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Woord vooraf 
Als jong meisje interesseerde voetbal me niet, maar dat veranderde tijdens het WK in 2014. Daarna was 
ik helemaal verkocht. Naast de interesse in het spelletje zelf groeide mijn fascinatie ook steeds meer 
voor alles naast het veld. Daarnaast groeide over de jaren de interesse voor vrouwenvoetbal en 
vrouwen in die sport. Ik wist dus al snel dat mijn bachelorproef deze onderwerpen zou bevatten. 

Mijn eerste idee was vrouwenvoetbal zelf, maar door sociale media ging ik uiteindelijk voor vrouwelijke 
supporters. Op Twitter zag ik via het account van Her Game Too veel verhalen uit het Verenigd 
Koninkrijk, waardoor ik ook benieuwd raakte naar de ervaringen van vrouwelijke supporters in België. 
Aangezien ik zelf ook tot die groep behoor, was ik ook benieuwd naar de ervaringen van mensen buiten 
mijn eigen bubbel.  

Dit document is bedoeld voor iedereen met een band met het Belgische eersteklassevoetbal. Het 
analyseert op verschillende gebieden wat er goed gaat en welke kansen er zijn, dus voor zowel 
supporters, clubs als overkoepelde organisaties bevat het onderzoek relevante info. 

Mijn bachelorproef kon ik niet maken zonder mijn interviewees en de supporters die de tijd namen mijn 
enquête serieus in te vullen. Ik wil hen dan ook graag bedanken. Daarnaast wil ik ook de clubs bedanken 
die de moeite namen de cijfers van hun abonnees te delen. Ook zou ik graag mijn promotoren Arno Van 
Haverbeke & Michel Vermeersch willen bedanken voor hun tips, kritische feedback en de antwoorden 
op mijn vragen en mijn ouders, zussen en broer voor de ondersteuning.  

Margit Ghillemyn, 19 Mei 2022 



Abstract (Nederlands) 
Deze bachelorproef kijkt naar vrouwelijke supporters in het Belgische eersteklassevoetbal. Daarbij is de 
centrale onderzoeksvraag: ‘Hoe gaat het Belgische eersteklassevoetbal om met vrouwelijke 
supporters?’ Aan de hand van artikels, buitenlandse onderzoeken en een enquête wordt een antwoord 
geformuleerd. Verder werd clubs via mail gevraagd naar hun aantal abonnees en het aantal dames. 

In het eerste hoofdstuk wordt het kader voor deze bachelorproef geschetst. Eerst wordt het Belgische 
eersteklassevoetbal bekeken. Omdat deze bachelorproef over vrouwen gaat, wordt er daarna ingegaan 
op gender en geslacht. In een derde onderdeel worden de clubs uit de Jupiler Pro League van dichterbij 
bekeken en wordt er ook naar het aantal vrouwelijke supporters van elke club gekeken. Als laatste 
wordt nog kort ingegaan op de geschiedenis van vrouwelijke supporters en hun relatie met de media.  

Het volgende deel biedt het kader van het onderzoek. Daarin werd via research info uit buitenlands 
onderzoek vermeld, waarmee de basis voor de enquête gelegd werd. Op die onderzoeksmethode wordt 
dieper ingegaan op het einde.  

De belangrijkste resultaten op het niveau van de clubs en de supporters worden bekeken in het derde 
hoofdstuk.  Bij de teams wordt gekeken naar hun stadions, acties en de voorzieningen, terwijl op het 
niveau van de supporters de ervaringen en gewoontes besproken worden.  

Het laatste hoofdstuk bekijkt de positieve en negatieve punten die respondenten aanhaalden in de 
enquête, om daarmee de kansen aan te geven. Afsluitend wordt ook de vergelijking gemaakt met 
onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, omdat dat land een belangrijk kader vormde voor de enquête. 

De belangrijkste conclusie van dit dossier is dat vrouwelijke supporters in België geen grote problemen 
tegenkomen. Vergeleken met het Verenigd Koninkrijk is de Jupiler Pro League een vrij veilige omgeving. 
Zo worden er veel minder seksistische gebeurtenissen gemeld. Het goede gevoel wordt ook versterkt 
doordat bijna iedereen zich gelijk behandeld voelt, wat voor velen het belangrijkste is.   

Maar zowel clubs, supporters als de Pro League kunnen stappen zetten. De ploegen kunnen aan 
vrouwen denken bij het bouwen van een stadion, het opstellen van hun drankkaart en het assortiment 
in de fanshop. Daarbij kan het ook interessant zijn dat elke club weet hoeveel supporters van elk gender 
zij heeft. Als er naar de fans gekeken wordt, zouden zij elkaar kunnen aanspreken bij problemen en het 
sanitair netjes achter kunnen laten. Ook zouden vrouwen van dezelfde club zich kunnen verenigen. 
Tenslotte zou de Pro League zijn meldpunt bekender kunnen maken, om zo sneller in te kunnen grijpen 
bij alle vormen van discriminatie.  



Abstract (français) 
Cette thèse porte sur les supporters féminins en première division de foot belge. La question centrale 
de la recherche est la suivante : "Comment le football belge de première division traite-t-il les 
supporters féminins ? Une réponse est formulée sur la base d'articles, de recherches étrangères et 
d'une enquête. En outre, les clubs ont été interrogés par courriel sur leur nombre d'abonnés et le 
nombre de dames. 

Dans le premier chapitre, le cadre de cette thèse est exposé. Tout d'abord, le football belge de première 
division est examiné. Comme ce document porte sur les femmes, le genre et le sexe sont abordés 
ensuite. Dans une troisième partie, les clubs de la Jupiler Pro League sont examinés et le nombre de 
supporters féminins de chaque club est également étudié. Enfin, l'histoire des supporters féminins et de 
leur relation avec les médias est brièvement évoquée. 

La section suivante présente le cadre de la recherche. Des informations issues de recherches étrangères 
y ont été utilisées pour définir les bases de l'enquête. Cette méthode de recherche est examinée plus 
en détail à la fin. 

Les résultats les plus importants au niveau des clubs et des supporters sont examinés dans le troisième 
chapitre. Pour les équipes, leurs stades, leurs actions et leurs installations sont examinées, tandis qu'au 
niveau des supporters, les expériences et les habitudes sont abordées. 

Le dernier chapitre examine les points positifs et négatifs soulevés par les répondants à l'enquête afin 
d'identifier les opportunités. Enfin, une comparaison est faite avec les recherches menées au Royaume-
Uni, ce pays ayant fourni un cadre important pour l'enquête. 

La conclusion la plus importante de ce dossier est que les supporters féminins en Belgique ne 
rencontrent pas de problèmes majeurs. Par rapport au Royaume-Uni, la Jupiler Pro League est un 
environnement relativement sain. Il y a beaucoup moins d'incidents sexistes signalés. Ce bon sentiment 
est également renforcé par le fait que presque tout le monde se sent traité de manière égale, ce qui est 
la chose la plus importante pour beaucoup.  

Mais les clubs, les supporters et la Pro League peuvent tous progresser. Les équipes peuvent penser aux 
femmes lors de la construction d'un stade, de l'élaboration de leur carte de boissons et de la gamme de 
produits du fanshop. Il pourrait aussi être intéressant pour chaque club de savoir combien de 
supporters de chaque sexe il compte. En regardant les fans, ils pourraient s'adresser les uns aux autres 
en cas de problème et laisser les sanitaires en ordre. Les femmes d'un même club pourraient également 
s'unir. Enfin, la Pro League pourrait faire mieux connaître son point de contact discrimination & racisme 
afin d'intervenir plus rapidement dans toutes les formes de discrimination. 



Verklarende woordenlijst 

#MeToo 
Me Too is een initiatief dat wil aantonen hoe wijdverspreid seksueel misbruik en 
intimidatie van vrouwen zijn. Via de hashtag delen vrouwen wereldwijd hun 
ervaringen.  

1A 
Het Profvoetbal 1A is de hoogste klasse van het profvoetbal bij de heren in België. In 
de Jupiler Pro League spelen normaal 16 clubs, maar tijdens de speciale seizoenen 
door Covid-19 zijn dat er 18. 

1B 
Het Profvoetbal 1B, is de tweede klasse bij de heren in België. In de 1B Pro League 
spelen 8 profclubs. 

FIFA 
De Fédération Internationale de Football Association is de internationale 
voetbalfederatie. De FIFA is onder andere verantwoordelijk voor het 
Wereldkampioenschap voetbal en beslist mee over de regels van de sport. 

Genderkapitaal 
Door genderkapitaal krijgt een bepaald gender voordelen ten opzichte van de rest in 
een bepaalde situatie.  

Hooligan 
Een voetbalsupporter die met verbaal of fysiek geweld onrust stookt. Dat gedrag 
wordt vaak gelinkt aan het steunen van de favoriete voetbalclub.  

Ladies Night 
Een evenement dat meer vrouwelijke supporters naar het stadion moet lokken. 
Tickets zijn voor hen gratis of goedkoper, er wordt vaak ‘vrouwendrank’ zoals cava 
aangeboden en er is speciale omkadering die op vrouwen gericht is.  

Pro League 
De Pro League organiseert het Belgische profvoetbal en groepeert de Belgische 
profclubs. Ze staat in voor de profcompetities en de bekercompetitie. De Pro League 
is onafhankelijk van de clubs zelf en werkt samen met de voetbalbonden. 

Seksisme 
Seksisme is discriminatie op basis van geslacht en is meestal gericht tegen vrouwen. 
Het gaat om vooroordelen, gewoonten en praktijken met als basis dat een geslacht 
superieur is aan een ander en dat er stereotype genderrollen zijn.  

Ultra's 
Ultra’s zijn de meest fanatieke supporters van een voetbalploeg. Met gezangen, 
sfeeracties en vlaggen moedigen zij hun favoriete club aan.  
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Inleiding  
Deze bachelorproef bekijkt hoe het eersteklassevoetbal in België omgaat met vrouwelijke supporters. 
De focus ligt hierbij op de clubs en de fans, waarbij zal bekeken worden wat er goed gaat en welke 
verbeterpunten er zijn. Aan de hand daarvan zal uiteindelijk bekeken worden welke kansen de 
actoren nog kunnen grijpen om de positie van vrouwelijke supporters te verbeteren. 

De Royal Belgian Football Association probeert op allerlei manieren vrouwen naar het voetbal te 
krijgen. Dat kan zijn als speler, trainer of scheidsrechter. Het vrouwenvoetbal in België telde in 
september 2021 45 185 speelsters (Royal Belgian Football Association, 2021 F). Maar voetbal is van bij 
zijn ontstaan een mannensport. De meerderheid van de spelers en supporters zijn nog steeds man 
(Pfister, Lenneis, & Mintert, 2013). 

Er is heel wat research gedaan naar sportfans, maar dan gaat het meestal niet over gender. En naar 
vrouwelijke fans is er zeer weinig onderzoek gedaan. Sinds enkele decennia is de interesse gestegen, 
maar nog steeds focussen het meeste onderzoek op mannen, of wordt er gekozen gender niet mee te 
nemen in het onderzoek (Pfister, Lenneis, & Mintert, 2013). 

