Zoals de meeste sportdisciplines en culturele
activiteiten, brengt het
voetbal onze jeugd essentiële waarden bij, die de
ontplooiing van de kinderen
garandeert. Die kinderen leren
zich te amuseren in een serene,
vriendelijke omgeving terwijl ze
tegelijkertijd de essentiële waarden
van het leven aanleren : strijdvaardigheid, discipline, het respect
voor anderen, loyauteit, solidariteit, nederigheid, … Deze
fysieke, morele en sociale waarden komen
hun evenwicht ten
goede en deze troeven zullen hen van
dienst zijn gedurende hun hele leven.
Voetbal is zonder twijfel
een activiteit van algemeen
nut geworden. Op dit ogenblik zijn
er meer dan 422.000 personen
aangesloten bij de KBVB waarvan
meer dan 250.000 jongeren. De
Koninklijke Belgische Voetbalbond vertegenwoordigt zonder meer niet alleen de
grootste jeugdbeweging
maar tevens de grootste
sociale stroming en
de grootste sportfederatie van het
land !

De KBVB : voetbal een feest
De KBVB vertegenwoordigt alle clubs van het Rijk. De Belgische Voetbalbond is een vereniging zonder winstbejag die in 1895 werd opgericht. Ze
telt ongeveer 2000 effectieve voetbalclubs en organiseert zowat 300.000
wedstrijden per seizoen. Voetbal blijft zonder meer de grootste sport in
België. Belgen houden van voetbal en bewijzen dat door iedere week de
vele stadions van het land te bezoeken. De meest bekeken televisieprogramma's zijn de uitzendingen van de wedstrijden van de nationale voetbalploeg, beter bekend als de Rode Duivels. België is een land met een
grote voetbaltraditie. Het is dan ook een natuurlijk feit dat de Voetbalbond
een belangrijke rol speelt in het moderne voetbal. De KBVB was trouwens
medestichter van zowel de FIFA (Wereldvoetbalbond) in 1904 als de
UEFA (Europese Voetbalbond) in 1954.
Het Belgische voetbal en de Rode Duivels zijn echte ambassadeurs van
ons land geworden in het buitenland. Zij incarneren het succes en het
«savoir-faire» van onze natie. Tijdens grote internationale competities
zijn er, naast de 422.000 aangeslotenen, nog miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die de Rode Duivels ondersteunen.

Een goed gestructureerde bond
De KBVB heeft het statuut van een vzw, die wordt geleid door een Uitvoerend Comité met aan het hoofd de Bondsvoorzitter.
De Voetbalbond heeft een uitvoerende, wetgevende en rechterlijke
macht, die door diverse comités en commissies wordt beheerd.
Het dagelijks beleid wordt verzekerd door een Directiecomité voorgezeten door de Bondsvoorzitter en samengesteld uit de Secretaris-generaal, die de Algemene Directie vertegenwoordigt, de Algemene
Penningmeester voor de Financiële Directie en tenslotte de Technisch
Directeur, die de Technisch-sportieve Directie op zich neemt.

De Bondsadministratie
De Secretaris-generaal staat aan het hoofd van de bondsadministratie.
De 150 bondsbedienden zjn onderverdeeld tussen de bondszetel en de
zetels van de negen provincies. Voor elk van deze diensten en departementen kan de Bond rekenen op de inbreng van een gespecialiseerd
personeel om op de best mogelijke manier de uitgebreide, zeer specifieke taken te beheren in het belang van de clubs en aangeslotenen.
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De communicatie : De KBVB, de clubs,
de aangeslotenen, de supporters… allen samen
De eerste en voornaamste doelgroepen zijn en blijven: de clubs en de aangeslotenen (clubleiders, de spelers, de scheidsrechters, de trainers…). Zij vormen het cement van onze activiteiten als sportbond: het voetbal promoten
en het spelen.
De Voetbalbond is voortdurend in de weer om zijn communicatie met de clubs te verbeteren. Op dit ogenblik beschikt hij
over meerdere kanalen: het officieel weekblad «Sportleven»,
een bondskroniek… en moderne communicatiemiddelen zoals
de internet website van de KBVB: www.footbel.com. Deze site
bevat heel wat nuttige informatie omtrent de verschillende kalenders, de uitslagen en standen van diverse competities, de aanduidingen van de scheidsrechters, de gele kaarten per club en per
type competitie….
Voor de dagelijkse communicatie met zijn clubs en aangeslotenen, beschikt de Voetbalbond eveneens over een extranet. Dit
systeem laat de gebruikers toe om via een paswoord gepersonaliseerde informatie op te vragen uit de gegevensbank van de
Bond. In de nabije toekomst zal een interactieve communicatie
mogelijk zijn tussen de clubs en de Voetbalbond.
Communiceren met het grote publiek is eveneens primordiaal.
Naast de website worden er talrijke promotiecampagnes
gevoerd in diverse media ten voordele van de fair play, de arbitrage, het Belgische voetbal…
De dienst houdt zich tevens bezig met de communicatie naar
doelgroepen toe zoals de trainers, de scheidsrechters en/of de
sponsors.
De communicatie met de trainers komt eveneens aan bod zowel
via een speciale rubriek van de Bondsschool voor Trainers op de
website als via een nieuwsbrief van de KBVB, die "Dug-Out" heet.
Een aparte site gewijd aan de arbitrage is eveneens actief op de
officiële website.
Een trimestrieel bulletin "Team@work" informeert onze main sponsors
en commerciële partners via korte redactionele artikels over zowel de
activiteiten van de KBVB en deze van de sponsors.

