
LeerLing in de kijker!

Voetballen bij de Belgian Deaf Devils
Wat als je een topvoetballer bent, maar niet kunt horen?
Dan word je, met een beetje geluk, misschien wel 
geselecteerd voor de‘Belgian Deaf Devils’
Dit overkwam Semmi Matthieu (15) uit Bilzen.

Herinner jij je nog de dag waarop 
je geselecteerd werd? 
Ja, dat herinner ik me zeker nog! Het 
was een geweldige dag met een pri-
ma veld en een mooi weertje. Ik was 
enorm blij!

Hoeveel jaar speel je voetbal? 
Speel je momenteel nog in een 
gewoon voetbalteam? 
Ik speel voetbal sinds ik vijf was. 
Ik ben nu vijftien jaar, dus ik speel 
al tien jaar voetbal! Ik speel bij de 
‘Belgian Deaf Devils’ en bij de 
Koninklijke Bilzerse- Waltwilder, een 
interprovinciale voetbalclub.

Net zoals de Rode Duivels verte-
genwoordig je ons land met trots. 
Klopt dit?
Beschrijf je gevoel!
Het is een ongelooflijk gevoel! Het 
is net als een droom die werkelijk-
heid wordt! Wij vertegenwoordigen 
ons land met trots, ja zeker!! We are 
Belgians!!

Zijn je ouders/ familie/ vrienden 
fier op jou?
Ja, dat zijn ze zeker. 
Ze vinden het fantastisch dat er een 
dove voetbalploeg in België bestaat.

Welke belangrijke wedstrijden zul-
len jullie spelen?
We streven ernaar om deel te nemen 
aan de Deaflympics in Brazilië. (De-
cember 2021)
Dit zou fantastisch zijn! 
Toch moeten wij eerst nog een 
kwalificatiewedstrijd spelen tegen 
Duitsland (24 oktober 2020, te Essen) 
en Nederland (14 mei 2021, te Mal-
degem).
Als we winnen, we fly to Brazil!!! 

Wordt er ook een Europees Kampi-
oenschap voor Doven en Slechtho-
renden georganiseerd?
Ja, dit EK van U21 zou normaal door-
gaan van 28 juli tot 8 augustus in 
Baunatal, Duitsland.
Maar de Belgian Deaf Devils nemen 
niet deel omwille van onvoldoende 
spelers.
Zo jammer, ik zou graag dit EK willen 
ervaren. Ik ben een jonge speler, 
ik ben pas vijftien jaar. Ik kan nog 
groeien!

Toch is er wel een WK voor de 
A-ploeg  gepland in september 2020 
in Zuid-Korea. De Belgian Deaf Devils 
nemen niet deel omwille het 
financiële aspect.

De komende EK van U21 zal door-
gaan in2022. De precieze locatie 
moet nog bepaald worden. Vervol-
gens zal er nog een EK voor A-kern 
in 2023 doorgaan. Ook hier moet de 
juiste locatie nog bepaald worden. 
Dit is allemaal positief voor mij om-
dat ik zo meer ervaring kan opdoen.

Stel dat jullie de kwalificatiewed-
strijden tegen Duitsland en Neder-
land winnen… Moet je dan zelf de 
reis naar Brazilië betalen?
Ik moet dit niet betalen. Mijn ouders 
betalen de reis ha ha!
Ik weet wat je bedoelt. Waar de Rode 
Duivels miljoenen verdienen, moeten 
de Belgian Deaf Devils betalen om te 
kunnen meespelen.
Met wat extra financiële steun zou de 
ploeg veel meer mogelijkheden heb-
ben. Elke vorm van aandacht is dan 
ook welkom. Daarom organiseren 
we evenementen (Mosselfeest, 
Steakdag, De Warmste Week, …)Je 
kan ons ook gewoon sympathiek 
steunen!

Wie is jouw hoofdtrainer? Mijn 
hoofdtrainer is Alain Wuytjens, een 
toptrainer!
Hij selecteert ons, laat ons groeien tot 
kwaliteitsspelers, Belgian Deaf Devils!

Hoe beleef je de wedstrijden bij de 
Deaf Devils? 
De wedstrijden ervaar ik als een pure 
adrealine-kick!

Hoe verloopt de communicatie?
De communicatie verloopt hoofdza-
kelijk in VGT (Vlaamse Gebarentaal) 
met behulp van mimiek en aanwij-
zingen voor personen die wat minder 
zijn in gebarentaal.

Beschrijf het groepsgevoel!
Het groepsgevoel zou ik omschrijven 
als een sfeergezellige groep!

Welk is de taak van de scheidsrech-
ter? Is zijn taak anders dan in een 
horende ploeg?
Ja, normaal fluit de scheidsrechter bij 
een fout. Bij ons steekt hij een vlag 
op.

Wat maakt een wedstrijd bij de 
Deaf Devils anders dan een wed-
strijd in een horende ploeg?
Anders betekent voor mij dat je nie-
mand hoort. Bij een horende ploeg 
hoor je bijna iedereen.

Hoe vaak moet je trainen?
Ik train tweemaal per maand voor de 
Deaf Devils in Tubeke. Bij de horende 
ploeg train ik viermaal per maand. Op 
school speel ik ook elke dag voetbal, 
ik zit op een voetbalschool!

Maar ook de stages bij de Belginan 
Deaf Devils zijn enorm belangrijk!  Als 
we deelnemen aan EK of WK of Dea-
flympics of kwalificatie thuiswedstrijd 
gaan we één dag vooraf op afzonde-
ring op locatie (Sport Vlaanderen in 
Blankenberge of Tongerlo of Hotel 
Martini’s in Tubeke). Ik heb dit nog 
niet kunnen ervaren, maar kijk er 
alvast naar uit! 

Speel je als Deaf Devil ook nog 
wedstrijden tegen gewone voetbal-
clubs?
Ja, dat doen we. Een voorbeeld hier-
van is OH Leuven, Lentezone enz.

Wat maakt de Deaf Devils speciaal?
Dat ik als dove persoon nog bij België 
kan spelen. Dat vind ik speciaal!
Welke boodschap wil je nog mee-
geven aan andere dove en slecht-
horende jongeren?

Je moet je niet laten 
beperken, geniet van 

het leven!

Belgian Deaf Devils in actie!

Semmi Matthieu (ploegnummer 3) met zijn ploegmaten en trainer van de Belgian Deaf Devils.

Heb jij net als Semmi iets te vertellen? Spreek je ondersteuner aan en wie weet krijg ook jij je eigen artikel op onze blog!


