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Johan Vrints van de vzw Orbit pleit ervoor om een van 
de lege Brusselse kerken om te bouwen tot ontmoe-
tingsplek voor alle godsdiensten en levensbeschouwin-
gen. “Brussel wordt een stad van ontelbare religies, 
allemaal minderheden.” 
— BETTINA HUBO, FOTO’S SASKIA VANDERSTICHELE

‘Een archipel van 
ontelbare eilandjes’

Interview
De religieuze stad

B ij Orbit, een organisatie die in Brussel en 
Vlaanderen vormingswerk doet rond 
diversiteit, racisme en migratie, houdt 
Vrints zich bezig met de dialoog tussen 

religies en levensbeschouwingen. Scholen en 
organisaties met vragen of confl icten rond dit 
thema kunnen bij hem te rade. Vrints studeerde 
theologie en besliste vervolgens om in het 
Midden-Oosten moderne geschiedenis en 
Arabisch te gaan studeren. Hij landde er precies 
op 9/11 en verbleef vijf jaar in de regio, op 
verschillende plekken, van Amman tot Caïro. Ook 
vandaag reist hij nog regelmatig naar het Mid-
den-Oosten, waar hij inmiddels meewerkt aan een 
project van de Bethlehem University.

Hoe ontstond uw fascinatie voor het Midden-Oos-
ten?
JOHAN VRINTS: Dat had te maken met de gebeurte-
nissen in de aanloop naar 9/11 en de veranderen-
de tijdsgeest. Ik stelde vast dat wij hier in Europa 
onze buren in het Midden-Oosten helemaal niet 
goed kennen. Wij kennen de Arabische wereld 
voornamelijk via de migratie, maar met de rijke 
geschiedenis en cultuur zijn we amper bezig.

In Brussel, waar jarenlang alleen de scheidslijn 
katholiek-vrijzinnig opviel, heeft de migratie tot 
een toevloed aan religie geleid. Hoe schetst u 
religieus Brussel anno 2017? 
VRINTS: Brussel is een superdiverse stad geworden 
op het vlak van religie en levensbeschouwing, een 
archipel van ontelbare kleine eilandjes. We geven 
er ons geen rekenschap van hoeveel groeperingen 
er zijn omdat die groepjes vaak onder de rader 
blijven.
De moslims, die numeriek dominant lijken, zijn 
bijvoorbeeld erg versnipperd. Je hebt Turken, 
Marokkanen, alevieten, alawieten, je hebt ook de 
bekeerlingen: Marokkaanse soennieten die sjiieten 
worden. 
Idem met de christenen in het Midden-Oosten. 
Sinds Theo Francken kennen we de Syrische 
christenen, maar dat is niet één kerk, het zijn 
verschillende kerkjes.
Ook de traditionele godsdiensten zijn verschrom-
peld tot minderheden. De katholieke kerk in 
Brussel is heel klein geworden, de protestantse 
ook, al zie je daar wel een instroom van nieuwe 
evangelische kerken. De joden voelen zich in 
gevaar en trekken druppelsgewijs weg uit Brussel.

Een patchwork dus op religieus en levensbeschou-
welijk vlak. Hoe is die diversiteit kunnen ontstaan?
VRINTS: Brussel is een stad van aankomst. Om 
allerlei redenen - oorlog, armoede - spoelen 
mensen hier aan. En omdat er weinig controle is 
en de economie voldoende formele of informele 
werkgelegenheid biedt, kunnen ze hier makkelijk 
overleven. 
Bovendien wonen er nog weinig oorspronkelijke 
Brusselaars in de stad. Velen zijn in de jaren zestig 
al naar de Rand verhuisd. Je hebt dus ook geen 
claims op de stad, er is weinig chauvinisme. Het 
acceptatievermogen in Brussel is groot. Er kan 
hier veel, niet omdat er een welkomstcomité is, 
maar omdat er geen wegjaagcomité is. Onder de 
radar doet iedereen wat hij wil.

