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Eindelijk
een break-up
zonder drama.
#moveyourcentjes 

Weet je nog, die break-up met je zomerlief? Klein drama, toch? Goed nieuws: 
dit is een break-up zonder drama: jij gaat er gewoon zélf vandoor met al 
je centjes, en movet ze naar vdk bank, de meest duurzame fullservicebank 
van België. Dat levert je niet alleen een duurzaam contact op, maar ook een 
schonere wereld.

Je centjes moven naar een propere bank?
Kijk op www.vdk.be/moveyourcentjes of spring binnen. 
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WIJ, 
WIJ ZIJN GENT
 
VAN ‘T LAM GODS GESLAGEN STROPKES, 
IN DE SCHADUW VAN DE DRAAK.
 
TROTS IN BLAUW-WIT VLOEIEN WIJ SAMEN
ONDER DE DRIE TORENS AAN DE SCHELDE EN DE LEIE.
 
WE VLIEGEN D’ERIN EN WE GAAN OMHUUGE, 
WE SPELEN MEE ELF MAAR WIJ ZIJN ÉÉN.
 
WIJ ZIJN GENT, EN OFWEL SPRINGDE MEE MEE ONS…

OF WEL SPRINGDE NIE!

Jeroen Temmerman
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‘OP TERMIJN MOET 1/3 VAN DE A-KERN 
UIT DE EIGEN JEUGD KOMEN’
Tekst: Wim De Bock - Foto’s: Belgaimage

Sebastien Ronse als COO verantwoordelijk 
voor de jeugdopleiding bij KAA Gent

Sinds 1 januari van vorig jaar is Seba Ronse, onder 

meer, verantwoordelijk voor de jeugdopleiding bij 

KAA Gent. Die is aan een heropleving bezig. Op het 

vlak van rekrutering via o.a. Elk Talent Telt en het Blue 

White Network. Op het vlak van de infrastructuur 

met het Buffalo Talent Center en de uitbreiding van 

het oefencomplex in Oostakker. Op het vlak van de 

opwaardering van de beloftenploeg door de deelname 

van Jong KAA Gent aan de competitie in de eerste 

amateurreeks. Het doel? Op termijn ervoor zorgen 

dat een derde van de Gentse A-kern uit de eigen 

jeugdopleiding komt.

Sebastien Ronse, zeg maar Seba, kende een juridische opleiding.

“Ik werkte als advocaat bij Claeys & Engels, een advocatenbureau dat 

gespecialiseerd is in sociaal recht: individueel en collectief arbeidsrecht en 

socialezekerheidsrecht. Ik werkte in hun kantoor in Kortrijk en van daaruit 

kreeg ik heel wat opdrachten voor sportclubs. Dat ging dan over transfer-

overeenkomsten, arbeidscontracten, ontslagregelingen… Clubs als AA 

Gent, Lokeren, Standard, Club Brugge deden daarvoor een beroep op mij. 

In 2012 klopte Michel Louwagie bij mij aan met de vraag om voltijds in 

dienst te treden als arbeidsjurist bij AA Gent. Zo kwam ik hier terecht vanaf 

1 januari 2013. Ik kreeg enkele administratieve bevoegdenheden, zoals 

de eindverantwoordelijkheid over o.a. lonen, arbeids- en transferovereen-

komsten en ticketing, en werkte verder vooral als jurist, bv. bij geschillen, 

schorsingen, niet-betaalde facturen en dergelijke.”

Sinds 1 januari 2021 kreeg Seba promotie binnen de club. Zijn nieuwe 

functie is die van COO, Chief Operating Officer. Daarmee nam hij enkele 

bevoegdheden over van algemeen manager Michel Louwagie.

“Ik ben nu medeverantwoordelijk voor het commerciële departement, 

wat in deze club zeer belangrijk is omdat wij voor ons budget niet leunen 

op een investeerder, maar alleen op wedstrijd- en stadiongerelateerde 

inkomsten: tickets en abonnementen, hospitality, seats en boxen, horeca 

en reclame. En ook het jeugdvoetbal behoort nu tot mijn bevoegdheids-

pakket: de structuur van onze jeugdwerking, de scouting, de trainers en 

de verdere menselijke omkadering, de accommodatie, de contracten voor 

de jeugdspelers die we graag wat langer aan de club willen binden, en de 

integratie van onze beloften in de reguliere competitie.”

Sinds dit seizoen spelen onze beloften, onder de naam Jong KAA Gent, 

inderdaad in de eerste amateurreeks, ‘eerste nationale’ geheten, het 

niveau net onder de Jupiler Pro League (1A) en de Challenger Pro League 

(1B). Ze spelen daar tegen ‘volwassen ploegen’ als Ninove, Hoogstraten, 

La Louvière en Eisden. Seba noemt deze evolutie bijzonder gunstig.

“Het is een hele verbetering. Vroeger had je die beloftencompetitie met 

wedstrijden op maandagavond. Op zich al een tijdstip dat weinig aan-

trekkelijk was. Bovendien was dat een competitie met weinig waarde of 

belang. Je kon niet stijgen of dalen, er hing weinig vanaf. De beloftenreeks 

werd ook vaak gebruikt, of misbruikt, door de A-ploegen om er gebles-

seerde spelers te laten revalideren of om testers te laten spelen. 

Op vraag van de eersteklassers, ook van KAA Gent, werden de beste 

beloftenploegen ondergebracht in 1A (Club Brugge NXT, Standard, Jong 

Genk en RSCA Futures), eerste nationale (Jong KAA Gent, Charleroi, 

Antwerp en Leuven) en tweede nationale. Wij waren als club groot voor-

stander van dit initiatief, en zijn dit nog altijd. 

Mijn eerste indrukken tot nu toe zijn ook zeer positief. Het is een gouden 

kans om onze eigen jeugd van – zeg maar – 16 tot 21 jaar oud te laten 

groeien in een competitie waar ze tegen de ‘grote mensen’ spelen. Je 

hoeft die spelers niet meer te gaan uitlenen om ze speelkansen te geven, 

je hebt nu zelf een platform waar je die jongens op een aanvaardbaar 

niveau kan laten voetballen in een competitie waar winnen en verliezen 

wél belangrijk is. 

We vonden het jammer dat we net de boot misten om Jong KAA Gent in 

1B te laten aantreden, maar we merken nu al dat het niveau in eerste natio-

nale best wel goed is en dat onze beloften daar veel zullen bijleren. Wat je 
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“De integratie van de belof ten in de eerste 
amateurreeks is een uitstekende zaak”

vroeger merkte, is dat 90% van de spelers die uit de U18 kwamen, vooral 

fysiek niet klaar waren om de stap naar de A-kern te maken. Er zat echt een 

‘gat’ tussen de U18 en het eerste elftal, een soort van kloof waar nogal wat 

jongeren niet over geraakten.

Iemand als Matisse Samoise, die nu net uitblinkt conditioneel en fysiek, die 

was op zijn 17 nog maar een ‘schooljongen’, nog niet volgroeid. Die heeft door 

hard werken die kloof toch zelf kunnen dichten. Iemand als Benito Raman 

hebben we uitgeleend aan Beerschot en Kortrijk om zo dat lichaam, die weer-

baarheid, die kracht te laten ontwikkelen. In de huidige formule kunnen onze 

16- tot 21-jarigen die fysieke evolutie sneller en vlotter doormaken in eigen 

rangen, bij Jong KAA Gent. Er is een groot verschil tussen elke week spelen 

tegen leeftijdsgenoten, zoals vroeger, of elke week spelen tegen volwassen 

kerels met ervaring en met ambitie, zoals nu in eerste nationale. 