Het Bondsparket

Justitie voor allen !
Het Bondsparket is samengesteld uit een Bondsprocureur en acht adjunctprocureurs.
Op het sportieve vlak is het Bondsparket gelast met o.a. onderzoek te plegen in
verband met competitievervalsing, doping, verstoren van de competitie, overdracht van het patrimonium van een club ten gevolge van financiële moeilijkheden
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of het toestaan van een licentie aan clubs van het betaald voetbal.
Op het disciplinaire vlak, stelt het Bondsparket minnelijke schikkingen voor aan clubs en spelers van het betaald voetbal voor feiten
die als mild worden beoordeeld en, in de andere gevallen, stelt het
sancties voor aan de bevoegde instanties van de KBVB.
Het Bondsparket heeft het recht beroep aan te tekenen of cassatie
aan te vragen. Het kan ambtshalve optreden of op aangeven van
het Uitvoerend Comité of van de Secretaris-generaal.
De juridische dossiers, geschillen, internationale zaken en al wat
van ver of van kortbij het juridische domein aanbelangt worden
door het Juridisch Departement in goede banen geleid.

Beheer van clubs en aangeslotenen
Deze dienst is bevoegd voor alle zaken betreffende de aansluitingen,
de transfers of elk andere mutatie zowel in België als in het buitenland,
de desaffectaties en de ondertekening van de contracten. Bovendien
houdt de dienst zich bezig met de uitwerking van de licenties van de
spelers van het betaald voetbal en van spelers onder contract, die niet
behoren tot de Europese Economische Ruimte.

Het Federaal Solidariteitsfonds (FSF)
Het FSF werd in 1967 opgericht en is enig in de sportwereld. Het
fonds beheert een gemeenschappelijke kas die door de clubs en de
aangeslotenen wordt gespijsd met als doel de aangeslotenen te vergoeden die slachtoffer werden van een sportongeval. Jaarlijks worden er ongeveer 33.000 dossiers behandeld.

Dienst Financiën
Deze dienst staat onder de leiding van de Algemene
Penningmeester en is o.a. verantwoordelijk voor de recuperatie en
het boeken van alle recettes van de bond, voor de betalingen en de
comptabilisering van de geldsommen die de Bond schuldig is, van
het betalen of het aanvaarden van kwitanties en het betalen van
alle tickets, mandaten, cheques of analoge waardepapieren….
De Dienst Financiën heeft eveneens de verantwoordelijkheid over
de ticketing van de wedstrijden van de Rode Duivels

Het departement van de Licentiemanager
Sinds het voetbalseizoen 2001/2002, moet iedere club die uitkomt in
de 1ste en 2de nationale afdelingen in het bezit zijn van een licentie
waardoor het haar is toegelaten aan de nationale competitie deel te
nemen. In 2003 werd er een departement van de licentiemanager
opgericht dat is samengesteld uit een Licentiemanager, die een boekhouder, een bedrijfsrevisor of jurist kan zijn, en twee adjuncten.

Dit departement waakt over het naleven van de voorwaarden waaraan een club dient
te voldoen bij het toekennen van een licentie en over de uitvoering van de verplichtingen die werden uitgewerkt in geval van afbetalings- of herstelplannen die
met de schuldeisers werden overeengekomen met het oog op het bekomen
van een Europese licentie.

