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is er eentje om niet te vergeten en
daar ben ik hem erg dankbaar
voor. En als we kunnen, gaan we
ook mee op verplaatsing. Met een
sportlokaal uit Heist-op-den-Berg,
waar ik terecht kwam via een
goeie vriend. De sfeer op verplaat-
sing is fantastisch. Mijn papa
vindt dat wel iets minder, want
telkens als Brugge scoort, spring
ik op hem en heeft hij daarna drie
dagen rugpijn… (lacht) Tussen al-
le hectiek en druk in het basketbal
is een voetbalmatch bijwonen
voor mij pure ontspanning. Als ik
moet trainen of spelen terwijl
Club in actie komt, ben ik zelfs
nerveus omdat ik wil weten hoe

het daar staat. Club Brugge is heel
belangrijk in mijn leven. Als je me
zou vragen om uit te gaan of een
match van FCB bij te wonnen,
moet ik geen seconde twijfelen.”

Blue Star Geluveld
Eén speler steekt er voor Julie
Vanloo bovenuit : Vadis Odjidja.
“Mijn eerste echte idool was Fran-
çois Sterchele. Ik had alles van
hem, tot hoofdkussens toe. Zijn
overlijden deed enorm pijn en
heeft een grote indruk op me ge-
maakt. Beroemde mensen waren
onsterfelijk, dacht ik. Toen kwam
Odjidja naar Club en ik zei meteen
tegen mijn vader : daar ga ik zot

“Op het einde van de rit stonden ze op de
eerste plaats, dus misschien wel, maar ik
denk dat we het hen veel moeilijker hadden
kunnen maken. Op de belangrijke momen-
ten hebben we gefaald. In de titelwedstrijd
op Anderlecht speelden we goed en zouden
we verdiend gewonnen hebben en dan is het
spijtig dat een penalty in de slotminuut uit-
eindelijk het hele seizoen besliste…”

Blijf je zeker bij Club Brugge ?
“Zoals het er nu uitziet wel, maar in voetbal
is dat nooit honderd procent zeker.”

Wat is de ambitie dit seizoen ?
“Persoonlijk wil ik een heel seizoen fit blij-
ven en er het

OPGETEKEND DOOR OLIVIER NEESE

Voor de meesten begint de vakantie, die
van jullie zit erop. Hoe zag jouw verlof
eruit ?
“Na het seizoen ben ik naar Spanje en de
VS geweest. Met vrienden, onder wie Mar-
vin Ogunjimi en Faris Haroun. Niet enkel
om aan het zwembad te liggen, hoor. In Las
Vegas hebben we verschillende shows mee-
gepikt, zoals een optreden van een wereld-
bekende dansgroep, Cirque du Soleil…
Heel leuk, maar het was tijd om opnieuw
aan de slag te gaan.”

Vond je Anderlecht vorig seizoen de te-
rechte kampioen ?

beste seizoen ooit van maken. Met heel de
groep willen beter doen dan onze tweede
plaats van vorig seizoen en dan is er maar
één optie...”

Het was Georges Leekens die je in 2010
liet debuteren bij de nationale ploeg.
Hoop je ook op een selectie ?
“Zeker, het is altijd leuk als je je land mag
vertegenwoordigen, maar ik besef dat mijn
selectie door mijn blessure weer heel ver
weg is. Ook daarom wil ik dit seizoen mijn
beste niveau terugvinden om zo hopelijk
opnieuw een plaatsje in de nationale selec-
tie te kunnen afdwingen.”

Een dilemma : de WK-kwalificatie of de
titel met Club Brugge ?
“Toch de WK-kwalificatie. Dat is nóg gro-
ter dan een titel. Als je met je land naar het
WK kan, ziet heel de wereld je, terwijl de
aandacht voor een titel toch binnen de
landsgrenzen blijft. Als ik natuurlijk deel
zou uitmaken van de Rode Duivels. (lacht)
Anders zeker de titel voor Club. Als ik
moet kiezen tussen de titel en de beker, ga
ik voor het kampioenschap.”

Op welke positie zou je dit seizoen het
liefst spelen ?
“Offensieve middenvelder, maar het moet
natuurlijk in het plaatje van de trainer pas-
sen. We zijn nog maar net begonnen en het
is nog te vroeg om systemen te ontwaren.
We zien wel hoe het loopt en hoe alle nieu-
we spelers ingepast worden. Als ik maar op
het veld sta, dan ben ik al tevreden.”