Zoals ik het nu zie, zit Jong KAA Gent in die afdeling ook op zijn plaats, 

omdat dat voor onze huidige beloftenkern de beste plaats is om met vol-

wassen voetbal kennis te maken. Hadden we ons geplaatst voor 1B, dan 

hadden we misschien wel extra moeten investeren in de spelersgroep om 

goed mee te kunnen. En dat is nu 

ook niet de bedoeling. De bedoe-

ling is net om onze eigen jeugd 

de gelegenheid te bieden om zélf 

naar een hoger niveau te evolue-

ren. Ook qua infrastructuur horen 

we momenteel beter thuis in eerste 

nationale dan in 1B. Want voor dat laatste niveau volstaat onze accommoda-

tie in Oostakker momenteel niet, waardoor we ook daarin hadden moeten 

investeren. De eerste drie van eerste nationale zullen promoveren naar 1B. 

Als Jong KAA Gent dat zou bewerkstelligen, dan zullen we die investerin-

gen toch moeten doen, maar daar hebben we dan nog wel wat tijd voor.”

De nieuwe competitieformule voor onze beloften maakte wel dat er een 

aantal beperkingen werden ingevoerd in verband met wie er mag spelen. 

“Zo moeten alle veldspelers geboren zijn in 1999 of later (voor doelmannen 

is dat 1997 of later). Dat betekent meteen dat A-kernspelers geboren vòòr 

1999 niet welkom zijn als je ze bijvoorbeeld wedstrijdritme zou willen laten 

opdoen. Er wordt uitzondering gemaakt voor één speler van ouder dan 23 

jaar, maar die mag dan niet aantreden in de A-ploeg. Sommige clubs hebben 

van die regel gebruikt gemaakt, zo speelt David Hubert (34) voor de beloften 

van Anderlecht. Wij hebben dat ook overwogen, maar uiteindelijk hebben 

we daarvan afgezien. Intussen vinden we dat ook niet nodig meer.”

Een andere regel met impact is dat minstens de helft van de spelers op het 

scheidsrechtersblad vòòr hun 23e minstens drie jaar bij de jeugd van de club 

zelf moeten hebben gespeeld. En dat minstens twee derde moet zijn opge-

leid bij een Belgische club. 

“Op die manier wil men natuurlijk stimuleren om zoveel mogelijk de eigen 

jeugd, en bij uitbreiding de in België opgeleide jeugd kansen te geven. Jong 

KAA Gent mag geen laboratorium zijn voor het uittesten van spelers uit de 

hele wereld. Een terechte maatregel dus, zeker op langere termijn. Praktisch 

betekent dat dat je op de rem moet gaan staan voor de aanwerving van 

buitenlandse beloften of van jongeren van andere clubs. Zo hebben we bij 

Jong KAA Gent enkele spelers uit Afrika, maar ook spelers die we haalden 

bij Leuven, Standard, Club Brugge, Lokeren, Beerschot… De trainer moet, bij 

het samenstellen van zijn wedstrijdkern, er altijd rekening mee houden dat 

minstens de helft bij KAA Gent is opgeleid. Tot nu toe lukt dat wel allemaal 

probleemloos. Op termijn zal het sowieso altijd de bedoeling zijn om zoveel 

mogelijk spelers te laten doorstromen vanuit onze eigen jeugdwerking. Een 

deel van de beloftenopleiding bestaat er ook in om sommige spelers toe 

te laten tot de trainingen met de A-kern. Dit seizoen zijn dat voorlopig vijf 

spelers: Fofana, Salah, Van Hauter, De Ridder en Lagae.”

Een belangrijk onderdeel van de jeugdwerking is de rekrutering van jonge 

talenten. De jeugdscouting bij KAA Gent speelt zich af op verschillende 

vlakken.

“Jefrey Van der Straeten coördineert de scouting tot en met de U16. Hij 

stuurt een dertigtal scouts aan die elk weekend op de baan gaan overal in 

België. Die volgen vooral de jeugdcompetities van de eliteploegen tot 16 jaar, 

maar ook die van de provinciale reeksen. Ik heb heel veel respect voor die 

mensen, want dat is van zaterdagmorgen tot zondagavond overal rondrijden, 

in regen en wind spelertjes gaan bekijken, verslagen opmaken. Die eva-

luaties worden dan via het 

programma SoccerLab 

gedigitaliseerd zodat je een 

gesystematiseerd overzicht 

krijgt van alle te volgen talent 

in België. Dat wordt nauwge-

zet opgevolgd zodat we bv. 

weten wie we nog een keer moeten gaan scouten of wie we zouden kunnen 

aantrekken voor een bepaalde positie. De allerbesten zijn natuurlijk moei-

lijk haalbaar. We zagen Doku bij Anderlecht op zijn 14 al de pannen van het 

dak spelen bij de U18 – maar dat zijn niet de spelers die spek zijn voor onze 

bek. Maar anderen hebben we toch kunnen binnenhalen van her en der, 

ook van eersteklassers.”

Naast die vorm van scouting door de inzet van scouts elk weekend, zijn er 

de structurele samenwerkingen die KAA Gent heeft opgezet met kleinere 

clubs uit de regio.

“Er is ten eerste ons project Elk Talent Telt. Hier werken we structureel samen 

met alle Gentse clubs: HT Zwijnaarde, Sint Amandsberg, KRC Gent, Drongen, 

Sint-Denijs, Mariakerke, Oostakker, Muide, Wondelgem, VSV Gent, Rooigem, 

VC Zwijnaarde en Sint-Kruis-Winkel. We creëren hierbij een win-win-situatie 

en een wisselwerking. Zij krijgen van ons logistieke ondersteuning en allerlei 

opleidingen en kunnen ook rekenen op jeugdspelers die het op ons niveau 

niet waarmaken. Het is de bedoeling om uiteindelijk iedereen binnen de 

Gentse regio op zijn sportieve niveau te laten spelen. In ruil laten we talent 

uit die clubs doorstromen naar KAA Gent, en niet meer naar andere eerste-

klassers. Op basis van rapportages uit die clubs kunnen we snel schakelen 

daarvoor. Op de Blue White Talent Days worden die talentjes vervolgens 

extra gescout zodat wij zelf kunnen evalueren of zij klaar zijn voor een over-

stap naar KAA Gent, of voor een tussenstap naar het niveau van Racing 

Gent bijvoorbeeld.

Datzelfde concept breidden we uit tot de bredere Oost-Vlaamse regio, en 

zelfs daarbuiten. Het is zeer zinvol om ouders en voetballertjes ervan te over-

tuigen om voor KAA Gent te kiezen, dat veel dichter bij huis is en dat een 

kwaliteitsvolle opleiding aanbiedt, dan voor een club veel verderop in België 

of het buitenland waar ze dan op internaat of in een pleeggezin moeten. Het 

kan echt niet meer dat talenten uit onze brede regio ons nog ontsnappen, dat 

willen we te allen prijze voorkomen. In het Blue White Network zitten nu 20 

partnerclubs, buiten de onmiddellijke Gentse regio dus: Evergem, Ooidonck 

Leerne, Heusden, Lochristi, Wachtebeke, Elene-Grotenberge, Dikkelvenne, 

Grembergen, HO Kalken, KFC Merelbeke, De Pinte, Cercle Melle, Merendree, 

Meise, Ninove, Nazareth-Eke, RFC Wetteren, Lembeke, BOKA Dilbeek en 

Haasdonk. Ook die clubs krijgen van ons ondersteuning en hun jeugdspelers 

mogen ook een wedstrijd van de A-ploeg bijwonen in de Ghelamco Arena. 
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“Via Elk Talent Talent en het Blue White 
Network willen we in de brede regio geen 

toptalenten meer laten ontsnappen”Zo kweek je een band met al die clubs, ook als ze in het verleden meer affi-

niteit hadden met een andere eersteklasser.