Er is in het algemeen dus vrij weinig informatie over vrouwelijke supporters. Voor België werd er geen 
onderzoek gevonden naar vrouwelijke voetbalsupporters. Daarom werd gekozen voor een combinatie 
van buitenlandse bronnen en een eigen enquête. Via internetbronnen, artikels en buitenlandse 
studies werd een kader rond de vrouwelijke supporter gecreëerd. Aan de hand daarvan werd een 
vragenlijst opgesteld, die online verspreid werd onder de supporters van de Belgische 
eersteklasseclubs in het mannenvoetbal. Met die reacties werd bekeken hoe de clubs en supporters 
omgaan met vrouwelijke fans in de Jupiler Pro League. 

Daarnaast werd er bij de clubs nagevraagd hoe de verdeling van hun abonnees op basis van gender 
was. Via mail werden die gegevens van de meeste ploegen verkregen. Die cijfers worden in het eerste 
hoofdstuk besproken, waarin de rest van de context geschetst wordt. Eerst wordt er bekeken wat het 
eersteklassevoetbal in België is. Daarna wordt ingegaan op enkele termen rond gender en geslacht. 
Aan de hand daarvan wordt bepaald wie er met vrouwen bedoeld wordt in dit onderzoek. Als die 
context geschetst is wordt dieper ingegaan op de voorgenoemde cijfers en wat info over de clubs in 
de Jupiler Pro League. Daarop volgt een korte geschiedenis die factoren aanbrengt waarom voetbal 
historisch gezien dominant mannelijk is. Als laatste wordt nog de rol van de media besproken. Zij 
dragen zowel positief als negatief bij aan het verhaal van de vrouwelijke voetbalsupporter. 

Het tweede hoofdstuk brengt het kader voor het eigen onderzoek. Daarin wordt buitenlands 
onderzoek geanalyseerd, om zo de belangrijkste valkuilen en aannames en informatie in verband met 
vrouwelijke supporters vast te stellen. Met dat kader wordt in het tweede deel van dat hoofdstuk de 
methode vastgesteld. Daarin wordt dieper ingegaan op de vraagstelling, de opbouw en de verspreiding 
van de enquête. 

De resultaten van de vragenlijst worden in het derde hoofdstuk geanalyseerd. Daarvoor wordt eerst 
naar de clubs gekeken. Wat is er goed en wat kan er beter aan de stadions? Welke acties worden 
positief of negatief ervaren? Hoe kan een club het beste omgaan met haar vrouwelijke supporters? En 
wat kunnen zij nog voorzien zodat hun vrouwelijke supporters zich welkom voelen bij hen? 

Daarna worden de medesupporters besproken. Hoe welkom voelen vrouwelijke supporters zich? 
Welke problemen zijn er en wat gaat er goed met medesupporters? Ook wordt er gekeken naar hoe 
sterk vrouwen zich moeten bewijzen. Dat zowel als ‘echte’ supporters als wanneer het om 
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voetbalkennis gaat. Afsluitend worden nog enkele gewoontes geanalyseerd. Daarbij wordt gekeken 
naar met wie supporters naar het stadion gaan, welke wedstrijden zij bijwonen en naar hun relatie 
met supportersclubs. 

In het vierde en laatste hoofdstuk wordt dan concreet bekeken wat er goed gaat en wat er beter 
kan. Aan de hand daarvan wordt bekeken waar de kansen liggen en hoe die kansen in 
veranderingen omgezet kunnen worden. Dit hoofdstuk heet ‘Her game too’, maar mag niet 
verward worden met de organisatie Her Game Too. Die Britse campagne wordt als bron gebruikt, 
terwijl met Her game too wordt de algemene situatie en acceptatie van vrouwelijke 
voetbalsupporters bedoeld. Afsluitend worden dit laatste hoofdstuk twee Britste onderzoeken uit 
2021 geanalyseerd. Aan de hand daarvan wordt een vergelijking gemaakt tussen België en het 
Verenigd Koninkrijk. Er werd voor dat land gekozen, omdat er relatief gezien vrij veel onderzoek is 
gedaan naar vrouwelijke voetbalsupporters. Daarom was het een belangrijke basis voor het frame 
van de enquête. De situatie in beide landen blijkt op bepaalde punten verschillend, dus is het 
interessant om die verschillen, maar ook de gelijkenissen te duiden. Daarnaast was het een van de 
enige landen met zeer recent onderzoek, wat beter aansluit bij de situatie tijdens de periode dat 
de enquête werd afgenomen in België. 

In de conclusie ten slotte zal er gekeken worden naar de cijfers die door de clubs voorzien waren. 
Daarnaast zullen de positieve punten, problemen en kansen nog eens samengevat worden. Ten 
slotte zal de link met het buitenland gelegd worden. 
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1. Context 
Voetbal is één van de grootste sporten in België. In mei 2020 waren er 1 566 127 geregistreerde fans 
bij clubs uit de Pro League, dat gaat dus om eerste en tweede klasse. Ongeveer elf procent van de 
Belgische bevolking is voetbalfan. (Deloitte Belgium, 2020). Zij verenigen zich onder andere in 
supportersclubs, waarvan België er 462 geregistreerde telde in 2020 (Deloitte Belgium, 2021). 
Voetbal blijkt nog steeds overwegend een mannensport te zijn, want slechts zestien procent van de 
geregistreerde fans van Pro League clubs is vrouw. (Deloitte Belgium, 2020).  

In dit eerste hoofdstuk zal een context geschetst worden die in latere hoofdstukken verder 
uitgewerkt wordt. Eerst zal er dieper ingegaan worden op de opbouw van het Belgische 
eersteklassevoetbal. Daarna zullen enkele gendergerelateerde termen gedefinieerd worden, om 
duidelijk af te bakenen welke groep in dit onderzoek bekeken wordt. Afsluitend worden de achttien 
clubs in de Jupiler Pro League besproken. Daarbij wordt de club zelf kort geschetst en wordt er 
gekeken naar het aantal vrouwelijke abonnees bij elke club. 

1.1. Het Belgische eersteklassevoetbal 
Voor dit onderzoek wordt gekeken naar de teams uit de Jupiler Pro League, het Belgische 
eersteklassevoetbal bij de mannen. Deze competitie bestaat normaal uit 16 ploegen met een 
proflicentie, maar door Covid spelen er 18 clubs in 1A tijdens de seizoenen 2020-2021 en 2021-
2022 (Royal Belgian Football Association, 2021 A). 

Het kampioenschap in deze competitie bestaat uit 30 wedstrijden in een normaal seizoen en 34 in 
de twee speciale seizoenen. Daarna wordt aan de hand van dat klassement bepaald wie degradeert 
naar 1B en welke teams welke play-offs spelen. Via die eindrondes wordt de kampioen bepaald en 
verdelen de teams de tickets voor Europese competities (Royal Belgian Football Association, 2021 
A). 

De eerste zes, of vier, clubs spelen tijdens de Champions Play-off nog eens een heen- en 
terugwedstrijd tegen elkaar. Aan het begin van die eindronde worden de punten die de teams 
tijdens de eerste 30 of 34 wedstrijden behaalden gehalveerd. Het team dat aan het einde van de 
play-offs het meeste punten heeft, is kampioen en krijgt het hoogste Europese ticket dat aan België 
is toegewezen (Royal Belgian Football Association, 2021 A). Voor het seizoen 2021-2022 gaat dat 
om een plek in de groepsfase van de Champions League (Gazet van Antwerpen, 2021). Vanaf de 
tweede ploeg in het klassement worden de tickets in dalende belangrijkheid uitgedeeld (Royal 
Belgian Football Association, 2021 A). 

1.2. Gender, genderidentiteit en geslacht  
Als hier over vrouwen of mannen gesproken wordt gaat het over geslacht of genderidentiteit. 
Omdat de er een nuance zit in de betekenis van deze woorden volgen enkele definities. Aan de 
hand daarvan wordt dan de groep afgebakend, die in dit onderzoek bekeken wordt. 

Ten eerste is er de term geslacht, waarbij het over de biologische kenmerken van een persoon gaat. 
Hierbij wordt rekening gehouden met chromosomen, hormonen en geslachtskenmerken (Dienst 
Diversiteitsbeleid Vlaanderen, z.d.). 

Daaruit volgt het verschil tussen gender en geslacht. Waar bij geslacht de kenmerken biologisch 
bepaald worden, is dat voor gender niet het geval, want dat krijg je mee vanuit de samenleving. In 
dat geval gaat het over de kenmerken, eigenschappen, talenten en verwachtingen die de 
maatschappij aan een bepaald geslacht geeft (Dienst Diversiteitsbeleid Vlaanderen, z.d.). Een 
voorbeeld van zo’n sociaal verschil is dat voetbal vaak wordt gezien als een sport voor mannen en 
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dat vrouwen zouden meer interesse zouden hebben in sporten die de maatschappij als vrouwelijk 
ziet. (RoSa vzw, z.d.) 

Een andere belangrijke term is genderidentiteit, waarmee naar de persoonlijke beleving wordt 
gekeken. In dat geval kan iemand zich man, vrouw, beide of geen van voorgenoemde voelen. 
Omdat niet alle supporters van een eersteklasseclub elkaar kennen, is het onmogelijk is om het 
psychologisch geslacht van iedere medesupporter te kennen. Daarom worden in dit onderzoek 
zowel geslacht als psychologisch geslacht meegenomen (Dienst Diversiteitsbeleid Vlaanderen, z.d.). 

1.3. Cijfers 
Van alle clubs in 1A (Pro League, 2021 A) werden cijfers rond abonnees en het aantal vrouwen 
verzameld. Enkele clubs reageerden niet op herhaaldelijke vragen, dus de cijfers zijn niet helemaal 
volledig. De aantallen kunnen in tabelvorm als bijlage 1 gevonden worden. 

Als de aantallen van alle clubs vergeleken worden, dan zien we dat er tussen de 6,93 en 33 procent 
vrouwelijke abonnees zijn. Dat maakt een gemiddelde van 15,48 procent. Dat is lager dan in Groot- 
Brittannië waar 19 procent zeer regelmatig naar een wedstrijd gaat (Lange, 2020). Hierna zullen de 
cijfers per club in alfabetische volgorde besproken worden. 

1.3.1. Cercle Brugge 
Cercle Brugge is een van de twee Brugse clubs in de Jupiler Pro League. Het stamnummer twaalf 
speelt sinds het seizoen 2018 - 2019 weer op het hoogste niveau. (Debacker, 2021) De club won in 
1927 en 1985 de Beker van België en werd in 1911, 1927, 1930 landskampioen (L'Equipe, z.j.). 

Groen-zwart behoort tot de zogenaamde kleine clubs in Eerste Klasse A (Deloitte Belgium, 2021). 
Sinds 2017 is De Vereniging een satellietclub van AS Monaco (kv, 2017). Daardoor is er een sterke 
samenwerking tussen de twee op voetbalvlak (Van Dale, 2012). 

Van alle clubs in 1A heeft Cercle Brugge veruit de meeste vrouwelijke abonnees, dat gaat om een 
derde (Derdaele, 2021). 

1.3.2. Club Brugge 
Club Brugge is de andere Brugse club in 1A, speelt als sinds 1959 in eerste klasse en is regerend 
landskampioen. Blauw-Zwart won de titel zeventien keer en was elf keer winnaar van de Beker van 
België, dat is het hoogste aantal van alle Belgische voetbalclubs. Daarnaast heeft Club ook de meeste 
Supercups in zijn trofeekast staan. Ze staken die trofee zestien keer in de lucht (Club Brugge, 2021). 
Stamnummer drie (Royal Belgian Football Association, 2021 B) is een van de G5-clubs, de vijf ploegen 
die de voorbije vijf jaar het best presteerden in eerste klasse (Deloitte Belgium, 2021). 

