
| 6 7 || 6

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. 
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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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Maak kans op 
4 tickets voor Disneyland® Paris!

Schrijf je in voor de actie op Bonusland en neem deel aan de wedstrijd: doe je inkopen bij Carrefour 
van 06/12/2021 tot en met 02/01/2022 en ontvang per kassaticket 1 deelname aan de wedstrijd.

Scan de code�:

Ga naar www.bonusland.be
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