
OOK 
MEISJES 
KUNNEN 
SCOREN!

BRENG MEISJES AAN HET VOETBALLEN 
EN MAAK KANS OP FANTASTISCHE PRIJZEN VOOR JE SCHOOL!

WWW.LOVEFOOTBALL.BE



LOVE FOOTBALL IS TERUG!
Na een succesvol eerste seizoen is Love Football terug voor een nieuw seizoen vol voet-
balplezier. Ook dit jaar is ons doel om in samenwerking met Voetbal Vlaanderen voetbal te 
promoten bij leraren, meisjes én hun ouders. Als leerkracht is het je vast al opgevallen dat 
meisjes op de speelplaats of in de turnles ook graag voetballen. Geef hun een extra duwtje 
in de rug dankzij Love Football en laat ze de magie van het voetballen ontdekken. Want wie 
denkt dat voetbal een jongenssport is, heeft het helemaal mis!

DOE MEE AAN DE LOVE FOOTBALL CHALLENGE!

Hoe jij kan helpen? Simpel! Dit jaar dagen Red Flames ambassadrices: Shari Van Belle, Ele-
na Dhont, Lola Wajnblum, Lisa Lichtfus alle scholen uit om mee te doen aan de Love Foot-
ball Challenge! Doe mee en schiet, kop of gooi de voetbal door naar een collega-leerkracht. 
Zo trap jij onze campagne mee op gang en pass je onze boodschap door naar andere 
scholen. Gaat jouw school de uitdaging aan? Surf dan snel naar website, schrijf je school in 
voor de Love Football Challenge en maak kans op één van de 200 prijzen.

Een Love
Football Park

voetbalinitiatie
op jouw school.

Een meet&greet
met Shari, Elena

of een van de
andere Belgian

Red Flames.

Tickets voor
wedstrijden van
de Belgian Red

Flames.

Een dribbeldoel
voor op de

speelplaats.

ZET JE BESTE BEENTJE VOOR IN DE LOVE FOOTBALL CUP!

De Love Football Cup is een uniek voetbaltornooi voor meisjes van 7 tot 11 jaar dat plaats-
vindt op verschillende woensdagnamiddagen over heel België. Stel een meisjesteam 
samen en schrijf ze gratis in via de website voor de Love Football Cup!

30.03.2022 
RAAL LA LOUVIÈRE

04.05.2022
LIERSE

25.05.2022
OH LEUVEN

MEER INFORMATIE VIA WWW.LOVEFOOTBALL.BE


