
 

 
Persbericht 
18.05.2022 
 

GO! basisschool Victor Van de Walle gaat op zoek naar de nieuwe Red Flame, 

vrijdag 20 mei van 8:30 tot 12:00 uur, Brusselsesteenweg 168 in Mechelen. 

MEISJES MAKEN KENNIS MET DE MAGIE VAN HET 

VOETBALSPEL 

Meisjes van het vijfde en zesde leerjaar van GO! basisschool Victor Van de 

Walle nemen vrijdag aanstaande deel aan de Love Football Park-initiatie 

georganiseerd door Voetbal Vlaanderen en de Koninklijke Belgische 

Voetbalbond. “Onze school werd uit vele deelnemende scholen geselecteerd. 

Wie weet zit er bij onze Victor Van de Walle Flames wel een gouden schoen in 

wording”, zegt Dirk Van Steyvoort, directeur van GO! basisschool Victor Van 

de Walle.  

Voetbal Vlaanderen en de KBVB organiseren heel wat activiteiten om voetbal bij 

meisjes en vrouwen te promoten. Ze bezoeken onder meer Vlaamse scholen om er 

meisjes initiatielessen voetbal te geven. GO! basisschool Victor Van de Walle stond 

meteen vooraan.  

“Onze school nam deel aan de Love Football Challenge. Prompt werden we 

geselecteerd uit de vele deelnemende scholen en wonnen we een Love Football 

Park-initiatie op school. We vinden het een mooi initiatief om meer meisjes aan het 

voetballen te krijgen.” 

Voetbal is niet meer louter een jongenssport.  

“We merken al langer dat ook onze meisjes tijdens speeltijden graag mee voetballen. 

De verhoogde aandacht voor het vrouwenvoetbal in de media en natuurlijk de 

uitstekende resultaten van de Belgische Red Flames maken het meisjesvoetbal 

populair. We nemen dan ook met veel plezier deel aan de Love Football Park-

initiatie. Wie weet spot men hier wel nieuw en jong talent!” 

De Love Football Park-initiatie vindt plaats op vrijdag 20 mei van 8:30 tot 12:00 in 

GO! basisschool Victor Van de Walle, Brusselsesteenweg 168 in Mechelen. 

 

 

GO! basisschool Victor Van de Walle is een school van GO! Scholengroep 5. GO! Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 

9.500 cursisten volwassenenonderwijs en 37 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep 

verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van 

Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.  