Ten slotte is er nog de buitenlandse rekrutering die zowat uitsluitend gericht 

is op plus-zestienjarigen. Zo hebben we contacten met academies in Afrika 

die ons tips geven. Gunther Schepens of een andere scout gaat die dan 

ter plaatse bekijken. Die komen dan in eerste instantie over voor een test. 

Valt die mee, dan geven we die een arbeidsovereenkomst en komen die 

bij Jong KAA Gent terecht. Momenteel hebben we bij Jong KAA Gent met 

John Arthur (20) een spits die hard werkt en makkelijk scoort, die komt dus 

uit zo’n academie in Ghana.”

Naast het puur sportieve van trainen, spelen en rekruteren beklemtoont Seba 

ook het belang van andere aspecten rond de jeugdwerking.

“Qua accommodatie zitten we momenteel heel behoorlijk voor de jeugd. 

Jong KAA Gent heeft zijn thuis in het voetbalcomplex in Oostakker dat we 

delen met de A-ploeg die er traint en met KRC Gent en de KAA Gent Ladies 

die er trainen en hun thuiswedstrijden afwerken. Alle andere jeugdploegen 

spelen en trainen in het Buffalo Talent Center aan de Warmoezeniersweg, 

al maken we soms ook gebruik van enkele velden aan de Blaarmeersen.

Overigens mag de begeleiding van jonge voetballers zich niet beperken tot 

het ontwikkelen van hun technische, tactische en lichamelijke capaciteiten. 

Er is ook het sociale en het psychologische aspect: gedrag, teamspirit, wel-

bevinden, communicatievaardigheden … En er is het cognitieve: tot je 18 heb 

je leerplicht, dus daar moet absoluut ook voldoende aandacht naartoe gaan. 

Het cognitieve heeft ook impact op het sportieve: inzicht in spelsituaties, 

voetbalintelligentie, snel denken zijn cruciaal in het topvoetbal. Al die elemen-

ten spelen ook mee in de begeleiding en in beslissingen bij de rekrutering.”

Seba is ervan overtuigd dat dit alles de juiste weg is en dat KAA Gent hiermee 

succes zal boeken op termijn. 

“Belgische clubs gaan in de toekomst meer dan ooit in hun jeugdwerking 

moeten investeren om structureel te kunnen overleven in het Europese 

landschap. Eigenlijk zouden we er op termijn moeten voor zorgen dat van 

je A-kern van 24 spelers, er 8 jongens zijn die je zelf hebt opgeleid en voor 

wie je geen transfervergoeding hebt moeten betalen. Overigens houden 

de supporters ook erg van spelers die in eigen schoot zijn opgegroeid, dat 

is het belang van de plaatselijke affiniteit.”

Blijft de vraag hoe je vermijdt dat je jonge spelers kwijtspeelt aan hoger 

gekwalificeerde clubs, vooral uit het buitenland? 

“Dat is moeilijk. Zoals pakweg Deinze en Waregem het niet leuk vinden dat 

ze spelers aan ons moeten afstaan, zo vinden wij het absoluut niet prettig als 

onze jongeren kiezen voor een Engelse of Nederlandse topclub. Maar dat is 

nu eenmaal de wet van de voetbalmarkt. Zo zijn we Stanis Idumbo kwijtge-

speeld aan Ajax. Om dat soort speler te binden en om de concurrentie met 

een absolute topclub als Ajax aan te gaan, zou je onverantwoord veel geld 

moeten investeren. Een investering die ten nadele zou gaan van je overige 

jeugdwerking die niet het slachtoffer mag worden van één speler. Ik zal het 

bedrag niet noemen, maar wat Idumbo op zijn 15 jaar per maand al verdient 

bij Ajax, daar kunnen gewone werkende mensen alleen maar van dromen. 

Of men gooit met tienduizenden euro tekenpremie… Dat is een marktme-

chanisme waar een club als KAA Gent zich moet bij neerleggen. Ik kan dat 

plaatsen, zeker als het om een buitenlandse topclub gaat. We moeten er wel 

naartoe dat talenten die bij ons zitten niet meer naar een andere Belgische 

club vertrekken. Dat doe je niet alleen met geld, maar ook door de juiste 

omkadering en opleiding te bieden. Daar werken we momenteel harder 

aan dan ooit tevoren.”
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“HARD WERKEN EN 
   BLIJVEN IN GELOVEN”

IBRAHIM SALAH, NA TWEE JAAR ZONDER CLUB,  
NU GROTE BELOFTE BIJ KAA GENT
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Sommige spelers belanden pas vanaf de U18 of de 

beloften bij KAA Gent, en zetten vandaaruit de stap naar 

de A-kern en het A-elftal. Zo verliep het met talenten 

als Chakvetadze, David, Foket en El Ghanassy. Ibrahim 

Salah tekende pas einde 2021 zijn eerste contract bij KAA 

Gent, op zijn 20, maar zijn evolutie als voetballer sindsdien 

was spectaculair. Ibrahim is nu een volwaardig lid van de 

A-kern en liet ook al enkele keren zijn talent bewonderen 

in de A-ploeg. Toch verliep zijn parcours naar de top vrij 

ongewoon.

Hoe ben je als voetballer begonnen?

Ibrahim: “Ik woonde met mijn ouders en mijn broer in Sint-Joost-

ten-Node in Brussel. We zijn van Marokkaanse origine. Noch 

mijn vader noch mijn broer speelde voetbal, maar ze hielden 

wel van het spel. Zo gingen we soms voetballen in het Jubelpark 

en bleek ik talent te hebben. Op mijn achtste sloot ik me aan 

bij Stade Everois, twee jaar later volgde Woluwe Zaventem en 

op mijn dertien verhuisde ik naar Union waar ik drie jaar bij de 

provinciale jeugd speelde, niet bij de elite. Ik behoorde op dat 

moment dus nog niet bij de uitblinkers. De volgende jaren was 

ik vooral zoekende naar stabiliteit, naar mijn eigen weg. Ik was 

even bij de Topsportschool in Moeskroen, speelde een jaar tijd bij 

Beerschot bij de U18 en de invallers, maar raakte daarna zonder 

club. Via een Britse tussenpersoon mocht ik een test gaan doen 

bij enkele clubs in Engeland: Leicester, Brentford en Brighton. 

Maar er waren administratieve problemen, het kwam niet tot een 

overeenkomst. Omdat die laatste club dezelfde eigenaar heeft 

als Union, mocht ik in het Dudenpark zes maanden gaan testen 

onder trainer Thomas Christiansen, de voorganger van Mazzu. 

Maar weer kreeg ik geen contract.”

Je zat dus eigenlijk al twee jaar zonder club toen KAA Gent je 

kwam vinden – hoe is dat gegaan?

Ibrahim: “Via een scout kwam ik in beeld bij Manu Ferrera en die 

stelde me in het voorjaar van 2021 voor om in Gent te komen 

testen. Zijn broer Emilio zag me bezig in een beloftenmatch tegen 

Anderlecht en vond dat ik een profcontract waard was. Dat tekende 

ik in december 2021. Ik moet KAA Gent enorm dankbaar zijn voor 

deze kans. Op het moment dat er, behalve mijn familie, niemand 

meer in mij geloofde, hebben zij mij het vertrouwen gegeven.”