Ook de overheid laat betijen?
VRINTS: Er is een enorme organisatievrijheid in dit 
land. Toen de Belgische staat werd opgericht, werd 
uitgegaan van het principe van scheiding van kerk 
en staat. Godsdienst zou buiten de staat blijven, 
de staat wilde zich niet met één welbepaalde 
religie identifi ceren, maar daarbuiten zou er een 
grote vrijheid zijn, vrijheid van godsdienst, van 

Johan Vrints zoekt dialoog tussen levensbeschouwingen
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onderwijs, van organisatie. Zo konden met name 
de katholieken zich organiseren.
Op basis van de vrijheid van vereniging werd de 
hele vzw-wetgeving uitgewerkt. Verschillende 
erediensten en levensbeschouwingen zijn ook 
officieel erkend en gefinancierd, zo onder meer 
het katholicisme en het protestantisme, de islam 
en de vrijzinnigheid. Maar ook wie niet erkend 
is, kan zich vrij organiseren, een pand kopen, 
financiële middelen verzamelen. 

De ‘nieuwe” gelovigen lijken hun religie intenser 
te beleven. Ik denk bijvoorbeeld aan de enthousi-
aste gezangen in de pinksterkerken en de 
hoofddoek en andere uiterlijke symbolen bij de 
moslims. 
VRINTS: Het klopt dat hun religieuze beleving 
heel intens lijkt, zo intens dat ze ervoor op de 
barricades gaan staan. Religie heeft echter 
verschillende componenten. Er is de spirituele 
beleving, maar er is ook het aspect identiteit. 
Mensen willen hun religieuze identiteit 
bevestigen, omdat ze voelen dat hun geloof 
onder druk staat. Veel moslims beseffen dat ook 
bij hen de secularisatie er zit aan te komen, een 
minder dogmatische lezing van de islam. Zeker 

in het Midden-Oosten merk ik dat, maar hier 
begint het ook. Ouders maken zich zorgen om 
de geloofsbeleving van hun kinderen die hier in 
ons land opgroeien en gaan daarom hun geloof 
extra in de verf zetten, ze klampen zich vast aan 
iets dat dreigt verloren te gaan. De hoofddoek en 
de burnus (mantel met kap, red.) die de mannen 
op vrijdag dragen, het is allemaal identiteit.
Bovendien voelen ze zich bedreigd door de 
overheid, die bijvoorbeeld verlangt dat er 

verdoofd geslacht wordt. Hun verweer hiertegen 
is een identitaire reflex.
Je ziet het eveneens bij de pinksterkerken. Op 
zondag zitten de bussen van De Lijn vanuit 
Vlaanderen vol met mooi uitgedoste mensen op 
weg naar de pinksterkerken in Brussel. Ook dat 
is voor velen een bevestiging van identiteit. Op 
die manier toont de Braziliaanse poetsvrouw die 
zich hier alleen voelt of de nieuwkomer uit 
Nigeria die een gemeenschap zoekt: ik behoor 
tot iets moois en groots. Dat die pinksterkerken 
in tegenstelling tot de katholieke kerk vaak heel 
levendige genootschappen lijken, is dus niet 
noodzakelijk omdat het zulke diepe gelovigen 
zijn, wel omdat de kerkgangers blij zijn dat ze 
samen zijn.

Die religieuze identiteit zoeken en bevestigen 
leidt regelmatig tot spanningsvelden tussen 
religie en de seculiere samenleving. Wanneer 
wordt u erbij gehaald?
VRINTS: Bij crisissen in scholen bijvoorbeeld. Als 
religieuze vrijheid en vrije meningsuiting botsen. 
De leerlingen willen bijvoorbeeld niet weten van 
Darwin in de biologieles of ze spotten met de 
christelijke identiteit van de school. In mijn ogen 

Johan Vrints (vzw 
Orbit): “In Brussel 
kan veel, niet omdat 
er een welkomstco-
mité is, maar omdat 
er geen wegjaagco-
mité is.”

