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Vrouwenvoetbal brengt
hoofd en hart samen
Vrouwenvoetbal brengt
BOCHOLTZ Sociale smeltkroes van culturen op Nederlands grootste vrouwenvoetbaltoernooi

door Ton Reijnaerts

VROUWENVOETBAL – Vrouwenvoet-
bal is in de ogen van sommige
mannen nog altijd een groot mis-
verstand. Sommige oerconserva-
tieven orakelen zelfs dat ze een
stel strompelende vrouwen met
een bal absoluut niet willen ga-
deslaan.

Tijdens het Europees vrouwenvoet-
baltoernooi in Bocholtz maakten
onder andere RKTSV, SV Blau
Gelb Berlin, Ara Cor Marokka en
FK Alpha 09 Kalingrad korte met-
ten met vooroordelen.

Op de sportcomplexen van
WDZ en Sportclub’25 weerklinkt
gejuich en geroezemoes van vrolij-
ke stemmen. Duizend voetbalsters
genieten met volle teugen. Van
voetbal, zon én campingsfeer.
,,Waar is hier het zwembad”, zorgt
een Utrechtse voetbalster voor in-
stemmend gelach. In de ‘health cor-
ner’ naast het speelveld genieten
drie speelsters van het Russische
FK Alpha 09 Kalingrad zicht en
hoorbaar (‘lovely’) van een gratis
massage door fysiotherapie studen-
ten van de Hoge school Zuyd. Een
échte weldaad na een busreis van
1700 km. In het tentenkamp, waar
zeshonderd speelsters de nacht heb-
ben doorgebracht, zetelt Edward
van de Heuvel op een luchtkussen.
Omringd door voetbalvrouwen in
bikini oogt de leider van DAW
Schaijk welhaast als een Pascha.
,,Het is hier top! Geweldige sfeer,
gisteravond hebben we 160 eitjes
gebakken voor de teams en daarna
was het tot half vijf feest. Omdat
we ons gisteren kwalificeerden
voor de finalewedstrijden van van-
daag, dachten we lekker te kunnen
uitslapen. Om half acht begon ech-

ter plotseling iemand met een me-
gafoon te schreeuwen dat we moes-
ten opstaan. We konden hem wel
de nek omdraaien”, joelen de speel-
sters. Jack Lussenburg, de man die
het vrouwenvoetbal in Zuid-Lim-
burg op de internationale land-
kaart zette, wordt door de voetbal-
sters met gejuich en gezang ontvan-
gen. ,,Louis van Gaal noemt zich
een womanizer. Maar hij kan echt
niet in schaduw staan bij Jack”,
dolt Van de Heuvel. Als het om het
organiseren en promoten van vrou-
wenvoetbal gaat is Lussenburg (56)
inderdaad geen zee te hoog. Via in-
ternet en sociale netwerken ver-
richt de Landgravenaar inderdaad

heuse mirakels. Ook in Bocholtz
was hij de initiatiefnemer en aanja-
ger. ,,In vijf jaar tijd zijn we uitge-
groeid naar 52 teams. Met de huidi-
ge vier velden is dát helaas het
maximum. Als hier nog twee kunst-
grasvelden worden aangelegd, kun-
nen we een toernooi voor honderd
teams organiseren. Limburg zou
zich dan kunnen profileren met
het grootste vrouwenvoetbaltoer-
nooi ter wereld”, geeft Lussenburg
een eye-opener. Een eye-opener
zijn ook de finalewedstrijden in
Bocholtz. Met een houding waar-
van de wil om te winnen vanaf
spat attaqueren de voetbalsters te-
genstander en bal. Het spelpeil is

meer dan aansprekend. Maar waar
het uiteindelijk het meest om gaat
is de sociale smeltkroes van cultu-
ren. ,,De winnaar hier is degene die
aan het einde van het toernooi de
meest contacten heeft gelegd”,
lacht Lussenburg. ,,We nemen hier
voor het eerst deel”, vertelt aanvoer-
ster Faticha Amozlouf van Ara Cor
Marokka dat de finale met 2-0 ver-
liest van RKTSV. ,,Het spelniveau
is oké en de sfeer is geweldig. Som-
mige keken aanvankelijk nog een
beetje raar omdat enkele meisjes
van ons een hoofddoek dragen,
maar op z’n laatst gisteravond toen
iedereen samen danste en feest vier-
de was dat helemaal verdwenen.”
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