Intussen train en speel je probleemloos met de A-ploeg op het 

hoogste niveau in België, merkwaardig na zo’n grillig parcours.

Ibrahim: “Het heeft inderdaad lang geduurd eer ik als voetballer 

stabiliteit vond. Gelukkig heb ik altijd kunnen rekenen op mijn oudere 

broer die me hielp met raad en daad en me aanmoedigde om vooral 

niet op te geven. Ook nu nog is hij er altijd voor mij wanneer ik hem 

nodig heb. Ook mijn ouders zijn altijd in mij blijven geloven.”

Waaraan heb je, denk je, die uiteindelijke doorbraak naar het 

topvoetbal in België te danken?

Ibrahim: “Je moet natuurlijk talent hebben. Maar nog belangrijker 

is het mentale aspect. Ik heb echt enorm hard gewerkt, heb nooit 

opgegeven, ben altijd vastberaden geweest om me te verbeteren, 

als een perfectionist. Het is bovendien ongelofelijk belangrijk dat je 

tijdens je opleiding mensen ontmoet die je het vertrouwen geven. 

Ik wil me niet met Eden Hazard vergelijken, maar waarom was hij 

de grote uitblinker bij Chelsea en zit hij op de bank bij Real Madrid? 

Omdat de trainer bij Real blijkbaar minder vertrouwen in hem heeft. 

Ik heb dat vertrouwen nu gevonden bij KAA Gent, na twee jaar 

zonder club. Dat is misschien een merkwaardig parcours geweest, 

maar kijk eens naar Riyad Mahrez van Manchester City. Die speelde 

op zijn 22 nog in de Franse tweede klasse, bij Le Havre. Toen kreeg 

hij een contract bij Leicester en werd hij een topspeler in de Premier 

League. Het kàn dus ook zo.”

Hoe was het om van de beloftenploeg door te schuiven naar de 

A-kern bij KAA Gent?

Ibrahim: “Met de A-ploeg is het intenser trainen, met nog meer 

focus, nog minder fouten maken. Nu, ik was al een perfectionist en 

veeleisend voor mezelf, dus die aanpassing verliep goed. Oudere 

spelers als Vadis en Kums begeleiden mij uitstekend, ik leer nog 

elke dag bij. Een voorbeeld voor mij is natuurlijk ook Tarik Tissoudali, 

mijn ‘grote broer’. Ook zijn carrière verliep in het begin niet zo 

gemakkelijk. Hij was zelfs al 25 toen hij doorbrak bij Beerschot. Ik 

luister enorm veel naar zijn raadgevingen en zijn ervaring. Hij is ook 

van Marokkaanse afkomst, maar spreekt geen Frans, dus spreken 

we Engels tegen elkaar.”

In welke aspecten van je spel kan je nog de meeste vooruit-

gang boeken?

Ibrahim: “Op doel schieten, mijn techniek gebruiken om te trappen, 

dat doe ik nog te weinig. En offensief koppen, dat kan ook beter. Ik 

ben er nog lang niet, ik heb nog een hele weg af te leggen.”

Waar droom je van, als voetballer?

Ibrahim: “Mijn eerste grote doel is: mijn eerste goal scoren voor KAA 

Gent in de Ghelamco Arena, dat zou fantastisch zijn. En droomt 

verder niet elke jongen van de Premier League en de Champions 

League? Maar dat denk ik nog niet aan. Eerst slagen in Gent en dan 

zien we wel.”

Je bent pas 21, maar je geeft al een hele verstandige, mature 

indruk.

Ibrahim: “Dankjewel. Ik heb dan ook al heel wat meegemaakt, 

ook vaak weg van huis geweest, in Moeskroen, in Beerschot, in 

Engeland. Ik voel me mentaal sterk. Het leven is nu eenmaal niet 

gemakkelijk, het gaat niet altijd over rozen. Talent is niet voldoende, 

met snelheid en techniek alleen maak je het niet als voetballer. Hard 

werken, leven voor je beroep en geestelijke kracht zijn minstens even 

belangrijk. Dat zou ik ook zeggen tegen de vijftienjarige Ibrahim, 

toen profvoetbal nog oneindig ver weg leek: hou vol, niet opgeven, 

je komt er wel!”.

Wim De Bock

“Het is in je jeugdopleiding enorm 
belangrijk dat je mensen vindt die 
je het vertrouwen geven: dat heb ik 
gevonden in Gent”
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SPEEL JIJ 
BINNENKORT  
IN ONS TEAM?
Hamann International Logistics (Wetteren, Merelbeke en Aalst) is een  ambitieus Belgisch 
logistiek bedrijf dat Europees wegvervoer en  opslag van goederen    organiseert voor 
(inter)nationale bedrijven  uit verschillende sectoren.

Omdat we sterk groeien zijn we op zoek naar nieuwe collega’s  
die  samen een  (spelers)team kunnen vormen: 
 

Ook wanneer je nog geen logistieke ervaring hebt, maar wel interesse hebt in  deze 
boeiende sector, willen we je graag ontmoeten.  We voorzien een rondleiding en 
enthousiaste collega’s!

  +    Magazijnmedewerkers (vroege- & late ploeg)  

  +    Heftruckchauffeur Vast Nacht  

  +    Transportplanner Binnenlandse Distributie  

  +    Forwarder Zuid-Europa  

  +    Forwarder Automotive  

  +    Forwarder meerdere landen / regio’s  

  +    Customs Lead – senior douanedeclarant  

Graag tot bij Hamann 
doorlopend van 10u- 13u

Vantegemstraat 3,  
te Wetteren

Solliciteer nu op

Jobs@hamann.be

Ontdek onze 
vacatures  en vind jouw  

logistieke uitdaging! 
hamann.be/people-jobs
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8 mei 2002, Belg; vorige clubs: 
Beauvechin, Waver, Bierbeek, 
Leuven; sinds 2021 bij KAAG

vaak derde doelman bij de 
A-ploeg; speelde vorig seizoen 
in Playoff II een helft met de 
A-ploeg tegen Charleroi.

Célestin Deschrevel

19 januari 2004, Belg; vorige 
club: Mariakerke; sinds 2012 bij 
KAAG

krijgt als ‘eigen product’ vaak 
zijn kans op selecties als derde 
doelman bij de Europese 
matchen 

René Vanden Borre

12 januari 2002, Belg; vorige 
clubs: Huy, Visé, Seraing, 
Standard; sinds 2021 bij KAAG

speelde vorig seizoen in Playoff 
II een helft met de A-ploeg tegen 
Charleroi

Louis Fortin 

31 mei 2001, Belg; vorige clubs 
Anderlecht, Vlezenbeek, Union, 
Diegem; sinds 2022 bij KAAG

aanwinst van dit seizoen, moet 
zich nog inwerken

Kerian Atheba 

14 juni 2001, Belg van 
Kameroense afkomst; vorige 
club: Antwerp; sinds 2021 bij 
KAAG

titularis als rechtsvoetige cen-
trale verdediger met enorme 
sprongkracht

Brian Agbor 

9 mei 2002, Belg; vorige club: 
Moeskroen; sinds 2022 bij KAAG

aanwinst van dit seizoen; backup 
voor de positie rechts centraal 
achteraan

Loris Henry 

14 januari 2004, Belg; vorige 
clubs: Stasegem, Harelbeke; 
sinds 2017 bij KAAG

titularis als linksvoetige centrale 
verdediger; traint mee met de 
A-kern, jeugdinternational, zeer 
goede inspeel- en crosspas

Bram Lagae 

24 april 2001, Belg; vorige clubs: 
Merelbeke, Club Brugge, Nac; 
sinds 2021 bij KAAG

linksvoetige polyvalente verdedi-
ger, backup voor de positie links 
centraal en voor linksback