Als Club Brugge de Champions League
zou halen, tegen welke ploeg wil je zeker
uitkomen ?
“Al van kindsbeen af is Manchester United
een van mijn lievelingsploegen. Ook op de
PlayStation speel ik altijd met Man U. Een
team dat altijd meedoet voor de prijzen,
soms met een topper in huis, maar veelal
gewoon met een goed uitgebalanceerde
ploeg zonder uitschieters.”

Was je ontgoocheld toen je dit jaar de
Gouden Schoen niet won ?
“Ik was niet naar Oostende gegaan met het
idee dat ik zou winnen, ik wou gewoon
eens zien hoe die show in elkaar

Julie Vanloo, guard van eerstenationaler

Een tête-à-tête tussen
Q BRUGGE/OOSTENDE – Zondag staan bij Club Brugge de
supporters centraal. Tijdens de jaarlijkse fandag krijgt ieder-
een die blauw-zwart een warm hart toedraagt de kans om
een blik achter de schermen te werpen, handtekeningen te
verzamelen of vragen te stellen aan hun helden. Eén fan
kreeg al de kans om haar idool te ontmoeten : Julie Vanloo,
speelster van de nationale basketploeg, interviewde voor ons
haar idool Vadis Odjidja. Een tête-à-tête tussen spelverdelers.

VOETBAL CLUB BRUGGE

BRUGGE/OOSTENDE – Woens-
dagmiddag in Westkapelle. De
training van Club Brugge is vroe-
ger gedaan dan verwacht en het
geplande interview zou ook snel-
ler kunnen plaatsvinden. Wanneer
we bellen naar Julie Vanloo om te
vragen of ze eventueel iets vroe-
ger kan komen, antwoordt ze
snel : “Ik ben er al, hoor. Mijn va-
der en ik hebben eerst onze abon-
nementen vernieuwd aan het stadi-
on in Brugge en zijn dan meteen
doorgereden naar Westkapelle om
de training mee te pikken.”
Het typeert haar passie voor Club
Brugge, die ze via haar vader op-
deed. “Vroeger ging hij regelma-

tig naar Club, maar door zijn werk
(uitbater van drie Q8-tankstations
in Oostende, red.) moest hij dat
wat afbouwen. In 2006 – mijn pa-
pa zag dat ik constant voetbalde
op straat – nam hij me mee naar
de Brugse Metten, waarbij Club
het opnam tegen Paris Saint-Ger-
main. Na die match, met dan nog
alleen maar een volle noord- en
westtribune, was ik al verkocht.
Vanaf dan gingen we met losse
tickets naar iedere haalbare wed-
strijd. Ik werd steeds zotter en dan
kwam de terugmatch in de halve
finale van de Beker van België,
waarbij Club Brugge een 1-3-ne-
derlaag tegen AA Gent nog dank-

zij een 2-0-zege – doelpunten van
Leko en Balaban – kon ombuigen.
Die match beleefde ik vanuit de
spionkop en de kick die dat gaf...”

Sindsdien hebben ze abonnemen-
ten . “Oost, blok 322, rij 12, stoel
29 en 30”, zegt ze vlot uit het
hoofd. “Elke match met mijn papa

Julie Vanloo over haar passie voor Club Brugge én Vadis Odjidja

“Zelf twee jaar gevoetbald”

“Er zal nooit een
fan mij komen
interviewen”
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Geboortedatum : 10 februari 1993.
Geboorteplaats : Oostende.
Woonplaats : Waregem.
Ouders : Philippe Vanloo en Fabienne
Vanthournout.
Twitter : @JulieVanloo5
Studie : pedagogie van het jonge kind
aan de Arteveldehogeschool in Gent.
Volgend jaar fulltimeprof.
Spelerscarrière : Boso Oostende
(1999-2002), Crack Blue Cats Ieper
(2002-2009), DS Waregem (vanaf
2009).
Palmares : zilver EYOF/Jeugdspelen
(2009), zilver EK U16 (2009), vierde
plaats WK U17 (2010), titel DS Wa-

regem One (2011), goud op EK
U18 (2011).