“Brussel zou een soort 
Cordoba kunnen zĳn. 
Duizend jaar geleden 
leefden christenen, 
joden en moslims daar 
vreedzaam naast 
elkaar”
J O H A N  V R I N T S
VZW ORBIT
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gaat het om jongeren die spiritueel niet zo sterk 
staan. Ze zijn zoekende en keren zich daarom 
tegen de school.
Laatst was een leerkracht op uitstap met haar 
leerlingen. De hele tijd riepen ze ‘walahi walahi’ 
tegen haar wat ‘ik zweer bij God’ betekent. Het 
is een soort straattaal. De leerkracht werd er 
gek van en zei dat ze moesten stoppen. Daarop 
vonden de leerlingen, en vervolgens ook hun 
ouders, dat de leerkracht hun godsdienst 
belachelijk had gemaakt.
Als zo’n leerkracht of school zich dan tot mij 
wendt, probeer ik vooral uitleg te geven en de 
religieuze verschillen te duiden zodat de school 
sterker staat op dit terrein. We moeten 
vermijden dat er een wij-zij-mentaliteit ontstaat 
en dat die jongere de indruk krijgt dat hij een 
problematisch element is dat behoort tot een 
achterophinkende religie. Want je wil toch dat 
die jongeren de eindmeet halen.

Zijn er ook conflicten met andere religieuze 
gemeenschappen?
VRINTS: De meeste crisissen waar ik bijgehaald 
word, hebben betrekking op moslims, maar 
mijn allereerste case ging over evangelische 
jongeren die de evolutieleer afwezen. Ook met 
de getuigen van Jehova is het soms moeilijk, 
omdat de meeste andere godsdiensten weigeren 
om met hen samen te werken. Zij mogen dan 
bijvoorbeeld niet meedoen met een project van 
andere religieuze gemeenschappen.

Hoe is het in Brussel eigenlijk gesteld met de 
interreligieuze dialoog?
VRINTS: Na 9/11 is een en ander in gang gezet. 
Allerlei vzw’s, jeugdhuizen en gespreksgroepen 
zijn er nu mee bezig. Een van de oudste 
initiatieven is bijvoorbeeld El Kalima, een 
dialooggroep uitgaande van christenen.
Toch stellen we vast dat mensen van verschil-
lende geloofsgemeenschappen elkaar in de 
praktijk te weinig ontmoeten. De diversiteit 
wordt hier niet optimaal benut. Terwijl Brussel 
een soort Cordoba zou kunnen zijn. Duizend 
jaar geleden leefden christenen, joden en 
moslims daar vreedzaam naast elkaar.  
Ze gaven elkaar alle ruimte en gunden elkaar 
ook het economische succes, wat leidde tot 
grote bloei.

Neemt de overheid geen initiatieven?
VRINTS: Brussel zit wat dat betreft in een  
kramp. Religie is problematisch, dogmatisch, 
ouderwets, het bevrijdt de mensen niet en  
moet dus zoveel mogelijk geweerd worden.  
Die oude vrijzinnige cultuur zit vandaag nog 
steeds ingebakken bij veel sleutelfiguren in de 
Brusselse politiek. Vlaanderen is daar al  
voorbij. Vlaamse steden laten hun personeel 
ingaan op interreligieuze kwesties. In Brussel 
wagen de meeste politici zich er niet aan. 
Staatssecretaris Bianca Debaets is een  
uitzondering.

U pleit ervoor om één van de Brusselse kerken in 
te inrichten als ontmoetingsplaats voor alle 
religies.
VRINTS: Er zijn zoveel kerken in onbruik en er 
zullen er de komende jaren nog meer leeg 
komen te staan. De overheid en het bisdom 
dringen aan op een herbestemming. Wij 
hebben voorgesteld om per centrumstad een 
kerkgebouw in te richten als ontmoetingsplaats 
voor alle religieuze en levensbeschouwelijke 
minderheden. Geen gebedsgebouw dus, maar 
een plek waar tentoonstellingen, conferenties 
en vergaderingen kunnen plaatsvinden. Als 
teken dat er in de buurt christenen, moslims, 
vrijzinnigen, boeddhisten en andere gelovigen 
wonen. Zo behoud je de centrale plaats van zo’n 
gebouw in de stad en doe je er iets mee wat past 
bij deze tijd. 