Justin Munezero 

18 december 2003, Belg; vorige 
clubs: Sint-Denijs, Deinze, Club 
Brugge; sinds 2021 bij KAAG

had al ervaring in 1B bij Club Nxt, 
als rechtsback in concurrentie 
met Van Den Borre en Zogbo

Yari Stevens 

19 januari 2004, Belg; 

26 maart 2003, Belg; vorige club: 
E. Aalst; sinds 2015 bij KAAG

vinnige, kleine rechtsachter, 
wisselt af met Stevens en Zogbo

Elias Van Den Borre 

5 januari 2003, Ivoorkust; sinds 
2022 bij KAAG

rechtsback met groot loopver-
mogen, in balans met Stevens 
van Van Den Borre

Carlos Zogbo 

25 augustus 2000, Belg; jeugd-
product KAAG

vaste linksback en onbetwistbare 
aanvoerder met veel traptech-
niek, ook aanvallend

Cederick Vandaele 

27 januari 2003, Belg; 

vorige clubs: Club Brugge, 

Oudenaarde; sinds 2018 bij 

KAAG

titularis als slimme, linksvoe-

tige 6 met veel rust aan de bal

Rune Van Den Bergh 

20 januari 2005, Belg; vorige 
clubs: Dender, Anderlecht; sinds 
2020 bij KAAG (eerder ook al 
2012-2014)

backup als linkse verdedigende 
middenvelder; zoon en kleinzoon 
van voormalige profvoetballers 
Patrick en Denis

Wout Asselman

11 juni 2002, Sierra Leone; 
vorige club: RC Gent (uitge-
leend); sinds 2021 bij KAAG

als linksvoetige 6 in concurrentie 
met Rune en Wout

Alimamy Mengey Turay

31 mei 2003, Belg; vorige clubs: 
Club Brugge, Lokeren; sinds 
2020 bij KAAG

titularis als rechtsvoetige 6, 
sterke en nuttige defensieve 
recuperator

Robbie Van Hauter 

DOEL
VERDEDIGING

MIDDENVELD
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Hoofdtrainer: Emilio Ferrera

Assistent/video-analist: Hicham El Alaoui

Assistent: Elimane Coulibaly

Fysiektrainer: William Salvadori

Doelmannentrainer: Bart Van Tornhout

Team Manager: Manu Ferrera

31 oktober 2002, Belg; vorige 
clubs: Dender, Lokeren; sinds 
2021 bij KAAG

al ervaring in 1B bij Lokeren; 
backup als verdedigende mid-
denvelder

Mathéo Parmentier 

18 juni 2004, Belg; jeugdproduct 
van KAAG

backup voor de 6-positie

Robby Wakaka Kumenda 

8 oktober 2003, Belg; jeugdpro-
duct van KAAG

traint met A-ploeg, mocht al eens 
invallen tegen Zulte Waregem; 
kan op 10 en op 6 spelen; vooral 
offensief sterk met heel goede 
traptechniek

Noah De Ridder 

5 november 2005, Belg; jeugd-
product van KAAG

slimme en technisch onder-
legde 10

Tibe De Vlieger 

29 mei 2003, Belg; vorige clubs: 
Diegem, Beerschot; sinds 2022 
bij KAAG

Pools jeugdinternational, titularis 
als aanvallende middenvelder

Patryk Walicki 
31 maart 2005, Belg; vorige club 
E.Aalst; sinds 2014 bij KAAG

kleine, technisch vaardige, sco-
rende en razendsnelle 10; mag 
trainen en regelmatig invallen bij 
de A-ploeg als aanvaller; jeugdin-
ternational

Malick Fofana 
7 februari 2005, Belg; vorige 
club: Eupen; sinds 2020 bij 
KAAG

backup voor de 10, kleine, crea-
tieve speler

Bertan Caliskan 
8 april 2002, Ghana; sinds 2021 
bij KAAG

spits die hard werkt voor de 
ploeg en ook zijn goals maakt

John Arthur 

2 oktober 2001; vorige clubs: 
Lierse, Walhain, Beerschot; sinds 
2022 bij KAAG

sterke beer in de spits met 
scorend vermogen; kleinzoon 
van de legendarische Léon 
Mokuna

David Mukuna Trouet 
26 juni 2002, Nigeria; sinds 2021 
bij KAAG

kan op de 10 of als spits, crea-
tieve en technisch knappe speler

Goodluck Igbokwe 
30 augustus 2001; vorige clubs: 
Union, Beerschot; sinds 2021 bij 
KAAG

traint en mag regelmatig spelen 
bij de A-ploeg; technisch vaar-
dige en snelle linkerpoot, speelt 
ook op 10

Ibrahim Salah 
3 februari 2005, Belg; vorige 

clubs: KV Mechelen, OSC Lille; 

sinds 2020 bij KAAG

zeer snelle aanvaller, meestal 

backup

Matias Fernandez Pardo 

2 oktober 2002, Kameroen; sinds 
2022 bij KAAG

centrumspits, sukkelt wat met 
blessures

Leonard Chatelin Gweth 

19 juni 2004, Nigeria; sinds 2022 
bij KAAG

grote snelle spits, nog aanpas-
sing nodig

Ahmed Abdullahi 

AANVAL

STAF
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Altijd het 
zekere voor 
het onzekere?

Fietsplezier verzekerdSurf naar www.baloise.be/fiets 
of vraag ernaar bij je makelaar!

Kies liever voor 
Cycle Safe Plus van Baloise.

Cycle Safe Plus is een omniumverzekering en een bijstandsverzekering van Baloise Insurance en Europe Assistance. Die verzekering is onderworpen aan het 
Belgisch recht. De polis duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Wilt u een polis nemen? Bekijk dan de IPID-fiche, onze Algemene Voorwaarden, onze 
segmentatiecriteria en onze Kennismakingsbrochure om u grondig te informeren over uw wettelijke bescherming op www.baloise.be. Bereken daarnaast 
zelf uw premie op www.baloise.be/fiets en/of praat erover met uw makelaar.
Hebt u  een klacht? Laat het ons weten per e-mail via klacht@baloise.be, www.baloise.be/klachten of telefonisch (078 15 50 56). Biedt dat geen oplossing? 
Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: info@ombudsman-insurance.be of www.ombudsman-insurance.be. Voor een 

Baloise Belgium nv | Verzekeringsonderneming met NBB-codenr. 0096 | Baloise is de handelsnaam van Baloise Belgium nv | Zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België 
| Tel.: +32 3 247 21 11 | info@baloise.be | www.baloise.be
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O�cial teamwear supplier 
KAA Gent

For world champions, cup winners and everyday heroes. 
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O�cial teamwear supplier 
KAA Gent

For world champions, cup winners and everyday heroes. 

Gedroogde ham - 100% natuurlijk

www.ganda.be

Ganda Ham is een 100% Belgische en 100% natuurlijk gedroogde ham. 
Dat betekent dat er voor de productie slechts 3 ingrediënten gebruikt 

worden: Belgisch varkenvlees, zeezout en ... tijd. 
Er worden geen bewaarmiddelen, smaak- of kleurstoffen toegevoegd. 

Het ambachtelijk proces van het droogzouten en de natuurlijk rijping 
hebben een specifiek en rijk aroma als resultaat.

A4_AD_Ganda Ham_NL.indd   1A4_AD_Ganda Ham_NL.indd   1 5/09/2022   13:315/09/2022   13:31
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Uit de Gentse jeugdschool of de Gentse beloften zijn 

enkele topvoetballers voortgekomen. Maar een goede 

opleiding is helaas geen garantie voor succes. Velen zijn 

geroepen, weinigen uitverkoren om het niveau van het 

topvoetbal aan te kunnen. Een historisch overzichtje. 