Club Brugge heeft 20812 abonnees. Daarvan zijn 3343 individuen of ongeveer zestien procent 
vrouwen (Ask Club, 2021). Volgens de cijfers rond de fanbase van de toekomst, zou Club 11,6 procent 
vrouwelijke supporters hebben. Die cijfers lijken wat verouderd, dus mogelijk neemt het aantal 
vrouwelijke supporters toe (Van Biervliet, 2021). 

1.3.3. K. Beerschot V.A. 
Beerschot promoveerde in 2020 als kampioen in 1B naar 1A. Voor de fusie met Germinal Ekeren in 
1999 won het zeven landstitels en twee Bekers van België, daarna behaalde de club nog eens 
bekerwinst. Sinds 2019 heet Beerschot Wilrijk opnieuw Beerschot en ook het stamnummer dertien 
werd teruggekocht (Beerschot, 2021 A; Beerschot, 2021 B). De Antwerpse club behoort tot de K11 
(Deloitte Belgium, 2021). 
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Tot op heden kwam er van Beerschot nog geen reactie op de vraag hoeveel abonnees ze hebben en 
of ze weten welk aandeel daarvan vrouw is. Als er gekeken wordt naar de cijfers van de fanbase van 
de toekomst, dan had Beerschot-Wilrijk op het moment van meten 13,1 procent geregistreerde 
vrouwelijke fans (Van Biervliet, 2021). 

1.3.4. KAA Gent 
KAA Gent is een van de vijf grote clubs in eerste klasse (Deloitte Belgium, 2021) en speelt sinds 
1980 non-stop op het hoogste niveau. Het stamnummer zeven heeft drie Bekers van België en een 
landstitel op zijn palmares (KAA Gent Foundation, 2021) 

De Buffalo’s hebben het hoogste aantal vrouwelijke fans van alle onderzochte clubs, als de cijfers 
rond de fanbase van de toekomst worden bekeken. Met 35,3 procent bereiken ze die groep veruit 
het best (Van Biervliet, 2021). De cijfers die Gent zelf gaf, vertellen dat 9,42 procent van hun 
abonnees vrouw zijn (Degruytere, 2021). 

1.3.5. KAS Eupen 
KAS Eupen is de enige club uit Duitstalig België in eerste klasse (Sporza, 2021 A). Het stamnummer 
4276 (Royal Belgian Football Association, 2021 C) speelt sinds 2016 in 1A (K.A.S. Eupen, 2021 B) en 
wordt bij de kleine clubs in gerekend (Deloitte Belgium, 2021). 

KAS Eupen heeft het minste abonnees in de Jupiler Pro League. Van hun 536 abonnees zijn er 40 
vrouw, dat is 7,46 procent. Dat is het op een na laagste percentage van alle 1A-clubs waarvan cijfers 
ter beschikking zijn (Eupen, 2021 A). In de cijfers van Van Biervliet (2021) zien we dat Eupen zes 
procent geregistreerde vrouwelijke fans heeft. Dat Eupen het laagste aantal abonnees van alle 
eersteklassers heeft, kan de percentages wat vertekenen. 

1.3.6. KRC Genk 
KRC Genk werd viermaal landskampioen, won twee Supercups en vijf Bekers van België. Blauw- Wit 
(KRC Genk, 2021) is een G5 club, (Deloitte Belgium, 2021) die sinds 1996 in eerste klasse speelt (Cin, 
2017). 

KRC Genk heeft vijftien procent vrouwelijke fans. Dat zijn er 2475 in totaal (Can, 2021). Genk zit 
daarmee in de buurt van de meeste andere clubs. Hun cijfers verschillen meer dan tien procent met 
die rond de fanbase van de toekomst. Daar wordt gesteld dat Genk 26,6 procent geregistreerde 
vrouwelijke fans heeft (Van Biervliet, 2021). 

1.3.7. KV Kortrijk 
KV Kortrijk is een van de vier West-Vlaamse clubs in eerste klasse en behoort tot de kleine clubs 
(Deloitte Belgium, 2021). Stamnummer negentien speelt al dertien jaar aan een stuk op het hoogste 
niveau en won nog geen trofeeën (KV Kortrijk, 2021). 

Voor KV Kortrijk is er maar één cijfer. De club baseerde zich waarschijnlijk op de cijfers rond de 
fanbase van de toekomst en komt daarmee op 18,9 procent vrouwelijke supporters. Het doet 
daarmee iets beter dan het gemiddelde van 18,1 procent in diezelfde cijfers (Van Biervliet, 2021). 

1.3.8. KV Mechelen 
KV Mechelen heeft vier landstitels, twee Bekers van België, een Europese Supercup en een 
Europabeker op zijn palmares. Stamnummer 25 is de eerste Belgische club met supporters in het 
bestuur, nadat ze Malinwa in 2003 redden van een faillissement (KV Mechelen, 2021). Sinds 2019 is 
yellow-red terug op het hoogste niveau (Malinwa Statistics, 2021) als één van de kleine clubs 
(Deloitte Belgium, 2021). 
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KV Mechelen vervolledigd de top drie wat betreft het grootste percentage vrouwelijke abonnees met  
18,83 procent vrouwelijke abonnees (Silverans, 2021) In de cijfers van Van Biervliet (2021) is dat 
aantal nog groter, met 23,5 procent. 

1.3.9. KV Oostende 
Sinds 2013 speelt KV Oostende in 1A. De Kustboys wonnen nog geen trofee op het hoogste niveau 
(KV Oostende, 2021). Stamnummer 31 (Voetbal Vlaanderen, 2021) maakt deel uit van de kleine clubs 
in 1A (Deloitte Belgium, 2021). 

KV Oostende heeft 1731 vrouwelijke abonnees, dat betekent dat 17,79 procent van de supporters 
vrouw is (Keirsebilck, 2021). Bij Van Biervliet (2021) is dat aantal iets lager. Daar hebben ze 12,1 
procent vrouwelijke fans. 

1.3.10. OH Leuven 
Oud-Heverlee Leuven speelt sinds het seizoen 2020-2021 in eerste Klasse (Transfermarkt, 2021 A). In 
2018 veranderde OHL zijn stamnummer van 6142 naar achttien (Oud-Heverlee Leuven, 2018). In zijn 
negentienjarige bestaan won de K11-club nog geen prijzen op het hoogste niveau (Transfermarkt, 
2021 A). 

Van Oud-Heverlee Leuven kwam er momenteel nog geen reactie op de vraag naar cijfers. Daardoor 
zijn er enkel cijfers via Van Biervliet (2021), waar de club 19,7 procent geregistreerde vrouwelijke 
fans heeft. 

1.3.11. RFC Seraing 
Seraing promoveerde in 2021 als tweede in 1B naar 1A. Twee seizoenen eerder speelden ze nog in 
Eerste Amateur (Sporza, 2021 B). Van 1996 tot 2015 heette de club RFC Seraing-RUL en RFC Sérésien. 
In 2014 kocht de club stamnummer 167 en een jaar later noemde de club weer RFC Seraing (RFC 
Seraing, 2021 A). Sinds 2013 werkt de K11-Ploeg samen met Metz (RFC Seraing, 2021 B). De club 
heeft nog geen prijzen gepakt op het hoogste niveau (RFC Seraing, 2021 A). 

Voor Seraing was het niet mogelijk te achterhalen hoeveel vrouwen er tussen hun 1006 abonnees 
zitten (RFC Seraing, 2021). Ook bij Van Biervliet (2021) zijn er geen cijfers beschikbaar. Bijgevolg is 
een analyse van het aantal vrouwelijke supporters van deze club niet mogelijk. 

1.3.12. Royal Antwerp FC 
Royal Antwerp FC promoveerde in 2017 naar 1A als kampioen in 1B. The Great Old draagt 
stamnummer één en hoort bij de K11. De club won twee Bekers van België. De club triomfeerde 
tijdens het seizoen 1954-1955 en 1991-1992 en was nog eens eindwinnaar in het seizoen 2019 -2020. 
In 1929, 1931, 1944 en 1957 speelde de club kampioen (Transfermarkt, 2021 B).  

Royal Antwerp FC heeft 1092 vrouwelijke abonnees op een totaal van 9125 personen. Dat is 11,97 
procent (T., 2021). Dat verschilt bijna tien procent met de cijfers die Van Biervliet (2021) voorzag. 
Daar valt 21 procent geregistreerde vrouwelijke fans te noteren. 

1.3.13. Royale Union Saint-Gilloise 
Royale Union Saint-Gilloise werd in 2021 kampioen in 1B en is dus één van de promovendi voor het 
seizoen 2021-2022 in 1A (Sporza, 2021 C). Logischerwijs hoort de Brusselse club bij de kleine clubs. 
Stamnummer tien (Association des Clubs Francophones de Football, 2021) mocht elf keer de 
kampioenstitel in eerste klasse op zijn naam schrijven en heeft twee Bekers van België in zijn kast 
staan (R. Union Saint Gilliose, 2021). 
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Union Saint-Gilloise mag 645 vrouwelijke abonnees verwelkomen in het Dudenpark. Zij maken 
vijftien procent van alle supporters uit (De Meeter, 2021). Daarmee verdrievoudigen ze de cijfers die 
te lezen vallen rond de fanbase van de toekomst. Daar noteren ze slechts 4,6 procent geregistreerde 
vrouwelijke fans. Dat is het laagste aantal van alle clubs die momenteel in 1A spelen. 

1.3.14. RSC Anderlecht 
Brussel huisvest ook de recordkampioen (RSC Anderlecht, 2021) die sinds 1934 in eerste klasse speelt 
(Anderlecht Online, 2021). RSC Anderlecht mocht al 34 keer de trofee van Kampioen van België in de 
lucht steken en won negen Bekers van België en 13 Supercups. Europees wonnen ze twee keer de 
Beker der Bekerwinnaars, één UEFA CUP en twee UEFA Supercups (RSC Anderlecht, 2021). 
Stamnummer 35 (Royal Belgian Football Association, 2021 D) wordt door zijn prestaties de laatste vijf 
jaar bij de G5 gerekend (Deloitte Belgium, 2021).  

RSC Anderlecht heeft het laagste percentage vrouwelijke fans van alle clubs in 1A. RSCA heeft 6,93 
procent vrouwelijke fans. Dat zijn 1112 vrouwen op 16049 abonnees (Royal Sporting Club 
Anderlecht, 2021). In de cijfers rond de fanbase van de toekomst werd de club niet bestudeerd (Van 
Biervliet, 2021). 

1.3.15. Sporting Charleroi 
Sporting Charleroi is een Waalse 1A-club. In het seizoen 1992-1993 speelde de club zijn enige 
finale in de Beker van België en moest het zijn meerdere erkennen in Standard. In de Jupiler Pro 
League was de derde plaats de hoogste notering die de zebra’s behaalden. Sinds het seizoen 2012-
2013 speelt K11-ploeg Charleroi op het hoogste niveau (Transfermarkt, 2021 C). 

In de cijfers die voorzien werden door Van Biervliet (2021) heeft Sporting Charleroi 9,1 procent 
geregistreerde vrouwelijke fans. Door de club zelf werden nog geen cijfers gedeeld. 

1.3.16. Standard de Liège 
Standard de Liège werd tien keer Kampioen van België en won acht Bekers van België (Standard de 
Liège, 2021). De G5-club speelt sinds 1921 non-stop in eerste klasse (Le Soir, 2020). Stamnummer 
zestien (Association des Clubs Francophones de Football, 2021 B) heeft een band met Seraing 
doordat in 1996 Seraing in Standard opging (RFC Seraing, 2021 A). 