“Op zondag zitten de 
bussen van De Lĳn vol 
met mooi uitgedoste 
mensen op weg naar 
de pinksterkerken in 
Brussel”
J O H A N  V R I N T S
VZW ORBIT

“De Brusselse 
overheid zit wat 
religie betreft in een 
kramp,” zegt Johan 
Vrints.
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lers komen en gaan, maar de basis 
zal blijven, denk ik. Een scenario 
zoals Beerschot is ook hier moge-
lijk. De spelers hebben getekend 
voor de ambitie van de club.”
Niet alleen het ambitieuze project 
van de club spreekt de spelers aan, 
ook de goedgevulde tribunes. De 
trouwe aanhang van RWDM is een 
echte troef, dat zullen ze zaterdag 
in de derby tegen Léopold Ukkel 
opnieuw bewijzen. “Voor zo’n pu-
bliek moet je alles geven. Onze 
supporters zijn het voorbeeld van 
een twaalfde man. Het is nog iets 
anders dan bij FC Brussels. Vroeger 
kwamen ze naar de ploeg kijken die 
in hun stadion speelde, nu komen 
ze naar hun ploeg kijken.”

“De derby blijft toch wel iets 
bijzonders. De supporters ken-
nen mensen uit de gemeente 
van de tegenpartij en sommige 
spelers, zoals ik, kennen heel 
wat tegenstanders. Bij pakweg 
Manage ken ik weinig volk, bij 
Ganshoren bijvoorbeeld heel 
de ploeg. Een derby is toch al-
tijd een tikkeltje specialer.”
Een zege in de derby moet 
RWDM helpen om de twee-
de periodetitel binnen te ha-

len. Zoals Maeyens aanhaalde, is 
de titel dé prioriteit. Hij deelt het 
enthousiasme van de tribunes en 
wil hogerop. “Ik heb de afgelopen 
seizoenen een paar clubs gehad, 
nu wil ik stabiliteit. Natuurlijk is 
niets in het voetbal zeker, maar het 
project van RWDM is ideaal voor 
mij. Wat de toekomst brengt, weet 
ik niet. Ik zie mij niet meteen ver-
trekken. Als ik de kans zou krijgen 
om nu te tekenen om met RWDM 
in divisie 1B te spelen binnen zes 
à acht jaar, zou ik dat met de ogen 
dicht doen.” Tim Schoonjans

VOETBAL – Meer dan alleen titelambities met RWDM

“Onze supporters zijn  
het voorbeeld van  
een twaalfde man”