Sponsors en marketing
Gedurende vele jaren reeds worden er grote promotieacties op touw
gezet rond de nationale voetbalploeg. Op dit ogenblik heeft de
Koninklijke Belgische Voetbalbond veertien "main" sponsors die het
voetbal in België ondersteunen. Bovendien kan de Bond rekenen
op diverse service- en financiële sponsors.

Technisch Centrum «Albert Roosens»

Toeval is niet

aan de orde

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de KBVB in
1995 werd het Technisch Centrum opgericht.
Het Centrum heeft vier voorname doelstellingen :
– de organisatie en de omkadering van de trainingen, stages
en wedstrijden van al onze nationale ploegen;
– de promotie van het voetbal;
– het ontdekken van jong talent op zowel regionaal als
nationaal vlak;
– een nieuwe Federale Trainersschool met opleidingscursussen, recyclage, colloquia….
Er is tevens een medisch kabinet dat zowel de scheidsrechters
en assistent-scheidsrechters als de spelers medisch begeleid in
het kader van nationale selecties. Dit kabinet is gevestigd in de
lokalen van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

De Federale Trainersschool :

vandaag opleiden… om morgen

beter te zijn !

De KBVB leidt beroepsmensen op die bekwaam zijn de individuele
en collectieve waarde van spelers, die op diverse echelons van het
Belgische voetbal spelen, te promoten en te ontwikkelen. Zowat 1000
voetballiefhebbers behalen ieder jaar hun diploma. Onze school stelt
zich tot doel aan onze clubs technici ter beschikking te stellen die
bekwaam zijn de meest moderne methodes op het vlak van training en
opleiding aan te leren.
Onze Bond is zonder ophouden bezorgd de kwaliteit van het spel en van
zijn acteurs te verbeteren. Hij stelt zich eveneens tot doel zo competitief
mogelijk te blijven tegenover de grote naties. Hij stelt alles in het werk om aan
alle eisen van de UEFA, de bouwmeester van de opleiding die in 52 aangesloten
landen wordt gegeven, te voldoen.
Er worden drie specifieke, opeenvolgende en complementaire opleidingen gegeven die
uiteindelijk leiden tot drie mogelijke diploma's : UEFA-B, UEFA-A, UEFA-PRO.

Sinds september 1999 heeft de Bondsschool de eer diploma's uit te
reiken die door de hoogste Europese voetbalinstantie, met name de
UEFA, worden erkend. Dit geeft aan de gediplomeerden de mogelijkheid hun diensten aan te bieden in 52 verschillende landen !

De arbitrage :

fair play voor alles!
De scheidsrechters hebben een kapitale rol te vervullen in het voetbal. Zij zijn de incarnatie van een sportieve geest en vervullen een
edele rol. Zonder hen is er geen voetbal!
De Nationale en diverse Provinciale Scheidsrechterscommissies
hebben ongeveer 7.000 scheidsrechters onder hun hoede. Zij leiden
zowat 300.000 officiële wedstrijden tijdens een voetbalseizoen. De
situatie van de arbitrage is één van de prioriteiten van de KBVB.
Nieuwe initiatieven werden genomen met als doel de omkadering
en de valorisatie van de scheidsrechters in ons land te verbeteren. De resultaten zijn positief, heel wat nieuwe scheidsrechters werden benoemd en de prestaties van onze
internationale scheidsrechters worden meer en meer naar waarde
geschat.

De veiligheid :

Voetbal is een
familiesport,
voor degenen die
houden van voetbal

Het promoten van het voetbal is niet het enige statutaire doel
van de KBVB. Hij speelt een sociale rol van het hoogste belang
en beheert de veiligheidsvoorschriften in overleg met alle betrokken partijen. De Bond coördineert de verplichtingen die door de
wetgever aan de clubs worden opgelegd. De Bond leidt alle veiligheidsmensen op : stewards, chef stewards, veiligheidsverantwoordelijken… omdat veiligheid nooit het amateurisme, de
incompetentie en de improvisatie zal aanvaarden.

Economische en culturele manifestatie
In de loop van het jaar organiseert de Bond diverse economische en culturele
manifestaties.