Standard deelde nog geen cijfers rond hun abonnees. Als de cijfers rond de fanbase van de toekomst 
bekeken worden, kan Standard 19,9 procent geregistreerde vrouwelijke fans noteren (Van Biervliet, 
2021) 

1.3.17. STVV 
Sinds het seizoen 2015-2016 is STVV een eersteklasser. Een seizoen eerder en in 2009 werden de 
Kanaries kampioen in 1B, maar in 1A lukte dat nog nooit. In het seizoen 2002 -2003 speelde 
stamnummer 373 de finale van de Beker van België, maar die ging verloren (STVV, 2020). STVV is een 
K11-ploeg (Deloitte Belgium, 2021). 

Van STVV zijn de beloofde cijfers nog niet ontvangen. Net als Seraing en Anderlecht is ook Sint-
Truiden niet opgenomen in de ploegen waarnaar werd gekeken bij de fanbase van de toekomst (Van 
Biervliet, 2021). Bijgevolg is hier nog geen analyse mogelijk. 

1.3.18. SV Zulte Waregem 
Het huidige SV Zulte Waregem bestaat sinds 2001 (Zulte Waregem, 2021 A). Toen fuseerden 
Zultse VV en KSV Waregem. Na een degradatie en een sanctie van de KBVB (Probat, 2021), gingen 
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de twee teams samen verder op het stamnummer 5381 van Zulte (Krant van West-Vlaanderen, 
z.j.). Essevee is een K11-club. 

In zijn twintigjarige bestaan won de club twee Bekers van België. Vier jaar na de fusie, kwam Zulte 
Waregem de eersteklasseploegen vervoegen (Zulte Waregem, 2021 A). 

Voor Zulte Waregem is het niet mogelijk het geslacht van abonnees te achterhalen (Zulte Waregem, 
2021 B). Daarom is de enige basis de fanbase van de toekomst. Daar is Essevee de K11-club met het 
meeste geregistreerde vrouwelijke fans en mogen zij 24,5 procent noteren (Van Biervliet, 2021). 

1.4. Vrouwelijke supporters, een geschiedenis 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat vrouwen een minderheid vormen in de tribunes van Belgische 
voetbalclubs in 1A. Volgens Pope (2017) speelt de geschiedenis van deze ‘mannensporten’ mee. 
Vanaf de negentiende eeuw speelde sport een rol in het verschil tussen mannen en vrouwen. De 
superioriteit van mannen werd hierdoor benadrukt en sport werd gezien als een belangrijk deel van 
de mannelijke identiteit. Daarvoor moesten vrouwen uitgesloten worden (Pope, 2017).  

Daarnaast werd er geloofd dat vrouwen vooral goede echtgenotes en moeders moesten zijn. Ze 
moesten vooral in de privésfeer blijven en als zij te competitief zouden worden, geloofde men dat 
het slecht voor hun gezondheid en voortplantingsorganen. Hoewel ze vaak uitgesloten werden, 
waren er ook in de negentiende eeuw al vrouwelijke supporters in het voetbal (Pope, 2017). 

Met de opkomst van het feminisme in de 20e eeuw raakten ook meer vrouwen binnen in het 
mannelijke milieu van voetbalstadions. De toename van gendergelijkheid speelde daar een sleutelrol 
in. In de jaren 60 en 70 zorgden enkele wetten voor meer gelijkheid en gingen meer vrouwen en 
meisjes sporten. Door de toegenomen onafhankelijkheid van vrouwen, kregen zij ook het gevoel 
meer te kunnen kiezen hoe zij hun vrije tijd willen invullen. Dat kan gezien worden in de toename van 
het aantal vrouwen in hoofdzakelijk mannelijke omgevingen, zoals die van de sportfans (Pope, 2017). 

Daarnaast is het model van de huisvrouw en de man als broodwinner grotendeels verdwenen. 
Tegenwoordig werken de meeste vrouwen ook in de formele economie, waardoor ze dus een eigen 
loon hebben. Ze zijn dus minder afhankelijk van anderen op financieel gebied en zijn daardoor vrijer 
in hun keuze om als vrijetijdsbesteding voetbalsupporter te zijn (Pope, 2017). 

Een andere reden die in het onderzoek van Pope (2017) wordt gegeven voor de toename van het 
aantal dames dat bewust kiest om voetbalwedstrijden bij te wonen, is de vervaging van de grenzen 
tussen verschillende de verschillende genders. Vrouwen zouden doen wat ze willen, zelfs als de 
maatschappij hun gedrag of keuzes eerder mannelijk vindt. De waarden die aan gender gekoppeld 
worden, zouden ook dichter bij elkaar komen (Pope, 2017). 

Ook het gedrag van mannen tegenover hun vrouwelijke partner veranderde. Ten eerste zijn mannen 
tegenwoordig meer betrokken in het huishouden en de zorg voor de kinderen, waardoor hun partner 
nu vaker de mogelijkheid heeft voetbalwedstrijden bij te wonen, ook zonder hun echtgenoot. Dat 
laatste gebeurde vroeger ook minder vaak. Het idee heerste sterk dat mannen liever met andere 
mannen voetbalwedstrijden bezochten, dan met hun partner. Vrouwen werd afgeraden 
voetbalstadions te betreden en om zeker niet alleen te gaan (Pope, 2017).  

Ondanks de grotere gelijkheid, blijven vrouwen nog steeds ondergerepresenteerd op het gebied van 
sport. Er is een toename in het aantal vrouwelijke voetbalfans om meerdere redenen. Doordat 
mannen minder controle hebben over wat hun echtgenote doet, gaat zij vaker stadions bezoeken als 
supporter. Maar het is ook zo dat vrouwen veel vaker stoppen met voetbalwedstrijden te bezoeken, 
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nadat ze kinderen kregen. Doordat meer vrouwen zelf kunnen voetballen, neemt het aantal 
vrouwelijke supporters ook toe. Er blijkt een duidelijke link te zijn tussen het beoefen van een sport 
en wedstrijden van die sport bijwonen. Dat gaat zowel over de rechtstreekse link tussen beoefenen 
en bekijken als over legitimiteit. Doordat zeker in de oudere generaties veel vrouwen nooit zelf 
speelden, wordt dat soms als argument gebruikt om hun voetbalkennis te ontkennen. Daarnaast 
kunnen zij net als mannen ook gewoon van het spel of de sfeer houden. (Pope, 2017). 

1.5. Vrouwelijke supporters en media 
De media spelen ook een rol voor vrouwelijke supporters. Dat is zowel op een positieve als op een 
negatieve manier (Pope, 2017). De sportmedia is nog steeds dominant mannelijk (Schmidt, 2018) en 
dat heeft invloed op wat er gebracht wordt en hoe het gebracht wordt. Zij brengen sport als iets wat 
door mannen, voor mannen, over mannen gemaakt is. Zo zie je rond grote toernooien artikels 
verschijnen voor ‘voetbalweduwes’ met uitleg over het spel. Daarmee wordt geïnsinueerd dat 
vrouwen samen moeten werken tijdens een periode waarnaar enkel mannen zouden uitkijken en 
wordt het stereotiep van vrouwen die niets van voetbal kennen bevestigd.  Daarnaast lijken 
vrouwelijke supporters voor een deel van de journalisten onacceptabel. Zij linken sport liever aan 
mannelijkheid, waardoor zij veel vrouwen die interesse zouden kunnen hebben voor sport op tv of in 
de stadions niet aantrekken. (Pope, 2017). Communicatie en reclame over sport focussen ook nog 
steeds heel fel op mannen (Mannens, 2017). 

Daarnaast worden vrouwelijke fans regelmatig op een seksistische manier neergezet. Zo worden 
regelmatig jonge, knappe dames met weinig of geen kledij getoond (Pope, 2017). Op dat gebied nam 
Wereldvoetbalbond FIFA in 2018 maatregelen. Zij maakten afspraken, waardoor er minder van deze 
beelden uitgezonden mogen worden tijdens hun toernooien (JC, 2018). Maar de beeldvorming blijft 
bestaan. Als er op Google gezocht wordt naar vrouwelijke supporters, dan vind je vooral sexy foto’s 
van vrouwen die algemeen als knap worden beschouwd. 

Maar de media zijn niet alleen negatief voor vrouwen. Ten eerste zorgen zij voor zowel mannen als 
vrouwen voor entertainment. Daarnaast is het ook belangrijk voor de vorming van een 
supportersgemeenschap en helpt het fans om zich te identificeren met spelers en teams (Pfister, 
Lenneis, & Mintert, 2013) 

De media waren ook een factor waardoor voetbal populairder werd bij vrouwen. Televisie maakte de 
sport bijvoorbeeld beschikbaar door de focus op persoonlijkheden en de glamour. Daarbij past ook 
de nadruk op de WAG’s, de echtgenotes en vriendinnen van mannelijke spelers. Maar als ze zo 
aangetrokken worden, is het belangrijk dat ze daarna verder gaan dan alleen maar de glamour. 
Anders supporteren ze ook voor veel vrouwen niet ‘juist’.  
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2. Onderzoek 
In het buitenland deden onder andere Her Game Too en Stacey Pope in Engeland en Pfister, Lenneis 
en Mintert in Denemarken onderzoek naar vrouwelijke supporters. Voor België was er nog geen 
onderzoek beschikbaar. Daarom werd er aan de hand van het kader dat de buitenlandse studies naar 
de Belgische situatie gepeild.  

2.1. Research 
Zoals Mannes (2017) schreef, is vooral gelijkheid belangrijk. Voor haar moet het vooral over de liefde 
voor voetbal en een club gaan, en niet over het geslacht. Alle genders moeten dus hetzelfde 
behandeld worden (Mannens, 2017).  

2.1.1. Seksisme 
Voetbalstadions zijn nog steeds overwegend mannelijk. Een veelgebruikt concept om dat mannelijke 
overwicht te duiden is ‘hegemonic masculinity. Dat concept ontstond in de jaren 1980 en gaat over 
het bevoordelen van stereotiep mannelijke kenmerken zoals kracht, competitiviteit en agressie. Door 
die patronen worden mannen systematisch bevoordeeld ten opzichte van vrouwen (Schmidt, 2018).  

In stadions wordt bijvoorbeeld vaak typisch mannelijk gedrag verkozen boven zogenaamde 
vrouwelijkheden. Er zouden hier ook onderdelen van die mannelijkheid getoond kunnen worden die 
in het dagelijks leven niet geaccepteerd worden (Pope, 2017). Die gaan ze benadrukken met onder 
andere heteroseksuele mannelijkheid en dapperheid en door tegenstanders te vervrouwelijken 
(Pfister, Lenneis, & Mintert 2013). Daardoor worden vrouwen gestigmatiseerd als buitenstaander  
(Cleland, Pope, & Williams, 2020). 

Ook speelt een gebrek aan genderkapitaal mee (Cleland, Pope, & Williams, 2020), waardoor gender 
helpt om een bepaalde status te verwerven (Bridges, 2009). Mannen lijken automatisch een ‘echte’ 
supporter te zijn, terwijl vrouwen hun legitimiteit moeten verdienen (Cleland, Pope, & Williams, 
2020). 