 Nicolas Maeyens, voetballer RWDM

Het duel tussen België en Estland stond 
bol van de mooie momenten. Eden Ha-
zard, Dries Mertens, Romelu Lukaku en 
hun vrienden legden bijwijlen oogstre-
lend voetbal op de mat. Het Belgische 
publiek lijkt zich weer een beetje te 
verzoenen met de nationale ploeg. Toch 
is de Belgische voetballiefhebber af en 
toe iets te veel een verwend nest. De 
kritiek na het afgelopen EK was over 
de volledige lijn terecht, laat daar geen 
twijfel over bestaan. Maar het uitflui-
ten van Romelu Lukaku, in de vorige 
wedstrijd en ook zondagavond een klein 
beetje, raakt kant noch wal. Een speler 
die goed op weg is om de Belgische 
topschutter aller tijden te worden, ver-
dient beter. Bij het aarzelende begin van 
de tweede helft klonk er even gemor, 
ook al stond het toen al 3-1 en werden 
we voor de rust getrakteerd op enkele 
combinaties, doelpogingen en goals om 
duimen en vingers van af te likken. 
Het ergste moest dan nog komen: in de slotminuten gun-
de bondscoach Martinez de veteraan Timmy Simons een 
invalbeurt. In extremis opgeroepen ter vervanging van de 
geblesseerde Kabasele, en 24 uur later de oudste Rode Duivel 
ooit, met 39 jaar, 11 maanden en 2 dagen. En toch klonk er 
boegeroep toen de speler van Club Brugge het veld betrad. 
Kwam het protest van supporters van een andere club? Of van 
mensen die vinden dat Simons geen plaats heeft in wat als de 
beste Belgische ploeg ooit omschreven wordt? Voor geen van 
beide redeneringen valt veel begrip op te brengen. Uiteraard 
heeft een speler als Simons weinig te zoeken bij een elftal dat 
internationale prijzen wil pakken. Maar geconfronteerd met 
een overvolle ziekenboeg, vooral in de verdediging, had Mar-
tinez weinig andere opties die meteen beschikbaar waren. 
Ook ik ben geen liefhebber van de voetballer Timmy Simons, 
wiens beste jaren al even achter ons liggen, maar het eerbe-
toon dat hij cadeau kreeg van Martinez, heeft hij dubbel en 
dik verdiend. Door überhaupt te komen opdagen in de jaren 
dat wedstrijden van de Rode Duivels meer op een aflevering 
van ‘Fawlty Towers’ leken. Door niet te morren toen hij twee 
jaar geleden – terecht – werd opzijgeschoven voor het WK 
in Brazilië. Door onmiddellijk zijn sporttas klaar te maken 
en naar Brussel te rijden, toen Martinez hem op een rustige 
zaterdagavond belde. In de drang naar tiki-takavoetbal en 
wondermooie doelpunten vergeet het Belgische publiek zo nu 
en dan de waarde van mooie, menselijke verhalen. Een oude 
kraan, overgebleven uit een mislukte generatie, die in dit 

sterrenensemble zijn moment de gloire 
krijgt: mooi. 
Simons is niet de eerste voetballer die 
langer doorgaat dan de houdbaarheids-
datum op de verpakking voorschrijft. 
In mijn eerste jaren als supporter van 
RWDM, medio jaren negentig, maakte 
ik kennis met de onbetwistbare kapitein 
en een patron in het Belgische voetbal: 
Guy Vandersmissen. Ooit scoorde hij 
met Standard in de finale van een Euro-
pese finale tegen Barcelona. Slechts vier 
spelers speelden meer wedstrijden in 
eerste klasse dan hij, met 577 selecties. 
Voor de goede orde: Raymond Mom-
mens van Lokeren en Charleroi is de 
onbetwiste nummer één.
Zo’n twintig jaar geleden beleefde hij 
één van zijn mooiste momenten ooit. 
Op 2 november 1996 scoorde hij het 
enige doelpunt voor RWDM in de toen 
altijd fel beladen derby, in en tegen 
Anderlecht. De toen al bijna 39 jaar 

oude Vandersmissen legde het Astridpark het zwijgen op. Ik 
ken aardig wat supporters van RWDM die nog altijd met veel 
emotie terugdenken aan dat moment. Toen RWDM later een 
nieuwe trainer nodig had, werd Vandersmissen speler-trai-
ner: hij was immers een ancien die altijd klaarstond wanneer 
men hem nodig had. Nog iets waarin hij op Timmy Simons 
lijkt.
“Papy Guy” speelde zes seizoenen en 184 wedstrijden voor 
RWDM. Hij was al dik in de veertig toen hij uiteindelijk zijn 
afscheid vierde. Een afscheid in mineur, want Vandersmissen 
had niet kunnen voorkomen dat RWDM naar tweede klasse 
degradeerde. Ik was er als kind bij op zijn laatste wedstrijd 
als speler, een met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Lokeren, 
waarin Vandersmissen een vrije trap tegen de touwen knalde. 
Het betekende niet het einde van Vandersmissen in Molen-
beek: hij had dan wel zijn schoenen aan de haak gehangen, 
maar bleef wel bij de club als trainer. Lang duurde dat niet, 
want na een mindere periode werd hij nog voor de winterstop 
aan de kant geschoven. Vandersmissen was zo gedegouteerd 
van het voetbal dat hij nooit nog een functie bij een club uit-
oefende. Intussen is hij hoofdzakelijk spelersmakelaar, onder 
meer van Rode Duivel Simon Mignolet. De spotlights zocht 
hij niet meer op, echte erkenning voor zijn imposante carrière 
heeft hij nooit gekregen. 
Laten we hopen dat het Timmy Simons beter vergaat.
Journalist Filip Van der Elst kijkt bij het betreden van een voetbalsta-
dion eerder naar de tribunes dan naar de grasmat