Er is een tijd geweest dat bij de club opgeleide spelers hun hele 

loopbaan hun club trouw bleven, soms uit clubliefde, soms omdat 

ze nu eenmaal niet weg mochten en konden. Tot het Bosman-

arrest (1995) waren profvoetballers eigenlijk nooit ‘einde contract’ 

en hingen ze, als ze een transfer naar een andere club beoogden, 

altijd af van de goodwill van het bestuur.

Legendarische clubfiguren uit oude tijden waren bijvoorbeeld 

Maurice Willems, Richard Orlans, Mance Seghers, Robert 

Mahieu, Gilbert De Groote, Eric Delmulle, Lucien Ghellynck en 

Freddy Chaves. Sommigen bleven hun hele leven voor Gantoise 

spelen, anderen verhuisden pas op oudere leeftijd nog naar een 

andere, minder gereputeerde club. Het was niet ongewoon dat 

in de jaren 50 en 60 het basiselftal voor 80% bestond uit spelers 

uit de eigen jeugd.

Neem nu een random wedstrijd: La Gantoise tegen Daring Brussel 

op 20 november 1966. 6000 toeschouwers zien de thuisploeg met 

4-2 winnen in het Ottenstadion. De ploeg: Vukasovic, Tavernier, De 

Vreese, De Baets, De Naeyer, Ghellynck, Deviaene, Lippens, Van 

der Lippe, Lambert, De Vos. Doelman Vuka was een Kroaat, Eric 

Lambert een West-Vlaming en Piet van der Lippe een Nederlander. 

De anderen waren ofwel jeugdproducten of sloten al heel jong bij 

Gantoise aan. Dit was de normale situatie.

Vanaf de jaren 70 streken er steeds meer buitenlanders én 

spelers uit andere regio’s neer bij de Belgische clubs, ook in 

het Ottenstadion. Toch waren er ook in die volgende decen-

nia nog voetballers die de club altijd of heel lang trouw bleven. 

De helaas al te vroeg overleden Luc Criel bleef bij KAA Gent 

tot hij 31 was, pas dan verhuisde hij naar Germinal Ekeren. Nog 

zo’n trouwe soldaat was bijvoorbeeld Willy Quipor die op het 

eind van zijn actieve loopbaan nog even voor RCH Gent speelde. 

Helaas, frequenter waren de jeugdproducten die wel enkele jaren 

de neus aan het venster staken in de Gentse A-kern, maar dan 

toch een transfer kregen omdat ze niet de kwaliteit van een top-

speler leken te vertonen. Voorbeelden hiervan in de jaren 80 en 

90 waren o.a. Francesco Pirelli, Krist Porte, Davy Minnaert, Piet 

Lippens, Pascal Jacobs, Tom Verdegem, Davy Cooreman, Kevin 

Reyns, Yves Soudan, Franky Frans, Steve De Groote, Yvan 

Baudewijn, Stephan Van Laere, Benny de kneef, Roald Van 

Peteghem, Jan Van Troos, Laurent Dauwe, Geert Broeckaert 

en Peter Hallaert. Geen van al deze jeugdproducten kon het na 

hun vertrek waarmaken op een hoger niveau, al maakten sommi-

gen onder hen best nog wel een mooie loopbaan in eerste klasse. 

Een van de meest getalenteerden was misschien wel Piet Maes, 

maar die overleed veel te jong in een ongeluk.

Een gelijkaardig scenario zagen we de voorbije decennia. 

Jeugdproducten, of spelers die van een andere club als jeugd-

speler of belofte naar AA Gent verhuisden, leken een tijdlang 

veelbelovend, maar schoten dan toch nét tekort: Steve Cooreman 

(speelde nog bij Aalst en Germinal Beerschot), Louis Verstraete 

(nu bij Waasland Beveren), Steve De Ridder (na een omzwerving 

in Engeland, Nederland en Denemarken nog bij Zulte Waregem, 

Lokeren en Sint-Truiden), Igor Vetokele (nu bij Westerlo), Dylan 

Mbayo (nu bij Kortrijk), Jari Vandeputte (nu in de Italiaanse derde 

klasse bij Catanzaro), Siebe Horemans (nu bij Excelsior), Enis 

Gavazaj (nu bij het Macedonische FK Struga), Thibault De Smet 

(nu bij Reims, maar zelden spelend), Armin Cerimagic (nu zonder 

club), Jinty Caenepeel (gestopt), Tom Boere (nu bij Cambuur), 

Serge Tabekou (nu bij Lierse Kempenzonen), Lucas Schoofs (nu 

bij Heracles), Tesfaldet Tekie (nu bij Go Ahead Eagles), Elton 

Kabangu (nu bij Willem II), Ibrahima Conte (even bij Anderlecht, 

maar dan afgezakt en nu in Israël bij Bnei Sakhnin), Chinonso 

Emeka en Adewale Oladoye (nu bij Trencin). Frederic Dupré 

was een apart geval: eerst leek hij ‘af te zakken’ (bij Oudenaarde, 

Roeselare, Heusden-Zolder), maar via Zulte Waregem speelde 

hij toch nog enkele sterke seizoenen bij Standard en Lokeren.

Voor sommige vertrekkers is nog even afwachten wat het wordt. 

Ibrahima Cissé besloot zijn kans te wagen bij de beloften van 

Schalke – uitkijken of hij daar zal doorbreken. Nicolas Raskin 

aardde niet helemaal in Gent en keerde terug naar Standard waar 

hij een titularis werd.

En dan komen we, van de voorbije dertig jaar, bij de fine fleur van voet-

ballers die (een tijd) bij onze jeugdploegen of onze beloften speelden. 

Gunther Schepens: een icoon van de club, uiteraard. 151 wed-

strijden voor blauw en wit als linksbuiten, met 33 doelpunten. Al 

jong overgekomen vanuit Massemen bleef hij eerst bij KAA Gent 

tot 1994. Bij Standard en Karlsruhe deed hij het zeer behoorlijk, 

met ook 13 interlands (3 goals). In 1999 keerde hij nog eens terug 

naar het Ottenstadion, om in 2005 te stoppen bij Bregenz. Nog 

altijd werkend voor de club als sportief raadgever. 

Hannes VD Bruggen: via Burst en Denderleeuw zijn hele verdere 

jeugdopleiding bij KAA Gent meegemaakt. Was op zijn 19 even 

aanvoerder van de A-elf (in 2012-2013). Bewerkstelligde mede 

de kampioenstitel in 2015. In 2017 verhuisde hij naar Kortrijk, nu 

speelt hij bij Cercle. 

Giorgi Chakvetadze: de Georgiër kwam op zijn 18 jaar over 

van de jeugdacademie van Dinamo Tbilissi terwijl een resem 

Europese topclubs ook op hem aasden. Bleek al snel een superta-

VAN ORLANS TOT SAMOISE
Namen uit de Gentse jeugdopleiding: een terugblik
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lent. Helaas, een blessure zette een flinke rem op zijn ontwikkeling. 

Werd eerder uitgeleend aan Hamburg, nu aan Slovan Bratislava. 

Vindt hij nog zijn beste zelf terug?

