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Bij onze noorderburen
is wandelvoetbal razend
populair, maar ook hier

krijgt de sport grond onder
de voeten. ln de Rabotwijk
ging zopas de vijfde Gentse

wandelvoetbalploeg van

start. Nieuwe spelers
zijn welkom!
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andere discipline. De regels zijn simpel,
legt Mathilde Dispersyn (I(AA Gent
Foundation) uit: "Wandelvoetbal wordt
gespeeld door mannen en vïouwen vanaf
55 jaar. Hetveld meet ongeveer 25 op

35 meter, het doel is 3 meter breed en
r meter hoog. Een match speel je met
5 tegen 5, zonder vaste keeper. De bal
moet onder heuphoogte blijven. Slidings
en lichamelijk contact zijn verboden.
Wat ook niet mag is lopen: één voet moet
altiid in contact met de grondblijven."

Uierkante bal
Ook opvallend: wandelvoetbal kent geen
buitenspelregel, en daar zijn de meeste
spelers niet rouwig om. Dat geldt ook
voor Nicole Tillie en Frank Rotsaert. Zij
spelen bij de Voskes, het wandelvoet-
balteam van de wijk Watersportbaan, en
belijden honderduit hun liefde voor deze

sport. Frank is 68, Nicole z9 - het levende
bewijs dat wandelvoetbal tot op een
gezegende leeftijd mogelijk is.

Frank Rotsaert: "Ik wandel elke dag,

maar ik had altijd een broertje dood aan
sport. Ik zie mezelf niet op loopschoenen
langs de Watersportbaan jakkeren.

Wandelvoetbalis dus de ideale sport
voor mij. (lacht) Voor veel medespelers

trouwens. Eerlijk gezegd: sommigenvan

Wandelvoetbal is een dankbare aanleiding om buiten te komen en vrienden te maken.

ons wisten nauwelijks of eenvoetbal
rond of vierkant was. Maar we trainen
nu al een jaar lang elke week en ieder-
een is er enorm op vooruitgegaan. We
hebben alsmaar meer controle over
de snelheid en de richting van

onzê passes."

Binnenkantvoet
Nicole Tillie is wel altijd sportief
geweest. Ze mept elke donderdag z uur
lang ballen op een tennisterrein
en komt net als Frank elke vrijdag-
namiddag trainen bij de Voskes.

Nicole Tillie: "We zijn met 18, waar-
van er toch telkens ro tot 12 opdagen.
Vooral de vrouwen komen trouw

naar de training. Ik heb thuis zelfs een
bal liggen. Daar trap ik af en toe eens

tegenaan, om te oefenen. Binnenkant
voet, zoals ik het hier geleerd heb, en zo-

wel rechts als links! Ik heb telkens veel
deugd van de training. Je mag het
trouwens niet onderschatten, hoor.
Als je een uurtje traint en daarna een
matchke speelt, voel je het achteraf wel."
Frank Rotsaert: "Ik val in elk geval vlot
in slaap op vrijdagavond."

Geen Ronaldo's
Samen sporten: dat doet deugd en het is
gezond. Toch is parate Íitheid maar de
helft van het verhaal. Voor de Stad
is wandelvoetbal vooral een manier

'Een uurtie
trainen en daarna

een match: dat voel
ie achteraf.'
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om 55-plussers met elkaar in contact
te brengen.
Nathalie Samaes (Regie Gezondheid en

Zorg): "In sommige wijken wonen veel
senioren die maar zelden mensen zien.
Wandelvoetbal is een dankbare aanlei-

ding om buitente komen eívrienden te
maken. Dat werkt: de spelers van onze

wandelvoetbalploegen organiseren zelf
activiteiten en uitstappen en ze helpen
elkaar als er iets scheelt."
Na amper r jaar vormen de Voskes

inderdaad al een hechte groep, stelt
Nicole vast. Er zitten geen omhoog-
gevallen Ronaldo's bij.
Nicole Tillie: "Niemand voelt zich beter
dan een ander en iedereen is vriende-
lijkvoor elkaar. We hebben zelfs een
Whatsapp-groepje. Vakantiegangers.sturen 

al eens een foto door, jarigen
krijgen felicitaties en wie in nood zit,
kan op hulp ofeen luisterend oor
rekenen. Wij zijn sociale voetballers!"
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'We zoeken
nog spelers.'
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"l4et de KAA 6ent Foundation starten we elk

iaar een nieuwe wandelvoetbalkern op in een

Gentse wiik.Jot nu toe ziin dat de HT Gantoise

Legends in Nieuw Gent - Steenakker, de South-

park Toekans aan het Zuidpark, de Voskes in

de wiik Watersportbaan en sinds kort ook een

ploeg in de Rabotwijk. Wie in of niet te ver van

het Rabot woont en zich graag wil aansluiten,

is meer dan welkom. Je hoeft geen voetbaF

ervaring te hebben. W00n je elders, dan kijk

ie beter uit naar een wandelvoetbalploeg in je

buurt. Er zijn in elke ploeg nog wel een paar

plaatsjes vrij. 50mmige 0rganisaties starten

trouwens zelf een club op. De Bareelshotters

in 0ostakker ziln bijvoorbeeld gegroeid vanuit

0kra. Hoe meer wandelvoetballers, hoe meer

vreugd!"

+ www.kaagent.be/f oundation

+ contact@kaagentfoundation.be
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