Respect  
voor oude heren

ESTAFETTE
FILIP VAN DER ELST

SPORTAGENDA
DONDERDAG 17 NOVEMBER
SPORTDAG AANGEPAST SPORTEN
De sportdienst van de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie organiseert samen met Odisee–Cam-
pus Parnas een sportdag ‘Aangepast sporten’. 
Volwassenen met een matige verstandelijke 
beperking kunnen in Campus Parnas (Dilbeek) 
van 10 tot 14.30u springen, dansen en sporten. 

VRIJDAG 18 NOVEMBER
BODY BALANCE
Een combinatie van yoga, pilates en tai chi, dat is 
in het kort wat body balance is. Het biedt een vol-
ledige work-out aan waarbij de spieren verstevigd 
worden en aan het evenwicht en de lichaamshou-
ding wordt gewerkt. Body balance is ideaal voor 
buik, billen en rug. Geïnteresseerd kunnen terecht 
in gemeenschapscentrum Den Dam (Oudergem), 
waar vijf weken lang (van 18 tot 19u) een cursus 
plaatsvindt. Deelnemen kost 25 euro.

ZATERDAG 19 NOVEMBER
BOKSGALA
Untouchable Brussels Promotion organiseert in 
samenwerking met l’Esquive Ixelloise en Emer-
gence XL een boksgala. Op het programma staan 
drie gevechten van eliteboksers en tien gevechten 
van amateurboksers, onder meer met de beste 
boksers van l’Esquive Ixelloise. Er wordt vanaf 
18u gevochten in de zaal van Emergence XL 
(Scepterstraat 13-19, Elsene). Informatie op  
www.untouchablebxlpromotion.be.

VOETBALDERBY
RWDM ontvangt voor zijn tweede derby van het 
seizoen Léopold Ukkel in het Edmond Machtens-
stadion. De thuisploeg gaat vol voor de titel en 
zal met niets minder dan de zege tevreden zijn. 
Ze aast ook op revanche azen, want stamnum-
mer vijf kwam vorig seizoen met 0-2 winnen in 
Molenbeek. Aftrap zaterdag om 19.30u.

ZONDAG 20 NOVEMBER
STAIR CLIMBING RACE
Dankzij de trappenloop van het Sheraton hotel 
heeft stair climbing wat bekendheid verworven in 
Brussel. Dit jaar kunnen liefhebbers opnieuw de 
466 treden beklimmen om de top, op de dertigste 
verdieping, te halen. Om 9u begint de Kid’s run, 
vanaf 9.30u is het aan de volwassenen. Zij doen 
er gemiddeld vijf minuten over. De trappenloop 
is ten voordele van Unicef Road to Awareness. 
Op www.sheratonbrussels.com/stairclimb kunt u 
terecht voor meer informatie. Het aantal plaatsen 
is beperkt.

INTERGENERATIONELE DANSWORKSHOP
Wim Vandekeybus nodigt ter gelegenheid van 
de Kunstendag voor Kinderen (www.kunsten-
dagvoorkinderen.be) choreograaf Seppe Baeyens 
uit voor een intergenerationele workshop rond 
hedendaagse dans. Samen met jongeren, volwas-
senen en ouderen gaat hij met kinderen op zoek 
naar wat dans voor hen betekent. Techniek is niet 
het belangrijkste, wel hoe ideeën samen vertaald 
kunnen worden naar dans. De workshop is voor 
kinderen vanaf zes jaar en vindt van 10 tot 13u 
plaats in Ultima Vez (Zwarte Vijverstraat 97 in 
Molenbeek). Meer informatie op www.sportin-
brussel.be. Tim Schoonjans

GYMNASTIEK – Jaarlijks gala brengt gymnasten samen 

Gymspektakel voor jong en oud
UKKEL – Een spektakel waarvan toe-
schouwers sterretjes in de ogen krijgen, 
dat biedt het gala van Gym Pour Tous van 
zaterdag.