Benito Raman: kwam als 8-jarige bij KAA Gent terecht na zijn 

eerste voetbalstapjes bij Melle en Munkzwalm. Had veel succes 

als jeugdspeler, mét buitenlandse interesse. Na uitleenbeurten 

bij Beerschot en Kortrijk scoorde hij voor de Buffalo’s in 2015 

het beslissende doelpunt in de playoffs op Club Brugge, een 

legendarische goal die tot de titel leidde. Na wat strubbelingen 

verhuisde hij in 2016 naar Standard en kende hij vervolgens een 

sterke periode bij Düsseldorf en Schalke. Sinds vorig jaar vooral 

invaller bij Anderlecht.

Jonathan David: Canadees, geboren in 2000 in New York uit 

Haïtiaanse ouders. Kwam in januari 2018 naar de beloften van 

KAA Gent waar hij al gauw zijn enorme talent, ook als goalget-

ter, demonstreerde. Scoorde 23 goals in zijn laatste seizoen in 

de Ghelamco Arena. Lille betaalde 30 miljoen euro voor hem, nu 

maakt hij het mooie weer in Noord-Frankrijk, op weg naar een 

absolute topclub?

Pieter Collen: de Gentenaar debuteert als 17-jarige in het eerste 

elftal onder trainer Boskamp. De club had dringend geld nodig en 

liet hem al twee jaar later vertrekken naar Vitesse. Collen bouwde 

in Nederland een waardevolle loopbaan uit bij o.a. Feyenoord, 

Nec Nijmegen en Nac Breda. Hij stopte met voetballen in 2012.

Matisse Samoise: wie kent hem niet? Opgegroeid in de schaduw 

van het Ottenstadion werd hij vorig seizoen op zijn 19 al titularis in 

de Gentse A-elf. Vaste waarde intussen, wordt op 21 november 21.

Yassine El Ghanassy: de Marokkaanse Belg werd al snel een 

sensatie toen hij als 18-jarige, vanuit La Louvière, in Gent 

neerstreek. Onvoorspelbaar en technisch sterk, maar helaas 

mentaal fragiel. Wat volgde was een reeks uitleenbeurten zonder 

veel succes en ook zijn laatste pogingen bij Nantes, Ujpest en 

Zakynthos waren geen meevallers. 32 inmiddels, maar zonder 

club.

Roberto Rosales: de Venezolaan was amper 18 toen hij van 

Caracas in het Ottenstadion neerstreek. Bleek een buitengewoon 

getalenteerde rechtsback en bouwde vanaf 2010 een heel mooie 

loopbaan uit bij Twente, Malaga, Espanyol en Leganes. Op zijn 

33 nu bij het Cypriotische Larnaca.

Thomas Foket: verhuisde op z’n 18 van Dilbeek Sport naar AA 

Gent. Thomas werd daarna nog één seizoen uitgeleend, aan 

Oostende. Maar vanaf het seizoen 2014-2015, het kampioenenjaar, 

werd hij een vaste waarde in de Gentse elf. Die sterke prestaties 

werden beloond met enkele caps bij de Rode Duivels en een 

transfer naar Reims in 2018.

Kevin De Bruyne: ruilde in 1999 op zijn 8 jaar VV Drongen voor 

de jeugd van KAA Gent. Zijn talent was onmiskenbaar, maar op 

zijn 14 vond hij zijn draai niet meer. Hij forceerde zelf zijn overstap 

naar de jeugd van RC Genk in 2005. De rest (Chelsea, Bremen, 

Wolfsburg, Man City) is geschiedenis.

Dries Mertens: een laatbloeier bij uitstek. Kwam in 2003 als 

zestienjarige bij AA Gent, na een jeugddebuut bij Leuven en 

Anderlecht. Zijn kleine en fijne gestalte maakte dat hij moeilijk 

doorbrak. Hij kreeg uitleenbeurten aan Eendracht Aalst en de 

Nederlandse tweedeklasser AGOVV. Pas op zijn 22 kwam hij tot 

ontbolstering in het topvoetbal, bij Utrecht. Daarna volgden PSV 

en het sprookje van Napoli. Nu speelt hij nog bij Galatasaray. 

Wim De Bock

ROBERTO ROSALES

MATISSE SAMOISE

HANNES VAN DER BRUGGEN

JONATHAN DAVID
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Samen koken, huiswerk maken of een 
gezelschapsspelletje spelen: meer 
dan ooit genieten we van een warm 
thuisgevoel. En daar kan een nieuwe 
leefkeuken van DSM Keukens alleen 
maar toe bijdragen. Klaar om de laatste 
nieuwigheden te ontdekken?

Bij DSM Keukens zijn onze top 
interieurarchitecten dagelijks bezig met het 
ontwikkelen van nieuwe ideeën en volgen 
ze de laatste trends steevast op de voet.

Kom ze zelf ontdekken in onze toonzaal in 
Sint-Martens-Latem of één van onze 17 
andere vestigingen.

Slimme apparaten

Bij DSM Keukens vindt u intelligente 
apparatuur die uw keuken moderner en 
praktischer maakt. Met de Miele-oven of de 
magische multifunctionele Quooker-kraan, 

perfect aangepast aan uw behoeften. 
Aangezien u uw keuken (bijna) elke dag 
gebruikt, is het zeer belangrijk dat ze 
perfect aan uw behoeften is aangepast. Bij 
DSM Keukens zijn er altijd interessante tips 
en trucs, maar ook veel kleine details die uw 
keuken net dat beetje extra geven.

Perfect op maat

Aangezien je jouw keuken (bijna) dagelijks 
gebruikt, is het zeer belangrijk dat ze 
perfect op jouw wensen afgestemd is. Een 
werkblad op ergonomische hoogte of een 
vaatwasser met comfortlift sparen jouw 
rug. Bij DSM Keukens kan er altijd iets 
meer. Denk bijvoorbeeld aan een brede 
balansdeur in precies dezelfde stijl als de 
kolomkasten. Of een oven met deur aan de 
binnenzijde van het kookvlak. Discreet en 
stijlvol.

Een harmonieuze binnenhuisarchitectuur

Natuurlijk is het belangrijk dat uw keuken 
past bij de rest van uw interieur en vice 
versa. Dit is waarom DSM More werd 
gecreëerd. DSM More ziet de keuken als 
een integraal onderdeel van de leefruimte. 

DSM Pro

Wilt u meerdere keukens tegelijk 
kopen? Dan is DSM Pro, het nieuwe 
keukenassortiment, iets voor u. DSM 
Keukens gelooft in long-term partnerships 
en heeft een speciaal team samengesteld 
om deze projecten op te volgen. 

Maak kennis met de nieuwste 
keukentrends en DSM Pro

2 JAAR 
PRIJSVAST

www.dsmkeukens.be |  #dsmkeukens
De SchepperDe Schepper- - MartensMartens
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Samen koken, huiswerk maken of een 
gezelschapsspelletje spelen: meer 
dan ooit genieten we van een warm 
thuisgevoel. En daar kan een nieuwe 
leefkeuken van DSM Keukens alleen 
maar toe bijdragen. Klaar om de laatste 
nieuwigheden te ontdekken?

Bij DSM Keukens zijn onze top 
interieurarchitecten dagelijks bezig met het 
ontwikkelen van nieuwe ideeën en volgen 
ze de laatste trends steevast op de voet.

Kom ze zelf ontdekken in onze toonzaal in 
Sint-Martens-Latem of één van onze 17 
andere vestigingen.

Slimme apparaten

Bij DSM Keukens vindt u intelligente 
apparatuur die uw keuken moderner en 
praktischer maakt. Met de Miele-oven of de 
magische multifunctionele Quooker-kraan, 

perfect aangepast aan uw behoeften. 
Aangezien u uw keuken (bijna) elke dag 
gebruikt, is het zeer belangrijk dat ze 
perfect aan uw behoeften is aangepast. Bij 
DSM Keukens zijn er altijd interessante tips 
en trucs, maar ook veel kleine details die uw 
keuken net dat beetje extra geven.