Ook worden vrouwen gedegradeerd tot seksuele objecten en zouden ze onvoldoende kennis hebben 
van voetbal (Cleland, Pope, & Williams, 2020). Dat veel vrouwen zelf niet speelden, wordt soms als 
argument gebruikt om te stellen dat ze de regels niet kennen (Pfister, Lenneis, & Mintert, 2013). 
Maar het gaat verder dan de spelregels, ook de kennis over de club en de frequentie van de 
wedstrijdbezoeken worden regelmatig in vraag gesteld en hun opinie wordt regelmatig ook als 
minder belangrijk gezien, dan die van een man (Cleland, Pope, & Williams, 2020). 

Daarnaast zouden vrouwen ook niet voor de gebeurtenissen op het veld komen. Het zou een manier 
zijn om tijd met familie door te brengen of mannen zouden de hoofdreden zijn om 
voetbalwedstrijden bij te wonen (Cleland, Pope, & Williams, 2020). Ze zouden komen om een partner 
te vinden of voor de aantrekkingskracht van de spelers (Pfister, Lenneis, & Mintert, 2013). Ook de 
verleiding van mannelijke blikken of de seksuele aantrekkingskracht zouden factoren zijn die 
vrouwen eerder naar voetbalstadions lokken, dan het voetbal zelf (Cleland, Pope, & Williams, 2020).  
 
Veel van de voorgenoemde gebeurtenissen blijken ook nu nog plaats te vinden. De Britse organisatie 
Her Game Too, werkt rond gendergelijkheid in Britse stadions. Uit hun onderzoek in 2021 blijkt 58 
procent van hun respondenten in het stadion of een café seksistische bejegend te zijn. Dat gaat van 
beledigingen tot ongewenste aanrakingen en fysieke bedreigingen. Ondanks de misstanden voelen zij 
zich wel comfortabel genoeg om naar het stadion te trekken. (Her Game Too, 2021 A).  
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De toename van het aantal vrouwelijke fans blijkt dus niet altijd voor gelijkheid te zorgen. Vrouwen 
gaan op verschillende manieren om met hun positie. Een deel van hen accepteert de mannelijke 
dominantie en distantieert zich vrouwen die niet in dat plaatje passen. Supporters die zich 
mannelijker gedragen versterken hun positie door zich te distantiëren van ‘overdreven’ vrouwelijke 
supporters (Cleland, Pope, & Williams, 2020). Een deel van de dames blijkt wangedrag tegenover hun 
gender als onderdeel van de voetbalcultuur te zien en vindt seksistische en vrouwonvriendelijke 
spreekkoren een onderdeel van hun hobby (Pfister, Lenneis, & Mintert, 2013). De meeste vrouwen 
willen eerder genderneutraal bekeken worden, dan als vrouw of ‘mannelijke vrouw’(Cleland, Pope, & 
Williams, 2020). 

Elke vrouw krijgt op een manier te maken met seksisme en het is ook een van de reden waardoor 
sommige vrouwen wegtrekken uit supportersgroepen (Cleland, Pope, & Williams, 2020). 
Hooligangroepen en ultra’s bestaan vaak alleen uit mannen, soms met een minderheid vrouwen. Als 
reactie erop bestaan er in bijvoorbeeld Spanje, Italië en Denemarken supportersgroepen met enkel 
dames. Daardoor kunnen zij hun eigen fanidentiteit ontwikkelen en kunnen ze zichtbaarder zijn in 
het stadion (Pfister, Lenneis, & Mintert, 2013).  

Veel mannen steunen gelijkheid in principe, maar blijken in de praktijk bang voor vervrouwelijking. Er 
zou kunnen gesteld worden dat bonden op dezelfde manier actie moeten voeren tegen seksisme als 
tegen racisme, maar zowel mannen als vrouwen zien dergelijke campagnes vaak als destructief. 
Voetbalstadions zijn ook niet afgesloten van de maatschappij, dus initiatieven tegen seksisme zoals 
#metoo kunnen ook voor veranderingen zorgen in het stadions (Cleland, Pope, & Williams, 2020).   

2.1.2. Supporteren  
Vrouwen supporteren deels op dezelfde manier als mannen. Ze roepen, schelden en zingen ook en 
moedigen net als mannen hun team vol passie aan. De sfeer blijkt ook een belangrijke factor om 
mensen met liefde voor een club te transformeren naar toegewijde fans, daarin zijn vrouwen even 
betrokken als mannen. Er is dan ook geen bewijs dat ze enkel voor de spelers komen. Als dat het 
geval zou zijn dan zouden ze ook moeilijker geaccepteerd worden door andere supporters. Vrouwen 
komen eerder voor de sfeer, het spel zelf, de vaardigheden van de voetballers of met hun mannelijke 
partner (Pfister, Lenneis, & Mintert, 2013). 

Vrouwen zullen regelmatig seksisme aanvaarden om zelf geaccepteerd te worden of om respect te 
krijgen. Je zult in stadions ook weinig vrouwen zien met hakken en korte rokjes. Vaak kleden 
vrouwen zich ongeveer hetzelfde als hun mannelijke medesupporters (Pfister, Lenneis, & Mintert, 
2013).  

Maar het is ook zo dat genderrollen bestaan. Vrouwen drinken vaak minder alcohol, zijn emotioneler 
en zullen veel minder deelnemen aan geweldpleging. En voor vrouwen kan de omgeving van een 
stadion met bier, geweld en testosteron oncomfortabel voelen (Pfister, Lenneis, & Mintert, 2013).  

Familie heeft een invloed op vrouwelijke supporters. Ze worden vaak voetbalfan worden door 
familie. In die context speelt het stereotiep van voetbal als mannensport ook, want meisjes zullen 
daardoor minder snel meegenomen worden naar wedstrijden dan hun mannelijke leeftijdsgenoten 
(Pfister, Lenneis, & Mintert, 2013).  

Vrouwen zullen ook vaker dan mannen stoppen met voetbalwedstrijden bijwonen nadat ze kinderen 
kregen. Daarom kunnen bijvoorbeeld een kinderopvang of plaatsen om een baby te verzorgen 
bijdragen. Als is dat eerste niet altijd een oplossing, doordat de kostprijs bepaalde groepen kan 
uitsluiten. Het is ook niet zo dat alle vrouwen mogelijkheden voor gezinnen zoals familietribunes 
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toejuichen. Een deel van de vrouwen wil gewoon blijven supporteren vanuit de staantribune (Pope, 
2017). 

Vanuit dat idee kan gesteld worden, dat vrouwen geen extra’s nodig hebben. Speciale plaatsten in 
het stadion zijn voor velen onnodig. Daarom zijn ook Ladies Nights voor heel wat vrouwen nutteloos. 
Bij zo’n evenement kunnen vrouwen goedkope tickets kopen, krijgen ze een drankje en worden er 
andere extra’s voor vrouwen georganiseerd. Zo hopen ze extra vrouwen aan te trekken, maar het 
probleem is dat het niet om de liefde voor voetbal gaat, maar om hun geslacht (Mannens, 2017). 
Daarnaast is het ook zo dat vrouwen weinig voetbal kijken met andere vrouwen. Soms wonen ze 
alleen wedstrijden bij, maar ze kijken vooral naar voetbalwedstrijden met mannen (Pfister, Lenneis, 
& Mintert, 2013). 

2.2. Methode  
Aan de hand van de info uit research die hierboven besproken werd, zijn vragen opgesteld voor een 
enquête. De vragenlijst bestond uit 26 vragen. Er waren acht algemene vragen om het type 
supporter te bepalen. Dat gaat over de clubs waarvan de persoon in kwestie fan is en de omkadering 
van die supporter. Aan de hand van het geslacht kregen de respondenten daarna een andere serie 
vragen. Wie zich als vrouw identificeerde, kreeg negen vragen over haar ervaringen met clubs en 
andere supporters. De mannelijke supporters kregen vier vragen over hun gedrag tegenover 
vrouwelijke supporters en hun kijk op de acties van hun favoriete voetbalclub tegenover vrouwelijk 
supporters. Personen die zich niet als man of vrouw definieerden, kregen vragen over hun ervaringen 
en hun kijk op de manier waarop hun favoriete team omgaat met vrouwen. Op het einde was het 
nog mogelijk om indien gewenst een boodschap mee te geven die buiten de vragen viel. De 
vragenlijsten kunnen teruggevonden worden als bijlagen 3 en 4.  

Die online vragenlijst werd via fangroepen op Facebook en via Twitter verspreid onder de doelgroep. 
Dat gebeurde zowel in het Frans als in het Nederlands. In totaal werden zo 399 antwoorden 
verzameld. 87 personen vulden de Franstalige enquête in en de Nederlandstalige versie werd 312 
keer ingevuld. De verdeling op basis van geslacht was als volgt: 152 deelnemers waren vrouw, 243 
respondenten gaven aan man te zijn, twee personen identificeerden zich als non-binair en één 
persoon gaf aan transgender te zijn. Van alle 399 reacties waren er 363 personen die minstens één 
bruikbaar antwoord gaven. Die resultaten worden in het volgende hoofdstuk bekeken. 
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3. Resultaten 
Voor de resultaten van de enquête wordt op twee algemene niveaus geanalyseerd. Eerst zullen de 
clubs zelf bekeken worden. Daarbij zal besproken worden wat zij volgens respondenten goed doen, 
of beter kunnen doen. Daarna zal gekeken worden naar hoe vrouwen zich voelen in de tribunes en 
welke supportersomgeving zij kiezen. 

3.1. Clubs 
Aan alle respondenten werd gevraagd hun club een score op vijf te geven voor hun omgang met 
vrouwelijke supporters. Bij de vrouwen zorgde dat voor een gemiddelde van 4,28 op vijf, terwijl dat 
bij de heren iets beter was met 4,43 op vijf. Belangrijke factoren waren gelijkheid, veilige tribunes en 
het drankaanbod. Voor het stadion kregen clubs van de vrouwen een gemiddelde score van 3,74 op 
vijf. De belangrijkste factor daarbij bleek het sanitair, waarbij de netheid en het aantal toiletten 
doorslaggevend waren. Een respondent merkte op dat je aan de stadions nog sterk merkt dat voetbal 
een mannenaangelegenheid is. 

De overgrote meerderheid van de vrouwelijke respondenten voelde zich welkom in de club. 1,3 
procent gaf aan zich niet helemaal welkom te bij haar club. Eén iemand gaf aan dat er een verschil 
was tussen haar twee favoriete clubs.  

3.1.1. Stadion 
Volgens Pope (2017) accepteren vrouwelijke supporters vaak dat het stadion niet altijd even goed op 
hen berekend is. De vrouwen zoeken vaak een balans tussen hun wil om te supporteren en de 
imperfecties in stadions die disproportioneel invloed hebben op vrouwen. Dat is ook regelmatig zo in 
de antwoorden in de enquête. 

Het hoofdprobleem is de toiletten. Op de vragen reageerden de vrouwen 148 keer over het sanitair 
van stadions. Zoals eerder gezegd blijkt het dus een zeer belangrijke factor in de beoordeling van 
stadions.  

Ten eerste is het voor meerdere respondenten van belang dat de vrouwentoiletten enkel voor 
vrouwen zijn. Dat mannen er bij sommige clubs op aangesproken worden als ze dat doen, wordt dan 
ook als positief gezien.  

Voor verschillende dames zouden er ook vuilbakken in het toilet mogen staan. Nu staan die vaak niet 
aan de toiletten. Daarnaast zouden enkele vrouwen en mannen graag hygiënisch materiaal kunnen 
vinden in de dames-wc’s.   