Opmerkelijk : mocht
als 15-jarige al mee-

trainen met de
nationale ploeg en
debuteerde in 2009
met de Belgian

Cats.
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één buis –, maar
als ik iets onder-
neem, wil ik het
ook goed doen. Ik
was het beu om
maar half werk te
kunnen afleveren.
Daarom ga ik vanaf
nu alleen nog maar
met mijn sport
bezig zijn : twee
keer per dag
trainen én
daarnaast de
U10 van
Waregem
coachen.
Ik wil stil-
letjes aan
ook een
coachcar-
rière opbou-
wen, een zij-
spoor voor la-
ter. Mijn studie
kan ik na mijn
carrière of bij een
lange blessure
nog altijd hervat-
ten.”

(ON) 

van zijn. Zijn spelstijl,
zijn emoties en ja, ik vind hem
ook wel mooi.” (lacht)
Het is een fascinerend beeld : de
basisspeelster van de nationale
basketbalploeg die zenuwachtig is
voor een ontmoeting met een an-
dere topsporter. “Hier voel ik me
geen topsporter, hoor. Hier ben ik
gewoon Julie, een fan. Je voelt
hier ook hoe klein je als basketbal-
speelster bent ten opzichte van de
voetbalwereld. Er zal nooit een
fan mij willen interviewen... Heel
eerlijk : doordat ik dagelijks bezig
ben met mijn basketpassie, speel
en bekijk ik in mijn vrije tijd lie-
ver een voetbal- dan basketbal-
match. Thuis liggen er ook altijd
twee ballen in de living : een voet-
bal en een basketbal, met dat ver-
schil dat die voetbal versleten is
en die basketbal niet...”
Een carrière in het voetbal heeft ze
echter nooit overwogen. “Toen ik
al bij Ieper baskette, ben ik wel
twee jaar lid geweest van Blue
Star Geluveld. Iedere woensdag-
middag ging ik eerst met de jon-
gens voetballen – ik werd er beter
en harder van – en ’s avonds stond

dan de training bij de Blue Cats op
het programma. Omdat het in het
basket steeds beter liep en er aan-
biedingen kwamen, ben ik gestopt
met voetballen. In het basketbal
had ik al iets opgebouwd, terwijl
ik in het voetbal helemaal vanaf
nul zou moeten beginnen. Voet-
ballen was ook puur een hobby, al
mis ik het wel. Daarom doe ik het
nu nog altijd in mijn vrije tijd. In
het tussenseizoen kan je me con-
stant met vrienden op een pleintje
vinden. Ideaal om me mentaal op
te laden voor het nieuwe seizoen.”

Fulltimeprof
Er staat voor de 19-jarige Vanloo
een belangrijk jaar voor de deur.
“Normaal wordt dit mijn laatste
seizoen in België. Er zijn al con-
tacten met buitenlandse ploegen,
maar ik wil Waregem op een
mooie manier verlaten en niet na
zo’n pover seizoen…” Daarom
nam ze een belangrijke beslis-
sing : ze zet haar studies on hold
en wordt fulltimeprof. “Ik volgde
de bachelorstudie pedagogie van
het jonge kind aan de Artevelde-
hogeschool in Gent – dit jaar maar

steekt, want ik had zoiets nog nooit meege-
maakt. Ik was uiteindelijk erg gelukkig met
mijn vierde plaats, want het jaar daarvoor
zat ik nog niet eens in de top tien…”

Wie is je beste maatje in de ploeg ?
“Ryan Donk, Joseph Akpala en Dorege
Kouemaha – die sinds de eerste trainingen
opnieuw bij ons loopt – zijn wel mijn drie
beste maten. We zien elkaar ook naast de
club. Ryan ben ik zelfs tegen het lijf gelo-
pen op vakantie. Maar afspreken met hem is
niet zo makkelijk omdat hij nog vaak zijn
familie in Nederland opzoekt.”

Wie is je grote voorbeeld in het voetbal ?
“Vroeger Zinédine Zidane, nu vind ik
Wayne Rooney een enorm goeie speler.
Dat is wel iemand naar wie ik opkijk.”