Bij Gymnastique Pour Tous komen al de dis-
ciplines van gymnastiek aan bod. Het is een 
demonstratiediscipline is, en dus non-com-
petitief, en staat open voor iedereen: sporters 
in alle maten, jong of oud. En: plezier staat 
centraal. Dat geldt ook voor het jaarlijkse gala 
van de Franstalige Gymnastiekfederatie, dat 
dit jaar (zaterdag vanaf 19 uur) plaatsvindt in 

het sportief centrum van Neerstalle. Gymno-
Rythmies Ukkel staat in voor de organisatie.
Het gala staat open voor alle clubs van het 
land. Dat zullen vooral Franstalige clubs zijn, 
maar er worden ook Nederlandstalige clubs 
verwacht. Omdat het vroeg op het seizoen 
komt, verkiezen sommige clubs niet deel te 
nemen. Het belooft wel de moeite te worden, 
want onder de deelnemers zijn leden van de 
Belgische ploegen die het in juli nog uitste-
kend deden tijdens Eurogym, het grootste 
Europese evenement voor gymnasten van 
twaalf jaar en ouder.

Aan het gala nemen gymnasten vanaf vijf 
jaar deel. Zij voeren oefeningen in ritmische 
gymnastiek op, oefeningen op de trampoli-
ne en tonen nog meer kunstjes. Dat gebeurt 
telkens in groep. Kwaliteit en spektakel gega-
randeerd. Een spektakel vol plezier, want van 
een competitiesfeer is geen sprake, al zullen 
de deelnemers wel de nodige zenuwen heb-
ben. Sommige gymnasten komen ’s ochtends 
samen, leren een choreografie aan en stellen 
die tijdens het gala voor. Het gala wordt afge-
sloten met de flashmob die de Belgen tijdens 
de afgelopen Eurogym hebben getoond om 
aan te kondigen dat de competitie in 2018 
plaatsvindt in Luik. Tim Schoonjans

‘Nu ben ik  
een man  
op het veld’

I
k vind dat je als jonge gast voor-
al moet spelen, niet op de bank 
zitten. Daarom heb ik Ander-
lecht op mijn veertiende verla-
ten,” vertelt Maeyens. “Ik kwam 
bij FC Brussels terecht, speelde 
er op mijn zestiende al bij de re-
serven en maakte als zeventien-

jarige mijn debuut in tweede klasse. 
Mijn keuze was dus de juiste.”
Het is in een ploeg met onder an-
deren Le Postollec, Lutula en Vese-
linovic dat de jonge Maeyens zijn 
eerste stappen bij de grote jongens 
zette. Twee seizoenen lang maakte 
hij deel uit van de eerste ploeg. Dat 

ging met ups en downs. “Ik herinner 
me mijn eerste wedstrijd nog goed: 
thuis tegen Doornik. We wonnen 
met 1-0 dankzij een goal van Lu-
tula. Een fantastische herinnering. 
Je debuut maken in het Edmond 
Machtensstadion is toch wel wat.”
“Ik was maar gedurende sommige 
periodes een titularis. Bij het begin 
van mijn derde seizoen kreeg ik van 
Michel De Wolf minder speelge-
legenheid en ben ik over mijn toe-
komst beginnen na te denken. Ik 
besliste opnieuw te studeren en in 
een lagere divisie te spelen, bij Wo-
luwe-Zaventem. Dat ik in de vesti-

aire hoorde hoe sommige spelers 
niet betaald werden, of dat ze thuis 
ineens geen warm water meer had-
den, heeft ook wel een rol gespeeld. 
Ik had het geluk dat Vermeersch me 
graag had en ik op tijd werd betaald 
(lacht).”
De tocht van de turnleraar in la-
gere divisies begon goed, want na 
twee en een half seizoen bij Wolu-
we-Zaventem, dwong de ploeg de 
promotie af naar tweede klasse. 
Zijn contractverlenging lag achteraf 
klaar, maar door een misverstand 
ging dat niet door. Uiteindelijk trok 
hij naar Waterloo. “Daar werd aan 
een mooi project gebouwd, maar het 
werd een raar seizoen, waar de best 
betaalde spelers op het einde geen 
cent meer kregen. De voorzitter was 
nogal speciaal, in de stijl van Ver-
meersch.”