De nationale competities:

voor alle leeftijden en alle niveau's…
Op nationaal vlak bestaan er momenteel vier nationale afdelingen:
– de eerste afdeling «Jupiler Liga» met 18 clubs;
– de tweede afdeling eveneens samengesteld uit 18 clubs;
– de derde afdelingen die twee reeksen van 16 clubs elk omvatten;
– de bevorderingen samengesteld uit vier reeksen van elk
16 clubs.
Op provinciaal vlak, zijn de competities eveneens opgesplitst
volgens het systeem van vier afdelingen. De provinciale
instanties beheren deze competities.
Zowel op nationaal als op provinciaal vlak zijn er naast de
eerste ploegen, dameselftallen en alle jeugdploegen :
Duiveltjes (6-8 jaar), preminiemen ((8-10 jaar), miniemen (1012 jaar), knapen (12-14 jaar), scholieren (14-16 jaar) en
UEFA-juniores (16-18 jaar).
Tenslotte is er uiteraard de Beker van België, een jaarlijks
weerkerende competitie waaraan alle clubs van het Rijk deelnemen.
Een herstructurering is aan de orde.
Rekening houdend met de werkelijkheid van vandaag, wordt er
gewerkt aan een project van herstructurering van het kampioenschap.

Het damesvoetbal

voor elk wat wils…
De sport die in de VS door vrouwen het meest wordt beoefend is
niet het tennis, het zwemmen of de atletiek maar wel het voetbal ! In
Nederland is voetbal de populairste sport bij de vrouwen. België lijkt
dezelfde tendens te volgen. De Bond toonde op het einde van de jaren
zestig meer interesse voor het vrouwenvoetbal. Sindsdien is er een gestage uitbreiding die tot uiting komt in deelnames op regelmatige
tijdstippen aan internationale toernooien en Europese- of
Wereldkampioenschappen. Vooral de laatste tien jaren is er
een gevoelige stijging van het aantal aangeslotenen vast te
stellen.
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Het futsal

een volwaardige discipline
Op dit ogenblik zijn er zowat 830
zaalvoetbalclubs bij de Bond aangesloten.
Zij spelen hun eigen competities, toernooien
en internationale wedstrijden.
De club Action 21 Charleroi heeft reeds zijn
sporen verdiend. Zij werd Europees vicekampioen in de Europese Beker voor
Landskampioenen in 2002 en 2003.

UEFA

De «Belgische» Europabekers
In de loop van het 40-jarig bestaan van de Europese
clubcompetities, hebben Belgische clubs 11 maal een finale gespeeld.
Anderlecht won drie Uefabekerfinales (C2 1976 : RSCA-West Ham: 4-2,
C2 1978: RSCA-Austria Wenen: 4-0, C3 1983 : RSCA-Benfica: 1-0, 1-1 en
in C2 1988 won KV Mechelen de beker
tegen Ajax met 1-0.

EURO 2000

een succes over gans de lijn…ook voor de jeugd.
In 2000 heeft België in nauwe samenwerking met de
Nederlandse Voetbalbond (de KNVB) de eer gehad het
Europees Voetbalkampioenschap te organiseren. Het was de
eerste maal in de geschiedenis dat een sportevenement van die
omvang aan twee landen werd toevertrouwd. Euro 2000 was een
voorbeeld voor de hele wereld. De sportieve prestaties waren van
zeer hoog niveau en het toernooi zelf maakte voor de eerste
maal winst.
Na het succes van Euro 2000, besliste de KBVB dat alle winsten die uit dit toernooi voortvloeiden zouden worden geïnvesteerd in de verbetering van de opleiding van de jeugd. Een
nieuw jeugdplan, Futurofoot genaamd, zag het daglicht.
Futurofoot stelt zich tot doel belangrijke wijzigingen door te
voeren zowel op het niveau van de omkadering als op het
niveau van de opleidingsmethodes van onze jeugd.
De uiterst positieve resultaten van Euro 2000 zullen de
Bond toelaten een ambitieus plan te realiseren waardoor
er over meerdere provinciale, regionale en nationale technische en opleidingscentra zal kunnen worden beschikt.
Een volledige reorganisatie van de kampioenschappen is
eveneens gepland om zich aan te passen aan de noden
van jonge spelertjes. Een grotere professionalisering in de
voorbereiding van de nationale jeugdploegen en de ontwikkeling van Top-sportscholen zullen de opleidingscyclus
van de meest getalenteerde spelers vervolledigen: de profclub, de nationale ploegen en de voetbalelites.
De Bond heeft een actieplan voor jongeren in verschillende
delen opgesteld: een doeltreffend "ontdekking"-systeem creëren, getalenteerde spelers begeleiden via een specifieke opleiding naar de top van het professioneel voetbal, de kwaliteit
van de opleiding van jongeren binnen de clubs verhogen, de kwaliteit van opleiding van trainers
bestendigen, de spelvormen harmoniseren, de
vorming van jongeren in de clubs, de kwaliteit van de opleiding van jongeren in de
club bestendigen via het toekennen
van labels en ten slotte de sociale
impact van het voetbal benadrukken.
De maquette van het
toekomstig nationaal
centrum.
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Onze promotionele en sociale acties
ten behoeve van de jeugd