Als je moest kiezen : Lionel Messi of
Cristiano Ronaldo ?
“Lionel Messi. Hij komt sympathieker over
en heeft ook iets dat niemand anders heeft.
Ronaldo vind ik

wat arrogant. En als je wat talent hebt en
heel hard traint, dan kan je wat hij kan. Wat
Messi kan, dat is echt een gave van God.”

Waarom koos je voor het nummer 32 ?
“Bij mijn transfer naar Club heeft een Chi-
nese vriend van mijn vader me enorm ge-
holpen. Toen de deal rond was, heb ik voor
32 gekozen omdat de cijfers 2 en 3 volgens
de Chinese mythologie geluk brengen.”

Heb je rituelen voor een wedstrijd ?
“Ja, eigenlijk veel. Zo trek ik altijd eerst
mijn linkersok aan. Ook bij mijn schoenen
doe ik altijd eerst de linker aan. Voor ik
mijn shirt aantrek, prevel ik een gebedje en
als ik het veld betreed, stap ik áltijd eerst
met mijn rechtervoet op het gras.”

Waar speel je het liefst op verplaatsing ?
“Eigenlijk overal, behalve in Kortrijk. Niet
vijandig bedoeld, maar KVK ligt me ge-
woon niet. Waarschijnlijk ook omdat ik er
nog niet

echt goeie matchen heb gespeeld.” (lacht)

Ken je eigenlijk iets van basket ?
“De grote lijnen, maar vraag me niet wat al
die signalen betekenen. Vroeger kende ik er
niets van, maar sinds ik in Miami – waar ik
al enkele jaren op reis ga – de Heat bezig
heb gezien, volg ik het wel. Zo heb ik de
play-offs in de NBA vorige maand op de
voet gevolgd en Miami deze zomer ook op-
nieuw live aan het werk gezien. Hier volg
ik het niet zo. Ly Hamadi, een broer van
mijn beste vriend, is coach in het damesbas-
ketbal (ex-Willebroek, nu Gentson, red.) en
zo zie ik soms eens een wedstrijd. Daar ben
ik jou trouwens al eens tegenkomen, hé ?”

Ja, helaas zat ik toen met een longontste-
king aan de kant. Je bent ook een spel-
verdeler. Wat vind jij het moeilijkste aan
die taak ?
“Om opnieuw je ploeg op de rails te

DS Waregem en Belgian Cats, interviewt haar idool Vadis Odjidja

gedreven spelverdelers

BIO

JULIE VANLOO,
BASKETSTER DS WAREGEM 

VOETBAL CLUB BRUGGE

krijgen als de tegenpartij de match in han-
den heeft. Bij iedere wedstrijd is er een
andere aanpak nodig. Soms volstaat het om
gewoon de bal eens weg te trappen, waar-
door iedereen even op adem kan komen en
naar zijn positie kan terugkeren, in een an-
dere match is het misschien net nodig om
de bal even bij te houden. Dat moet je aan-
voelen, al ben ik als spelverdeler niet de
baas, zoals dat in het basketbal wel het ge-
val is. Een voetbalteam is eigenlijk een
groep vol meningen en de ploeg die de
meest eensgezinde spelers heeft, is de bes-
te.”

Hoe had je leven eruit gezien als je geen
voetballer was geworden ?
“Ik zou geprobeerd hebben om verder te
studeren. Ik heb humane wetenschappen ge-
volgd en psychologie had misschien wel
iets voor mij geweest.”

BRUGGE – Op zondag 8 juli organiseert
Club Brugge en de Supportersfederatie
de jaarlijkse fandag. Het programma :
Q 10-19 uur : animatie op de verschil-
lende partnerstanden.
Q 10-16 uur : rondleiding in het Jan
Breydelstadion en De Klokke.
Q 10-16 uur : fantornooi Blue Army.
Q 10 uur : training Club Academy.
Q 11-14 uur en 17-19 uur : barbecue.
Q 13 uur : match Dames Club Brugge.
Q 13.30-15 uur : signeersessie A-kern.
Q 14 uur : wedstrijd tussen de beloften
en Club Academy.
Q 15.30-16.30 uur : training A-kern.
Q 16.30 uur : wereldrecordpoging mas-
sa tapdansen met Riverdance.
Q 17 uur : spelersvoorstelling dames,
beloften en A-kern.

qMaandagmorgen vind je een fotospe-
cial van de fandag op www.kw.be

Fotospecial op kw.be
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