Maar het belangrijkst vonden de dames dat de toiletten netjes waren, en dat er genoeg toiletten 
waren. In de thuisvakken vinden de vrouwen soms dat er te weinig wc’s zijn, anderen vinden het 
vooral een probleem van de uitvakken. Een man gaf aan dat daar de faciliteiten nog dominant op 
mannen gericht zijn. Als er voldoende toiletten zijn, mogen ze regelmatig ook schoner. 

Pope (2017) stelde dat nieuwe stadions vaak betere faciliteiten hebben voor vrouwen dan vroeger. 
Uit de enquête blijkt dat nieuwe stadions zoals de Ghelamco Arena van KAA Gent veel beter scoren 
dan het Jan Breydelstadion van de Brugse teams. Zo gaf een supporter van Cercle Brugge aan dat er 
in bepaalde tribunes geen vrouwentoiletten zijn. Een clubsupporter stelde dat deze oude stadions 
nog volgens oude patronen zijn ingedeeld en dus niet berekend zijn op het stijgende aantal 
vrouwelijke supporters. Als gevolg daarvan klagen meerdere supporters over wachtrijen.  



14 
 
 

3.1.2. Acties en voorzieningen 
Clubs organiseren acties en proberen te voorzien in de noden van vrouwelijke voetbalsupporters. Dat 
doet de ene club al beter dan de andere. In dit deel zal gekeken worden naar Ladies Nights en hoe 
supporters vinden dat clubs moeten omgaan met vrouwelijke fans. Daarnaast zal er gekeken worden 
naar veiligheid, het drankaanbod en merchandise. Ook zullen er nog enkele zaken besproken worden 
die niet rechtstreeks met de supporters te maken hebben, maar die volgens respondenten 
vrouwelijke supporters kunnen helpen.   

Acties  
De meest opvallende manier waarop clubs vrouwelijke supporters willen aantrekken, zijn Ladies 
Nights. Met goedkopere tickets, een drankje en activiteiten voor vrouwen hopen zij die doelgroep 
naar hun stadion te krijgen. De clubs bedoelen het goed, maar niet alle vrouwen staan positief 
tegenover deze acties. 70,6 procent van de dames had een mening over deze evenementen. Daarvan 
sprak 43,4 procent van een zeer goed initiatief. 5,3 procent vond Ladies Nights goede acties, 10,6 
procent was neutraal en 40,7 was tegen die activiteiten.  

Vrouwen reageerden positief om verschillende redenen. Respondenten vonden dat de club zo 
toonde dat vrouwen welkom waren en ze op die manier ook aantrok. Door aandacht aan vrouwelijke 
supporters te besteden en hen in de kijker te zetten, denken ze dat het publiek diverser zal worden 
en er uiteindelijk minder neerbuigend naar vrouwen zal gekeken worden door bepaalde supporters. 
Ook de drank en het contact met andere vrouwelijke supporters wordt als positief ervaren.  

Sommigen gaven ook aan dat ze het een goed initiatief vonden, maar dat het voor hen evengoed is 
als clubs geen Ladies events organiseren. Ook werd er gereageerd dat het seksistisch kan overkomen, 
omdat er dan vaak wijn wordt geschonken en kledingwinkels aanwezig zijn, terwijl niet elke vrouw 
dat leuk vindt.  

Maar er zijn ook vrouwen die deze events onnodig vinden. Vooral gelijkheid is daar een belangrijke 
factor, want heel wat supporters willen geen speciale behandeling en maken de vergelijking dat een 
mannendag ook niet bestaat. Voor hen zou het de verschillen net in de verf zetten, terwijl de 
verdeeldheid moet verdwijnen. Ook werd er aangegeven dat een groot deel van die vrouwen zich 
niet interesseert voor de match en dat een aantal vrouwen liever gewoon met hun mannelijke 
medesupporters naar wedstrijden gaat.  

Wat moeten clubs doen voor vrouwelijke supporters? 
Voor iedereen blijkt het belangrijk dat clubs mannen en vrouwen op dezelfde manier behandelen, 
want door geen onderscheid te maken, voelt iedereen zich welkom en vervagen de verschillen. 
Zolang ze de weg naar het stadion vinden, is er geen extra aandacht nodig. Er wordt aangegeven dat 
een onderscheid tussen de genders eerder voor extra discriminatie zorgt dan bij te dragen aan de 
acceptatie van vrouwelijke supporters. Het gevoel heerst ook dat de positie van vrouwen in stadions 
forceren meer goed dan kwaad kan doen in hun relatie met tegenstanders.  Vrouwen willen gewoon 
als gelijkwaardige supporters gezien worden.  

Vaak kunnen simpele acties die weinig invloed op de werking van clubs hebben een verschil maken. 
Zo gaven supporters van clubs met een vrouwelijke stadionomroeper aan, dat het een gevoel van 
representatie geeft. Supporters zien ook vrouwelijke personeelsleden als een factor die kan bijdragen 
aan een welkom gevoel voor vrouwen. Zo werden een meer inclusieve staf of vrouwen in het bestuur 
als voorbeeld gegeven. Ook eens vrouwen in de kijker zetten, werd aangereikt als mogelijkheid. 
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Daaraan gelinkt werd gepleit voor een opwaardering van het vrouwenvoetbal. Het is zo dat niet alle 
vrouwen graag naar het damesvoetbal kijken. Toch zien verschillende respondenten daar een manier 
om op alle vlakken voor meer gendergelijkheid te verkrijgen. Dat gaat over die teams in de grote 
stadions zoals de mannen laten spelen en vrouwenvoetbal promoten. Zoals eerder vermeld worden 
personen die zelf spelen sneller supporter en kunnen zij zich vaak makkelijker verdedigen tegen 
vooroordelen. Op dat gebied kan het dus bijdragen.  

Naast acties voor vrouwen gaven respondenten aan dat de focus van promotiecampagnes misschien 
verlegd kan worden. Nu hebben ook mannen het gevoel dat die nog fel naar hen gericht, terwijl 
neutralere reclame ook meer vrouwen zou kunnen aantrekken. Zo zouden bijvoorbeeld meer foto’s 
van alle genders verspreid kunnen worden.  Ook wordt er aangegeven dat clubs meer vrouwen 
moeten proberen te betrekken in de werking tussen clubs en supporters.   

Ook zou het volgens de respondenten kunnen helpen vrouwen aan te moedigen actiever te zijn in de 
samenwerking tussen clubs en supporters. Er werd ook voorgesteld meer vrouwelijke supporters in 
beeld te brengen op bijvoorbeeld televisie, maar dan moeten de problemen zoals die van de WK’s 
die eerder besproken werden vermeden worden. Het is in die situatie belangrijk dat niet enkel de 
algemeen als knap geziene dames in beeld komen.  

Voor het seksisme waarover sommige vrouwen praten, en waarop verder in dit onderzoek in gegaan 
wordt, was één van de voorstellen een meldpunt voor discriminatie. Daarbij is het belangrijk te 
melden dat de Pro League dat al heeft. Via hun site kan je discriminerende of racistische uitspraken, 
handelingen en activiteiten melden. Ook werd er geopperd dat clubs een duidelijk beleid kunnen 
invoeren waardoor grensoverschrijdend gedrag geen plaats meer heeft in de tribunes. Al wordt er 
ook gezegd dat dergelijke aanpak niet de taak is van de clubs, maar dat supporters er elkaar moeten 
aanspreken op fout gedrag.  

Andere voorzieningen 
Een ander domein waarop bepaalde clubs nog vooruitgang kunnen boeken, is die van hun 
merchandising. Nu blijken heel wat clubs enkel een assortiment voor mannen en kinderen te hebben. 
Bij clubs die ook een assortiment voor vrouwen hebben, blijkt dat heel positief ontvangen te worden. 
Ook die clubs kunnen soms nog beter doen, maar hun wil wordt al geapprecieerd. Om beter te doen, 
kwam het voorstel om de vrouwelijke supporters te bevragen en met hun wensen voor de fanshop 
aan de slag te gaan. Sommigen vinden de vraag om vrouwelijke shirts banaal klinken, maar er 
werden meerdere keren problemen aangegeven met de maten. Niet alle vrouwen kunnen een 
mannenshirt vinden dat hen past. Aan de hand van de antwoorden van supporters en via de 
webshops blijkt ongeveer de helft van de clubs items voor vrouwen in het aanbod te hebben. Bij één 
club was dat enkel het geval in de outlet.  

Een ander punt dat herhaaldelijk voorbijkwam was de drankkaart. Voor een deel van de supporters 
mag die wat meer aangepast worden aan vrouwen. Nu vind je vaak enkel bier en frisdrank, maar 
onder andere wijn, cava, vrouwelijke bieren en warme dranken zouden voor sommigen welkom zijn. 
Dat zou ook iets zijn wat sommige mannen die geen bier drinken mogelijk aangenaam zouden 
vinden. Ook zouden 3+1 acties met iets anders dan Jupiler door sommigen positief onthaald worden. 

Verder werd er over de tribunes gesproken. Zoals eerder aangehaald blijkt familie invloed te hebben 
op vrouwelijke voetbalsupporters. Al blijken in de enquête mannen sterker de link te leggen tussen 
gezin en vrouwelijke supporters dan de vrouwelijke respondenten. Het zijn dan ook vooral mannen 
die voor gezinstribunes pleiten. Daarnaast zou volgens enkelen een vrouwentribune een idee kunnen 
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zijn. Het creëren van een vrouwelijke harde kern is moeilijker, omdat de club weinig invloed heeft op 
de groepsvorming in de tribunes.   

Op het gebied van veiligheid ging het ten eerste over de stewards. Als er voldoende vrouwelijk 
veiligheidspersoneel is, wordt dat als verwelkomend gezien. Een fouillering mag enkel gebeuren door 
een persoon van hetzelfde geslacht. Als er voldoende mensen klaarstaan, dan heerst het gevoel dat 
de club besef heeft van de hoeveelheid vrouwelijke supporters die naar hun stadion komt.  

De aparte ingangen bij KRC Genk werden ook als een positief punt beschouwd. Met dat systeem 
worden vrouwen bij bepaalde ingangen gescheiden van mannen om de controle aan drukke 
ingangen makkelijker te maken. Zo is er een ordelijk systeem om fouilleringen door personen van 
hetzelfde geslacht te laten plaatsvinden (Cipido, 2022).  

Ook zouden clubs supportersgeweld en ander misplaatst gedrag strenger moeten aanpakken, voor 
veel supporters. Dat zou voor velen de tribunes voor iedereen aangenamer maken. Ook tegen 
seksisme en discriminatie zouden clubs strenger moeten optreden. 

3.2. Supporters  
De overgrote meerderheid van de vrouwelijke voetbalsupporters voelt zich welkom in de Belgische 
stadions. 38,86 procent voelt zich zeer welkom. De grootste groep (47,43 procent) gaf aan zich 
welkom te voelen. 5,71 voelt zich niet anders behandeld dan mannen door medesupporters. Acht 
procent van de vrouwen ervaart soms wel problemen met medesupporters.  

3.2.1. In de tribunes 
De meeste vrouwen voelen zich dus welkom. Volgens een deel telt enkel het supporteren. Iedereen 
viert samen en wil enkel de overwinning voor hun team. Daarin merkt een groot deel van de 
vrouwen geen verschil in de omgang tussen supporters op basis van geslacht. Volgens sommigen zijn 
mannen op hun gemak als vrouwen iets van voetbal blijken te kennen, en hebben ze niets liever dan 
vrouwen die van voetbal houden. 