bewegen door te sporten
De promotie :
De jeugd is onze toekomst! Om die reden neemt de
Bond onophoudelijk initiatieven om jongeren ertoe te
bewegen aan sport te doen en meer bepaald te voetballen.
Naast het verzekeren van de fysieke ontplooiing van
het kind, vervult het voetbal tevens een sociale en
opvoedende rol. De KBVB heeft derhalve een aantal
promotieacties op touw gezet die nauw aansluiten bij
onze jeugdpolitiek.
Het strandvoetbal geeft aan jonge vakantiegangers de
gelegenheid vrijuit voetbal te spelen onder de vorm
van wedstrijdjes op het merendeel van de stranden
aan de Belgische kust. Andere sportdisciplines hebben
dit initiatief voor eigen rekening overgenomen.
Het QIKfoot: een Integrale Kwaliteitscontrole werd in
de schoot van de opleiding van jongeren in het leven
geroepen in samenwerking met verschillende universiteiten, om de clubs van 1ste en 2de nationale afdelingen toe te laten beter de kwaliteiten en gebreken van
hun jonge spelers te kennen met als doel de opleiding
van de jongeren te optimaliseren en te verbeteren.

Het sociale aspect :
Talrijke initiatieven werden in het leven geroepen zoals
de actie tegen het geweld "Geef geweld geen kans"
met ondersteuning van diverse nationale ploegen of
acties tegen drugs en alcohol. Verscheidene acties met
betrekking tot fair play worden op regelmatige tijdstippen georganiseerd.
Het sociaal charter van
de KBVB werd gerealiseerd met de hulp van
de "Stichting Samen
Kleurrijk Sporten" en het
Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en de Strijd
tegen het Racisme. Alle
nationale voetbalploegen
hebben zich geëngageerd dit charter na te

leven dat duidelijk bepaalt dat elke vorm van discriminatie op basis van geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst of handicap verboden is.
Het buurtvoetbal dat een sociaal karakter in de grootste stadagglomeraties heeft, werd opnieuw leven ingeblazen en wordt door coördinerende organismen in
goede banen geleid.
De doelstellingen van het "Méridien project" bestaan
erin dat Europese voetbalbonden de andere voetbalbonden van het Afrikaans continent omkaderen, met
raad bijstaan en ondersteunen. In dit perspectief, heeft
de KBVB een partnership aangegaan met de voetbalbonden van Burundi, Rwanda en de Republiek Congo.
Sinds 2003, het Europees Jaar van de Gehandicapten,
neemt de KBVB deel aan het project "90 minuten
geluk" dat erop gericht is betere voorwaarden te verzekeren voor de mindervaliden, die een voetbalwedstrijd in onze stadions wensen bij te wonen.
Samen met het Ministerie van Justitie werd er nog een
ander project gerealiseerd. Het betreft "voetbal in de
penitentiaire instellingen" waarbij het de bedoeling is
het verblijf en het leven van gevangenen draaglijker te
maken.

De Rode Duivels:

De ambassadeurs van ons land
België heeft zich door toedoen van de Rode Duivels een gewaardeerde en
erkende merknaam weten te verwerven in de hele wereld. De Rode Duivels
zijn de beste Belgische ambassadeurs in het buitenland !
Onze nationale ploeg manifesteert zich regelmatig op de internationale scène. Ze nam elf maal deel aan de eindronde van een wereldbekertoernooi waarvan zes maal op rij. De laatste deelname was de
Wereldbeker 2002 in Japan/Korea. Zonder meer is dit een record in
de voetbalwereld. De prestatie van de Rode Duivels tegen Brazilië
tijdens de 1/8ste finale wedstrijd van de editie 2002 blijft in ons
geheugen gegrift.
De mooiste prestatie ooit van onze Duivels is ongetwijfeld de
Wereldbeker 1986 in Mexico waar ze na een historische kwalificatie, de halve finale bereikten tegen Argentinië.
In het Europees Voetbalkampioenschap realiseerde België zijn
beste resultaat in 1980 in Rome waar het de finale speelde
tegen Duitsland en verloor met het kleinste verschil (2-1).

