes te 
exploreren voor onze samenwerking. En 
uiteindelijk bieden de Rode Duivels en 
de Red Flames voor alle voetbalfans 
een unieke manier om zich op nationaal 
vlak verbonden te voelen.

>>
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Waarin verschilt dit partnership in ver-
gelijking met vroeger?

Dit partnership past in de nieuwe spon-
soringstrategie van onze onderneming 
die meer gericht is op de nieuwe ge-
neraties, via vernieuwende voorstellen 
die onze merkbelofte illustreren: “Think 
Possible”. In het kader van deze vernieu-
wing hebben we besloten nog nauwer 
dan vroeger samen te werken. Daarom 
steunen we meer initiatieven dan louter 
voor de Rode Duivels en de Red Flames. 
We hebben ook de naam Proximus ver-
bonden aan het nationale voetbalcen-
trum in Tubize, het Proximus Basecamp, 
we dragen bij tot de ontwikkeling van de 
“eDevils” en we zijn offi ciële ICT-partner 
geworden van de KBVB.

Proximus was ook een van de pioniers 
die de Red Flames steunden. Was dat 
een evidente keuze?

Wij waren inderdaad de eerste opera-
tor die de Red Flames een podium ga-
ven door hun wedstrijden op onze plat-
forms uit te zenden. En toen in augustus 
2019 de Belgische Voetbalunie ons het 
project “The World At Our Feet” presen-
teerde, vonden wij het bij Proximus van-

vestigt alvast onze keuze. Via het pro-
gramma “Love Football” wilden we een 
initiatief steunen dat niet louter een 
elitesport op het oog heeft, maar dat 
ook jong en beloftevol sportief talent 
aanmoedigt, zowel in amateurclubs als 
in schoolteams. Door het uitzenden van 
reportages en interviews op ons plat-
form Pickx en via speciale evenementen 
en tornooien promoten we het vrouwen-
voetbal en de Red Flames.

Hoe dragen de Red Flames vandaag bij 
aan de strategie van Proximus?

Bovenop het spektakel dat ze leveren, 
zijn de Red Flames ook het levende be-
wijs van wat je met teamspirit, motivatie 
en volharding kan bereiken. Om die reden 
hebben we besloten ze als ambassadri-
ces in te zetten van onze 4de strategi-
sche pijler: ijveren voor een groenere en 
digitalere samenleving. De Red Flames 
zijn intussen al 2 jaar het vlaggenschip 
van onze campagne “Don’t Miss the Call”. 
Die promoot het recycleren van gsm’s en 
de aankoop van gerecycleerde telefoons. 
Door in het hele land het goede voorbeeld 
te geven, tonen de Red Flames dat het 
gebruik van smartphones ook op een 
duurzame manier kan. Zo kregen tijdens 

zelfsprekend dit te ondersteunen. De 
vrouwen zijn duidelijk hun plaats aan 
het opeisen in deze traditioneel man-
nelijke sport. Onze doelstelling is ze te 
helpen verder vooruitgang te boeken 
en ongeziene hoogten te bereiken. 
Hun kwalifi catie voor de Euro 2022 be-

de 2 laatste thuismatchen de suppor-
ters die een oude gsm meebrachten een 
gratis ticket voor de volgende match van 
de Red Flames. Wij vinden het belangrijk 
de Red Flames hierbij te betrekken, want 
zo zetten zij onze actie in de kijker en sti-
muleren ze de recyclage van oude gsm’s.

“ THINK 
 POSSIBLE”
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sprongen dan ook al snel op de kar. 
Vrouwen verdienen net zo goed als 
mannen om in de spotlights te staan 
en we hebben het wel voor challengers 
binnen het bedrijf.”

BETROKKENHEID VAN 
MEDEWERKERS EN 
KLANTEN

Connections speelt nu al meer dan twee 
jaar een leidende rol en in het zog zijn 
er al heel wat bijkomende partners 
aangetrokken. 

“Als eerste hebben we exclusief voor 
de Red Flames gekozen en dat blijkt, nu 
vrouwenvoetbal alsmaar aan populariteit 
wint, een zeer verstandige beslissing. 
We steunen niet enkel topsporters maar 
helpen ook jong talent doorstromen. 
We willen die rol van katalysator blijven 
spelen. Niet voor niets zijn we telkens in 
grote getale aanwezig bij de wedstrijden 
van onze Red Flames. Het geeft aan hoe 
betrokken ook onze medewerkers en 
klanten zijn bij dit project. In een mum 
van tijd brengen we per wedstrijd 400 à 
500 tickets aan de man.”

EEN VOORTREKKERSROL 
DIE ONS ALS GEGOTEN ZIT

Pionieren zit bij Connections in de 
genen. Niet alleen trokken we meer dan 
33 jaar geleden als eerste Belgische 
reisorganisatie naar New York, ook op 
het vlak van sponsoring nam het bedrijf 
een voortrekkersrol op. Connections 
was de eerste partner van de KBVB die 
voluit voor de Red Flames koos. Een 
initiatief dat CEO Ronny Bayens zich nog 
geen seconde heeft beklaagd. 

“Als organisatie houden we ervan 
mensen op een voetstuk te plaatsen. 
En toen de vraag van de KBVB kwam om 
als partner mee in het verhaal van de 
Belgian Red Flames te stappen, hebben 
we dan ook geen moment getwijfeld”, 
geeft Ronny aan. “De Belgische vrouwen 
waren duidelijk underdog, zeker in 
vergelijking met de Rode Duivels die veel 
meer exposure genoten en een waaier 
aan partners hadden. We waren echter 
gecharmeerd door het samenhangende 
verhaal van het jonge, gemotiveerde 
team van de KBVB dat zijn schouders 
onder het vrouwenvoetbal zette en 

“WE STEUNEN NIET ENKEL
 TOPSPORTERS MAAR HELPEN
 OOK JONG TALENT”

“De recente overwinningen en 
resultaten doen alvast het beste 
vermoeden. Ik heb de indruk dat het 
geloof groeit en ook in de omkadering 
zijn grote stappen gezet. We beschikken 
over talent, doorzettingsvermogen en 
uiteraard de beste supporters”, lacht 
Ronny. “Een plaats binnen de eerste 
5, dat moet haalbaar zijn. En laat dat 
maar het opstapje zijn naar een nog 
beter resultaat tijdens het WK. The sky 
is the limit en in dat luchtruim voelt 
Connections zich thuis”, besluit de CEO. 

GELOVEN IN EIGEN KUNNEN
Binnenkort staat het EK voor de deur 
en dat leeft ook binnen de muren van 
Connections, ondanks het feit dat de 
reissector het de voorbije periode niet 
onder de markt heeft gehad. 
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WHITESPARK PACK
© 2021 adidas AG

BEN JIJ AL
INSIDER?
DOE NU JE VOORDEEL EN SLUIT JE 
VOOR SLECHTS €25,- AAN BIJ 1895, 
DE OFFICIËLE BELGIAN FAN CLUB

Meer info op rbfa.be
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