Iemand gaf ook aan dat als ze zich niet welkom voelde, dat ze dan niet meer zou gaan. Daaraan 
gelinkt kwam de opmerking van een andere respondent die stelde dat voetbal nog steeds een 
mannenaangelegenheid is. En dat je dus als vrouw veel moet kunnen verdragen. Ook vertelde 
iemand dat je meer serieus wordt genomen als je niet opgetut naar het stadion gaat. 

Toch zijn er ook vrouwen die soms problemen ervaren in de tribunes. Sommigen voelen zich niet 
altijd welkom. Een persoon gaf ook aan zich soms ook te welkom te voelen. De gevoelens van 
supporters verschillen ook per wedstrijd en kunnen ook veranderen bij een nieuwe tribune. 
Daarnaast kwam ook het antwoord dat iemand het gevoel heeft meer vreemde blikken te krijgen als 
ze alleen gaat, dan als ze met haar vader of een vriendin is. 

Een eerste factor die vrouwen als onaangenaam ervaren is fysiek. Vrouwen klagen dat ze regelmatig 
weggeduwd worden. Daarnaast zijn er aanrakingen die als onaangenaam ervaren worden. Dat is niet 
op een seksuele manier, maar bijvoorbeeld wanneer ze passeren. Ze praten onder andere over 
handen die te lang op de schouder blijven liggen. Dat gaat voor sommigen over persoonlijke grenzen, 
maar wat hen vooral opvalt, is dat mannen andere mannen passeren zonder lichamelijk contact. 

Daarnaast ging het om uitspraken, meer bepaald over sommige mannen die seksistische 
opmerkingen maken zoals’ ga terug naar de keuken’, of stereotyperende commentaar. Sommige 
vrouwen klagen dat er sneller tegen hen geroepen wordt, dan tegen mannen. Maar er zijn ook 
(mannelijke) supporters die dan tussenkomen. Ook kwam de reactie dat vrouwen niet alles mogen 
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roepen wat van mannen wel aanvaard wordt. Iemand gaf ook aan dat de reacties negatiever worden 
als medesupporters doorhebben hoe fanatiek ze is. Dan krijgt ze rare blikken of komt de opmerking 
van mannelijke medesupporters dat ze niet gewoon zijn dat er op die plek in de tribune een vrouw 
staat. Op de opmerkingen die vrouwen krijgen wanneer ze zelf iets zeggen over de wedstrijd, wordt 
er later in dit onderzoek ingegaan.   

De meeste mannelijke respondenten vonden het aangenaam dat er steeds meer vrouwelijke 
supporters in de tribunes van eersteklasseclubs te vinden zijn. Voor velen is elke supporter nuttig, 
dus proberen sommigen hen extra te betrekken. Ook zou het feit dat er steeds meer vrouwelijke 
supporters zijn, tonen dat ze gerespecteerd worden. Zolang ze meedoen is het goed, ook al kwam de 
opmerking dat ze vaak niet voor het voetbal komen. 

In de tribune zou hun invloed voelbaar zijn. Ten eerste zouden ze rustiger zijn, waardoor ze de 
stemming in de tribunes kunnen veranderen. Ze slagen erin de sfeer te kalmeren als het nodig is, of 
kunnen net de sfeer verbeteren bij problemen.  

3.2.2.  Nood om zich te bewijzen  
Ook hebben mannen het blijkbaar soms moeilijk met het idee dat vrouwen ook voetbalkennis 
kunnen hebben. 17,88 procent van de vrouwelijke respondenten gaf aan het gevoel te hebben zich 
op dit gebied te moeten bewijzen. Het is ook opvallend dat een deel van de vrouwen die dat gevoel 
niet hebben antwoordt met een tegenspraak. Dan stellen de vrouwen dat ze zich niet moeten 
bewijzen, omdat ze tonen dat ze het spel snappen. Ze zeggen dus eigenlijk wel dat ze hun kennis 
hebben moeten aantonen en dat hun medesupporters hen nu genoeg kennen. Anderen zijn er ook 
niet mee bezig, of ervaren niet dat ze zich moeten bewijzen.  

Toch zijn er ook vrouwen die het gevoel hebben zich extra te moeten bewijzen. Dat gaat over de 
liedjes kennen, extra meezingen en aanwezigheid, maar ook kennis over wat er op het veld gebeurt. 
Er zijn vrouwen die de regels gaan leren, zodat ze zich kunnen verdedigen als ze vragen krijgen die 
hun kennis test. Dat kan nuttig zijn omdat sommige vrouwen hun kennis echt moet bewijzen. Een 
voorbeeld dat herhaaldelijk voorkwam daarvan is de vraag om buitenspel uit te leggen. De 
onderschatting verdwijnt snel als ze de regels blijken te snappen. Ook naar hun kennis van de ploeg 
wordt regelmatig gepeild door mannelijke supporters.  

De onderschatting uit zich op verschillende manieren. Sommigen worden niet serieus genomen, 
anderen krijgen de vraag wat ze daar als vrouw van weten. Zij zouden dan geen recht van spreken 
hebben over bepaalde spelfases. Het gevoel heerst ook dat ze alles nog beter moeten weten.  

Sommige mannen praten met vrouwen weinig over de wedstrijd zelf, voor anderen is dat net 
verrijkend. Vrouwen zouden genuanceerder over voetbal praten. Daarnaast zorgen ze voor een 
andere kijk, die als interessant wordt ervaren.   

Een andere manier waarop het gevoel hebben zich extra te moeten bewijzen is hun supporterschap 
zelf. Ze worden sneller als successupporter gezien. Daarnaast moeten ze regelmatig uitleggen 
waarom ze voetbalsupporter zijn. Iemand vond het op dat gebied opvallend dat haar broer die vraag 
nooit krijgt. Een andere supporter gaf een voorbeeld over het aantal wedstrijden dat ze bijwoont. Zij 
wordt niet geloofd op haar woord, maar pas als medesupporters haar elke week zien.  

3.2.3. Supportersgewoontes 
Zoals eerder gesteld focusten mannen veel meer op het gezin dan vrouwen. Zij lijken veel minder 
bezig te zijn met hun gezin in functie van hun supporterschap en vragen minder speciale acties en 
voorzieningen. In dit onderdeel wordt gekeken naar de relatie van vrouwelijke supporters met 
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medesupporters. Hier zal bekeken worden hoe de groep van vrouwelijke supporters opgebouwd is. 
Daarnaast zal bekeken worden naar hun relatie met supportersclubs. 

Net zoals de research aantoont, blijken de meeste vrouwen met een overwegend mannelijke groep 
voetbalwedstrijden bij te wonen. Dat is zo in 69,1 procent van de gevallen. Een vierde van de 
vrouwen gaat naar voetbalwedstrijden met een groep die hoofdzakelijk uit vrouwen bestaat. 5,9 
procent omschreef het gender van de meerderheid van de groep waarmee zij wedstrijden bekijken 
als anders.  

Als er gekeken wordt naar de band met de rest van de groep blijkt het grootste deel met familie, haar 
partner of vrienden naar stadions te gaan. Een zeer kleine minderheid woont af en toe alleen 
wedstrijden bij. Over het algemeen blijft het niet binnen één categorie. Bijna iedereen gaf een 
combinatie aan.  

Wanneer er gekeken wordt naar de supportersclub blijkt de meerderheid geen lid te zijn van een 
supportersclub. Dat gaat om 52,6 procent. 35,5 procent heeft aan lid te zijn van een gewone 
supportersvereniging. Daarmee wordt bedoeld dat zij zich niet specifiek toespitsen op een bepaalde 
groep zoals diegene die hierna vermeld worden. 7,2 procent van de vrouwen is lid van een 
supportersclub van ultra’s. Daaruit blijkt dat in deze groepen toch ook voor een deel vrouwen 
verwelkomd worden. 2,7 procent bleek lid van een verenging die zich toespitst op families. Hieruit 
kan dus opnieuw geconcludeerd worden dat het gezin niet zo doorslaggevend is als sommigen 
denken. Daarnaast waren er ook nog enkele mensen lid van een ander type supportersclub, zoals 
een groep voor mindervaliden.  

Als er gekeken wordt naar de samenstelling van de supportersclubs valt het meteen op dat voetbal 
nog steeds dominant mannelijk is. 75,4 procent van de vrouwelijke respondenten is namelijk lid van 
een supportersclub die vooral uit mannen bestaat. Veel minder vrouwen zijn lid van supportersclubs 
die ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijke leden hebben, dat gaat om 21,9 procent. Een 
kleine minderheid omschrijft haar supportersclub als dominant vrouwelijk. In de enquête werd de 
supportersclub van STVV die zich op vrouwen focust getoond als voorbeeld van wat die ploeg goed 
doet voor vrouwen. Daar startten enkele fans Victoria, een supportersclub die zich richt op vrouwen. 

Mogelijk kan die minderheid die lid is van een supportersclub met een andere gewoonte van de 
vrouwelijke respondenten te maken. Meer dan de helft van de dames gaat enkel naar 
thuiswedstrijden. Van die 54,61 procent die niet naar uitwedstrijden gaat, is 65,06 procent geen lid 
van een supportersclub. Bij de dames die uit- en thuiswedstrijden bezoeken, is dat amper 9,52 
procent. Als 90,48 procent van die laatste groep wel lid is, dan kan ervan uitgegaan worden dat 
supportersclubs vooral personen aantrekken die ook buiten het thuisstadion naar hun club gaan 
kijken.   
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4. Her game too 
In dit hoofdstuk zullen de resultaten die in het vorige hoofdstuk besproken werden verder 
geanalyseerd worden. Zo zal een situatieschets gemaakt worden van de positie van vrouwelijke 
voetbalsupporters in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. Omdat het onderzoek sterk 
gebaseerd is op Brits onderzoek zal er ook nog eens teruggekomen worden op het Verenigd 
Koninkrijk. Op die manier wordt er een vergelijking gemaakt tussen de research waarop dit 
onderzoek grotendeels gebaseerd is, en de situatie in België.   

4.1. België 
Voor de analyse van België zal een drieledige structuur gebruikt worden. Aan de hand van de 
antwoorden op de enquête die verspreid werd onder de supporters van Belgische voetbalploegen uit 
1A zal eerst gekeken worden naar wat goed gaat. Daarnaast zal er bekeken worden waar de 
problemen van vrouwelijke supporters zich situeren. Vanuit die problemen zal er geanalyseerd 
worden waar de kansen liggen en wat de verschillende actoren in het Belgische eersteklassevoetbal 
kan doen om de vrouwelijke supporters nog beter te bereiken.  

Het is wel belangrijk op de merken dat er verschillen zijn tussen de clubs en zelfs binnen clubs. Niet 
elke club had evenveel respondenten, dus werd er gekozen niet per club te analyseren. Van sommige 
clubs waren er bijvoorbeeld maar één of twee antwoorden, waardoor een analyse mogelijk niet de 
volledige situatie kan tonen. Ook gaven meerdere supporters aan fan te zijn van meerdere teams, 
waardoor het moeilijker is een opdeling te maken met die antwoorden.  Daarom werd er gekozen 
om de achttien clubs en hun supporters als één geheel te beschouwen.  

4.1.1. Positieve punten 
De belangrijkste positieve factor is het feit dat de meeste vrouwen zich welkom voelen in het stadion 
van hun club. Ten eerste hebben de meeste supporters het gevoel dat hun club zich correct gedraagt 
tegenover hen. Gelijkheid is enorm belangrijk voor alle supporters en dus zijn de dames blij dat ze 
zoveel mogelijk op dezelfde manier als mannen worden behandeld.  