De Rode Duivels ten dienste van het

humanitaire

«Acción Diablos Rojos - Casa Hogar»
Tijdens de Wereldbeker 1986 in Mexico waren de Rode Duivels dermate onder de indruk van de enorme armoede dat ze
ter plaatse beslisten een gedeelte van hun wedstrijdpremies
af te staan aan de minderbedeelde kinderen.
Sindsdien heeft de actie zich versterkt dankzij de hulp van een
reeks welwillende initiatieven. De Bond deed met
name beroep op de medewerking van 26 bedrijven en particulieren die zich ertoe verbonden de "Casa Hogar "
te patroneren met het oog op de hulp te vergroten.
In 1993 beloonde de FIFA de Bond voor deze humanitaire actie
en werd hem de "Fair Play prijs 1992" toegekend. Op 15 oktober
1997 ontving onze Erevoorzitter Dr Michel D'Hooghe uit de handen
van de ambassadeur van Mexico te Brussel "De Grote Onderscheiding van de Mexicaanse Orde van de Azteekse Arend" als teken van
erkentelijkheid voor zijn actie die hij gedurende tien jaar leidt in Toluca.
Tot nu toe werden er diverse bibliotheken geopend en ter beschikking
gesteld van de bevolking waar er tevens talrijke activiteiten worden georganiseerd. Het einddoel is een tiental bibliotheken rond de grote industriële
stad Toluca te bouwen, meer bepaald in de armenwijken waar er tot nu toe nog
altijd geen electriciteit, lopend water of sanitaire installaties voorhanden zijn. Het
voetbal heeft in dit project een transatlantische samenwerking op gang gebracht
wat nogmaals de sociale functie van het voetbal onderlijnt.
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Interessant om weten…..
– Royal Antwerp FC is de eerste club die in België werd opgericht in
1880;
– De KBVB werd gesticht in 1895 onder impuls van Louis Mülhinghaus;
– België is, samen met Zweden, de eerste voetbalbond die een nationaal voetbalkampioenschap in het leven riep. De eerste landskampioen was FC Liège in 1896. Er namen zeven clubs aan deel;
– De eerste profclub was Standard de Liège in 1958;
– RSC Anderlecht is recordhouder wat het aantal kampioenstitels in
België betreft;
– Dezelfde Brusselse club heeft het grootste aantal deelnames aan
Europese clubcompetitiewedstrijden. RSC Anderlecht won drie Europese bekers (1976,1978 en 1983);
– Jan Ceulemans is nog altijd recordhouder van de nationale selecties. Hij werd 99 maal geselecteerd en behaalde 96 caps;
– De beste doelschutters als Rode Duivel zijn Bernard Voorhoof en
Paul Van Himst: ze scoorden elk 30 doelpunten;

– Paul Van Himst ontving in zijn actieve spelerscarrière vier maal de
Gouden Schoen en werd verkozen tot Belgische speler van de Eeuw;
– De benaming «Rode Duivels» werd voor de eerste maal gebruikt in
1906 door de journalist Pierre Walckiers in «La Vie Sportive» naar
aanleiding van een memorabele overwinning tegen Nederland;
– De grootste overwinning van de Rode Duivels werd gerealiseerd
tegen San Marino in 2001 : 10-1 was de einduitslag;
– De nationale voetbalploeg speelde het meest tegen Nederland;
– De eerste officiële wedstrijd van België werd gespeeld in 1904
tegen Frankrijk;
– De 600ste interland van België had plaats op 18 mei 2002 te Parijs
in en tegen Frankrijk. De Duivels wonnen met 1-2.
•Houba De Strooperlaan 145 • 1020 Brussel • Tel +32 (0)2 477 12 11 • Fax +32 (0)2 478 23 91•
•urbsfa.kbvb@footbel.com • www.footbel.com • Foto’s PHOTONEWS • Lay-out Signatures Européennes
•Verantwoordelijke uitgever: J.-P. Houben, Houba De Strooperlaan 145 • 1020 Brussel