Vier rode kaarten
“Vorig seizoen speelde ik voor 
Pepingen. Daar had ik een mooi 
contract. Dat stop ik niet weg, maar 
de mentaliteit viel tegen. Ze zijn 
er zeer Vlaamsgezind. Ik ben niet 
perfect tweetalig, maar het lukt me 
meer dan behoorlijk. Dat ik dat sei-
zoen ook nog eens vier rode kaarten 
pakte, hielp uiteraard niet. Al bij al 
heb ik er wel een degelijk seizoen 
gespeeld. Daarom vind ik het niet 
erg om in lagere divisies te spelen. 
Ik word nog altijd beter. Door veel te 
spelen, krijg je veel zelfvertrouwen, 
neem je meer verantwoordelijk en 
durf je te ondernemen. Bij Brussels 
werd me verweten dat ik te lief was 
op het veld. Wel, nu ben ik een man 
op het veld.”
Maeyens was vorig seizoen een paar 
keer te zien in het Edmond Mach-
tensstadion. Niet als speler, maar 
als supporter. Hij stond meteen ach-

ter het project en was er vorig jaar al 
graag bij geweest, maar hij had al 
getekend bij Pepingen. “Tijdens de 
eerste match die ik bijwoonde, tegen 
Sterrenbeek, dacht ik: ‘Op dat veld 
wil ik staan.’ Spelen voor een paar 
duizend man is veel leuker dan voor 
vijftig man.”
“Het is overdreven om te zeggen dat 
tekenen bij RWDM een droom was. 
Met die ploeg in eerste klasse spelen 
zou dat wel zijn. Maar het is natuur-
lijk fantastisch om terug te keren en 
voor zo’n enthousiast publiek te 
spelen. Voor die mensen wil je alles 
kapot spelen. Ik ben supporter van 
de club, ja, maar dat maakt geen 
verschil op het veld. Ik geef altijd 
alles voor mijn club.”

Maeyens is als middenvelder de link 
tussen de verdediging en de aanval. 
Hij staat veel aan de basis van ac-
ties, is belangrijk in balrecuperatie 
en heeft een goede trap. Met die 
kwaliteiten is hij een van de troeven 
van een ploeg die niet onder stoelen 
of banken steekt dat ze voor de titel 
gaat. “We willen kampioen worden, 
dat is duidelijk. Daar praten we met 
mekaar over, maar dat betekent niet 
dat we denken dat we er al zijn. We 
onderschatten niemand.”
“Deze ploeg zal een paar seizoenen 
standhouden. Er zullen wel wat spe-

SINT-JANS-MOLENBEEK – Voetballers die 
ook supporter zijn van hun club worden 
schaarser, maar Nicolas Maeyens (24) 
is er nog zo een. Hij maakte zijn debuut 
bij FC Brussels en keert nu terug naar 
RWDM. Een keuze van het hart, maar ook 
met titelambities.

ADVERTENTIE

S O C I A L E  V E R H U U R K A N T O R E N  ( S V K )
V ERHUUR UW GO ED  ZO RGELO OS

Het SVK garandeert :

= een stipte huurbetaling

= een degelijk verhuurbeheer

= het ouderhoud van uw woning

= hulp bij renovatie

= fiscale voordelen
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“Natuurlijk is 
niets in het voetbal 
zeker, maar het 
project van RWDM 
is ideaal voor mij.”

© MICHEL OOSTERS
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Meer informatie vindt u op www.ffgym.be.
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