Perfect op maat

Aangezien je jouw keuken (bijna) dagelijks 
gebruikt, is het zeer belangrijk dat ze 
perfect op jouw wensen afgestemd is. Een 
werkblad op ergonomische hoogte of een 
vaatwasser met comfortlift sparen jouw 
rug. Bij DSM Keukens kan er altijd iets 
meer. Denk bijvoorbeeld aan een brede 
balansdeur in precies dezelfde stijl als de 
kolomkasten. Of een oven met deur aan de 
binnenzijde van het kookvlak. Discreet en 
stijlvol.

Een harmonieuze binnenhuisarchitectuur

Natuurlijk is het belangrijk dat uw keuken 
past bij de rest van uw interieur en vice 
versa. Dit is waarom DSM More werd 
gecreëerd. DSM More ziet de keuken als 
een integraal onderdeel van de leefruimte. 

DSM Pro

Wilt u meerdere keukens tegelijk 
kopen? Dan is DSM Pro, het nieuwe 
keukenassortiment, iets voor u. DSM 
Keukens gelooft in long-term partnerships 
en heeft een speciaal team samengesteld 
om deze projecten op te volgen. 

Maak kennis met de nieuwste 
keukentrends en DSM Pro

2 JAAR 
PRIJSVAST

www.dsmkeukens.be |  #dsmkeukens
De SchepperDe Schepper- - MartensMartens

OPEN OP
ZONDAG
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Maak werk van uw digitale transformatie, ongeacht waar u werkt, met 
onze gecombineerde diensten en oplossingen, die zijn ontworpen om 
papier en digitaal naadloos te integreren.  
Onze Digital Transformation Services zijn beschikbaar via de cloud, op 
locatie of in een hybride omgeving en helpen u bij het realiseren van 
verbeterde productiviteit, samenwerking, beveiliging, compliance en 
duurzaamheidsdoelstellingen. 
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KAA GENT FOUNDATION

De KAA Gent Foundation gelooft dat sport de kracht heeft 

om ook maatschappelijke dromen te realiseren. Onder 

leiding van community coaches of maatschappelijke 

sportcoaches organiseren we sociaal-sportieve activiteiten 

om wie deelneemt persoonlijk te laten groeien. 

Onvoorwaardelijkheid en inclusie, de inzet van professionals, het 

werken met ervaringsdeskundigen en een sterke samenwerking 

met een gedegen netwerk van maatschappelijke partners zijn de 

succesfactoren van deze sociaal-sportieve aanpak. Bij dit alles geldt 

ook de verbindende kracht van KAA Gent zelf als een absolute troef. 

Dat bleek ook uit onderzoek van de UGent uit 2020.

DE KRACHT VAN 
SOCIAAL-SPORTIEF WERK

WANDELVOETBAL

Sinds 2016 organiseert de KAA Gent Foundation wandelvoetbal 

voor senioren. Gezond bewegen en vrienden maken zijn de belang-

rijkste doelstellingen van wandelvoetbal. Eerst bouwden we HT 

Gantoise Legends uit in Nieuw Gent. In maart 2019 werd een initi-

atief opgestart in en rond het Zuidpark, in 2021 bouwden we aan 

een derde wandelvoetbalkern rond de Watersportbaan. Binnenkort 

starten we in Het Rabot. In opdracht van de Stad Gent maken we 

werk van een Gents netwerk van minstens zes wandelvoetbalker-

nen tegen 2025.

BIJ PINO

In de lente van 2017 openden we Bij Pino: een ontmoetingsplek 

in het hart van Nieuw Gent-Steenakker. Buurtbewoners komen er 

langs voor een koffie, een babbel en een glimlach. Het zijn de vrij-

willigers van Bij Pino die de ruggengraat vormen van de werking. Zij 

baten de koffiebar uit en organiseren alle activiteiten mee. Sinds de 

zomer van 2020 kreeg de werking een stek in wijkwerkplek De Serre. 

BUURTVOETBAL

In 2018 startten we met een proefproject ‘Pleintjesvoetbal’. 

De Universiteit Gent volgde de aanpak op de voet en bracht 

een positief evaluatierapport uit. In 2020 werd het project 

in Nieuw Gent omgezet tot een structurele werking en 

werd bijkomend een nieuw inititiatief opgestart in de wijk 

Watersportbaan. De Stad Gent gaf de KAA Gent Foundation 

intussen de opdracht een buurtvoetbalnetwerk uit te 

bouwen gericht op samenwerking, opleiding van vrijwilli-

gers en kennisdeling: Street League 9000.  



31WIGWAM MAGAZINE -

  G
AN

TO
ISE PLANTREKKERS

GEESTIGE BUFFALO’S

Sinds 2015 organiseren we een tweede maatschappelijke voet-

balwerking: de Geestige Buffalo’s. Met de sociaal-sportieve 

aanpak krijgen de Geestige Buffalo’s de kans om via voetbal 

zowel hun fysieke als mentale gezondheid te verbeteren.

BUFFALO DANCE ACADEMY

In 2017 opende de Buffalo Dance Academy haar deuren. 

Kinderen en jongeren van de buurt Nieuw Gent-Steenakker 

dansen sindsdien in de turnzaal van basisschool De Panda de 

pannen van het dak. De Buffalo Dance Academy telt intussen 

dertig leden. Elke week worden drie danssessies georgani-

seerd. De deelnemers van vandaag evolueren tot de coaches 

van morgen. 

BUFFALO LEAGUE

Met de verhuis naar de Ghelamco Arena maakte de KAA Gent Foundation van activiteiten 

voor de buurt Nieuw Gent-Steenakker een prioriteit. Begin 2015 startte de Buffalo League: 

omnisport voor kleuters en kinderen in de buurt. Met activiteiten op woensdag en zaterdag 

onder leiding van community coaches wordt de talentontwikkeling van de kinderen gesti-

muleerd. De Buffalo League is voor velen in Nieuw Gent-Steenakker de eerste kennismaking 

met onze sociaal-sportieve werking. Vandaag nemen tachtig kinderen en jongeren wekelijks 

deel aan de Buffalo League. 

GANTOISE PLANTREKKERS

Sinds 2009 zijn we met de Plantrekkers aan de slag. Het was de eerste sociaal-sportieve 

werking onder de vlag van KAA Gent. Gentenaars samen brengen rond voetbal. Met hen 

een team bouwen, rond dit team een ondersteunend netwerk opzetten en zo de spelers 

van het team versterken. Dat zijn de Gantoise Plantrekkers. Zo’n dertig Gentenaars zijn 

in en rond het team actief. 
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MATEN. MAKKERS. BUFFALOOO’S !

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
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ALGEMENE INFO

www.kaagent.be

info@kaagent.be

09 330 23 23

TICKETING

tickets@kaagent.be

COMMERCIELE CEL

vip@kaagent.be

FANSHOP

fanshop@kaagent.be

SUPPORTERSVRAGEN

fans@kaagent.be

helpcenter: support.kaagent.be

GHELAMCO ARENA

Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent  

OEFENCOMPLEX

Eikstraat 85, 9041 Oostakker

Leveranciers: François van Impelaan 54, 9041 

Oostakker

OEFENCOMPLEX JEUGD

Warmoezeniersweg 8, 9000 Gent

Wigwam gratis clubmagazine van KAA Gent

Redactie en samenstelling: Wim De Bock

Layout: Yves Moreel
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TIME TO PLAY
RESPONSIBLY


