
Red Flame Tessa Wullaert traint de meisjes van Olsa: “Blijf
voetballen, blijf jullie amuseren”
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All Round Soccer organiseerde samen met Tessa Wullaert een driedaagse training voor meisjes op de terreinen van Olsa 
Brakel. ( FOTO: EDP)

BRAKEL / RONSE / MAARKEDAL / NEDERBRAKEL - Bij Olsa Brakel stond van woensdag tot
vrijdag het vrouwenvoetbal in de picture. Niemand minder dan voetbalvirtuoos Tessa Wullaert
kwam er drie dagen na elkaar training geven aan meisjes van 10 tot 15 jaar.

Het werd vrijdag wat wachten op drievoudige gouden schoen en Red Flame Tessa Wullaert, maar
geen voetbalster die daar om maalde. “Hier heb ik echt naar uit gekeken”, vertelt de twaalfjarige
Manon Vervaeke uit Ronse, die straks aan haar vierde seizoen begint bij KVV Vlaamse Ardennen in
Maarkedal. “In de eerste plaats omdat ik sinds maart opnieuw kan voetballen. De trainingen voor ons
beginnen pas in augustus. Maar vooral omdat we nu training krijgen van Tessa Wullaert. Naar haar kijk
ik echt wel op. Ik volg het damesvoetbal veel meer dan het herenvoetbal. Dat we hier in de streek
training kunnen krijgen van Tessa, is fantastisch. Voor mij is het ook de eerste keer dat ik enkel en
alleen met meisjes train. In Maarkedal speel ik in een gemengde ploeg.”

Tessa Wullaert aan het werk. (FOTO: EDP)

“De trainingen waren heel tof”, zegt ook Red Flame Tessa Wullaert. “Ook al omdat de 
organisatie vlekkeloos was. Ik ben ervan overtuigd dat de meisjes heel wat bijgeleerd hebben en 
dat ze zich geamuseerd hebben. Voor mij is dat wel belangrijk. Er zijn nog te weinig clubs die 
kwalitatieve trainingen en stages aanbieden aan meisjes. Zelf begon ik te voetballen op mijn 
vijfde. Wij hadden geen idool en wisten niet wat er met damesvoetbal te bereiken was. Ik hoop 
dat ik deze meisjes alvast heb kunnen stimuleren om verder te voetballen.”
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Toen ik aan CEO Bart Vermeulen vertelde dat een stage van Tessa Wullaert in Spanje geannuleerd
was wegens corona, stelde hij meteen de accommodatie van Olsa Brakel voor”, zegt Tom Van
Watermeulen van de organiserende vzw All Round Soccer en manager van Wullaert. “Met deze stage
willen we vooral het damesvoetbal promoten. Blijkbaar zaten de voetballende meisjes wel te wachten
op een dergelijk initiatief. In een half uur tijd schreven zich tachtig voetbalsters tussen 10 en 15 jaar in.
Tessa werd bijgestaan door voormalig speelster bij Zulte Waregem Deborah Vercaemer.”

Iedereen op de foto met Tessa. (FOTO: EDP)

“Uiteraard twijfelde ik niet om de voorzet binnen te koppen toen ik hoorde dat All Round Soccer een
locatie voor deze trainingen zocht”, vult CEO Bart Vermeulen van Olsa Brakel aan. “Olsa heeft nu al
een damesploeg in tweede nationale en in provinciale. Daar blijven we op inzetten. We merken dat het
damesvoetbal in de lift zit. Samen met voorzitter Annick Labie van onze damesploeg gaan we in de
toekomst hier nog meer aandacht aan besteden. Sociaal-maatschappelijk is dit belangrijk, zeker ook
voor Olsa Brakel.”
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