Daarnaast hebben de meeste vrouwen ook een goed gevoel bij hun mannelijke medesupporters. De 
meerderheid van de vrouwen voelt zich aangenaam in relatie tot het gedrag van hun mannelijke 
medesupporters. De meeste respondentes hebben ook het gevoel dat ze gewaardeerd worden en 
dat het niet nodig is zich te bewijzen. Dat is zowel het geval op het gebied van voetbalkennis als 
wanneer er gekeken wordt naar hun supporterschap. De meeste dames hebben het gevoel dat ze als 
volwaardige en gelijkwaardige supporters worden gezien.  

Een andere factor die als positief wordt ervaren zijn de acties van clubs. Er zijn meerdere clubs uit 1A 
die hun aanbod aanpassen aan hun vrouwelijke supporters. Dat gaat over een assortiment met kledij 
en accessoires voor hen in de fanshop. Ook zijn er clubs die drank die eerder als ‘vrouwendrank’ 
wordt beschouwd, zoals cava, wijn en ‘vrouwelijke’ bieren, aanbieden en vinden de meeste 
supporters dat er voldoende vrouwelijke stewards zijn. Een fouillering mag enkel gebruiken door een 
persoon van hetzelfde geslacht, dus als er te weinig vrouwelijk veiligheidspersoneel is, kan dat tot 
lange wachtrijen leiden. Daarnaast zijn er in de meeste thuisvakken voldoende damestoiletten. 
Volgens een deel van de respondenten zijn die ook netjes.  

De meerderheid van de respondentes zag Ladies Events als een positieve actie van de organiserende 
clubs. Volgens hen werkt het om vrouwelijke supporters aan te trekken, wat ook het doel van de 
clubs is. Daarnaast vinden ze ook dat ze het verdienen dat de aandacht eens op hen gevestigd wordt. 
Ook vinden sommigen het leuk dat er dan meer ‘vrouwendrank’ geschonken wordt.  
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Als er gekeken wordt naar de cijfers rond de supportersclubs is het zo dat ook de ultra’s vrouwelijke 
leden hebben. In de geraadpleegde onderzoeken werd gesteld dat deze groepen vaak enkel uit 
mannen bestaan, maar in België blijken er dus groepen te zijn die wel vrouwen verwelkomen.  

De meeste mannelijke supporters verwelkomen ook graag vrouwelijke supporters in hun tribune. Ze 
zouden de tribune kunnen kalmeren als dat nodig is. Ook zou hun visie op het spel door sommigen 
welkom zijn door de nuance die ze aanbrengen en hun blik op voetbal. Dat die mannen hen als een 
meerwaarde zien, zal vrouwen mogelijk ook meer het gevoel geven dat ze welkom zijn in de tribune. 
Er zijn ook mannen die aangeven dat supporters anderen moeten aanspreken als iemand zich 
misdraagt. Dat kan vrouwen, en andere supporters, een meer welkom gevoel geven.  

4.1.2. Problemen 
Ondanks alle positieve punten zijn er ook problemen in verband met vrouwelijke supporters van het 
Belgische eersteklassevoetbal. In dit onderdeel zullen de punten die beter kunnen, behandeld 
worden.  

Hoewel er dus veel vrouwen positief staan tegenover Ladies Events, is er ook een grote groep tegen 
dit soort acties. Ze vinden dat de nadruk op vrouwen en wat de club organiseert seksistisch kan 
overkomen. Niet alle vrouwen zijn gek op kledij en cava en het gevoel van gelijkheid is enorm 
belangrijk. Doordat er enkel ‘vrouwendagen’ zijn en geen ‘’mannendagen’ is er al een eerste vorm 
van ongelijkheid. En ondanks dat zij gewoon op dezelfde manier als mannen bekeken willen worden, 
heerst het gevoel dat dergelijke evenementen de verschillen net in de verf zet. De focus ligt te sterk 
op het geslacht en te weinig op de liefde voor voetbal. Veel vrouwen voelen zich ook minder 
aangesproken door de acties, omdat ze liever met hun gebruikelijke groep mannelijke 
medesupporters naar het stadion gaan, dan met andere vrouwen.  

Dat vrouwelijke voetbalfans als gewoon worden beschouwd is ook belangrijk voor hun gevoel in de 
tribunes. Als clubs de verschillen benadrukken met acties, dan kun je niet verwachten dat andere 
supporters die niet meer zullen zien. Want er is een groep vrouwelijke supporters die het gevoel 
heeft zich meer te moeten bewijzen dan mannelijke supporters. Zelfs als die laatste veel minder lang 
of minder frequent naar het stadion komt. Een deel van de vrouwen heeft het gevoel dat ze sneller 
als successupporter worden gezien, waardoor ze extra fanatiek moeten zijn. Maar anderen hebben 
dan weer het gevoel dat ze ook niet té fanatiek mogen zijn. Een deel heeft het gevoel dat ultra’s het 
moeilijker hebben met vrouwelijke supporters accepteren dan andere groepen. 

Een tweede factor in de tribune die als onaangenaam wordt beschouwd zijn de aanrakingen, want 
meerdere dames ervaren die als ongewenst. Dat contact is niet op een seksuele manier, maar in het 
passeren in de tribune. Zij zien mannen langs andere mannen passeren zonder lichamelijk contact. 
Wanneer die mensen langs hen moeten, leggen ze wel een hand op de schouder. Die blijft soms ook 
net iets te lang liggen naar de zin van de dames in kwestie.  

Daarnaast is er groep mannelijke supporters die het nodig blijkt te vinden seksistische opmerkingen 
te maken en te stereotyperen. Commentaar zoals ‘ga terug naar de keuken’ blijkt ook in de Belgische 
tribunes hoorbaar. Ook bemerkingen als ‘ik ben het niet gewoon dat hier een vrouw staat’ werden 
gemeld.  

Daarnaast lijkt een deel ook nog steeds te geloven in het stereotiep van de vrouw die niets van 
voetbal kent. Vrouwen klagen over het feit dat ze opmerkingen krijgen zoals ‘wat weet een vrouw 
daar nu van’. Soms wordt er ook echt gevraagd om te bewijzen dat ze weten waarover praten. 
Spelregels, zoals de bekende buitenspelvraag, worden dan bovengehaald, maar ook vragen over de 
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club en de ploeg op het veld kunnen aan bod komen. Er zijn vrouwen die het gevoel hebben alles nog 
beter te moeten weten, en sommigen zorgen dan ook dat ze de regels zeker kennen.  

Het is ook opvallend dat veel vrouwen onaangenaam gedrag als gewoon beschouwen, of vinden dat 
het erbij hoort. Vrouwen geven aan dat je moet beseffen dat het een mannensport is en dus met 
bepaald onaangenaam gedrag moet leren omgaan. Ook zijn er vrouwen die er niet bij na te lijken 
denken dat ze eigenlijk zeggen zichzelf extra te moeten bewijzen.  

4.1.3. Kansen  
Ten eerste blijken niet alle clubs kennis te hebben van de genderverdeling van hun abonnees. Dat 
vertelt niet alles over de toeschouwers, maar heeft wel een blik op de vaste supporters. Als de clubs 
van die mensen het gender zouden kennen, kunnen ze inspelen op de noden. Als teams weten 
hoeveel dames er een abonnement hebben, kan er bijvoorbeeld bekeken worden of er voldoende 
vrouwelijke stewards zijn. Als een club een tekort blijkt te hebben, kunnen ze daarmee aan de slag 
om bijvoorbeeld meer vrouwelijke stewards te zoeken. Dat kan eventuele wachtrijen inkorten. 
Daarnaast zorgt voldoende vrouwelijk veiligheidspersoneel er ook voor dat vrouwen het gevoel 
hebben dat ze welkom zijn. Als dat vanaf de ingang getoond kan worden, is dat een positief signaal 
richting die groep.  

Er zijn momenteel meerdere teams die een nieuw stadion willen bouwen. Als een club weet hoeveel 
vrouwelijke fans ze heeft en wat zij nodig hebben, dan kunnen die zaken meegenomen worden in het 
stadionplan. Met een nieuw stadion ontstaat de kans om bepaalde aanpassingen te doen, zodat het 
gebouw ook inspeelt op de vrouwelijke noden.  

Een voorbeeld daarvan is het sanitair. Bij verschillende ploegen blijken er te weinig toiletten te zijn, 
of zijn er zelfs tribunes zonder vrouwen-wc’s. In een bestaand stadion is het niet altijd makkelijk om 
dat op te lossen. Er zijn bijvoorbeeld clubs die verder van de tribunes in containers voor vrouwen-
wc’s zorgen, maar dat is dan weer onaangenaam voor de gebruikers, omdat zij dan veel verder 
moeten wandelen. Inspelen op de sanitaire noden van vrouwen kan makkelijker bij een nieuw 
stadion. 

Daarnaast zouden bepaalde clubs inspanningen kunnen doen om de vrouwentoiletten enkel voor 
hen voor te behouden. Ook supporters zouden elkaar daar misschien ook op kunnen aanspreken. 
Verder klinkt de vraag om properder sanitair. Dat is waarschijnlijk eerder iets waar de supporters zelf 
aandacht voor moeten hebben, dan dat de club daar zelf veel aan kan doen tijden de wedstrijd. 

Bovendien, zouden meerdere vrouwen graag vuilbakken in of bij de toiletten willen. Mochten clubs 
in dat geval angst hebben dat die op het veld kunnen terechtkomen, kunnen ze die bijvoorbeeld 
vastmaken. Daaraan gelinkt vragen meerdere vrouwen om hygiënisch materiaal voor in 
noodgevallen.  

Verschillende aanmerkingen zouden ook voor mannelijke supporters een voordeel kunnen zijn. Een 
net sanitair dat niet stuk is, is daar een voorbeeld van. Maar ook op andere vlakken kunnen 
veranderingen voor hen iets betekenen. 

Zo drinken niet alle mannen graag bier. Een meer diverse drankkaart met meer andere opties dan 
frisdrank kan daar een voorbeeld van zijn. Verschillende supporters zouden graag andere dranken 
kunnen kopen in het stadion. Voorbeelden die gegeven werden zijn ‘vrouwenbieren’, cava en wijn. 

Een andere kwestie is veiligheid. Iedereen zou er volgens de respondenten voordeel uit halen als 
‘probleemsupporters’ nog strenger aangepakt zouden worden. Dat gaat om personen die fysiek of 
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verbaal geweld gebruiken, pyrotechnisch materiaal afsteken of op een andere manier de sfeer voor 
medesupporters verpesten. Volgens bepaalde respondenten zou het vrouwen afschrikken om 
voetbalwedstrijden in het stadion bij te wonen.  

De basis van de antwoorden valt samen te vatten in één antwoord: gelijkheid. Dat bleek ook één van 
de punten waarop er tegenstand was tegenover Ladies Nights. De basis van de actie werd door velen 
wel als positief gezien, maar de nadruk moest voor velen niet op het geslacht. Want daarmee 
worden verschillen in de verf gezet. Een oplossing zou kunnen zijn de focus van dergelijke acties te 
verleggen. In dat geval gaan clubs niet focussen op het vrouw zijn, maar op het voetbal. Een 
voorbeeld daarvan kan zijn dat supporters een extra persoon gratis of goedkoper mogen meenemen. 
Vrouwen die anders via Ladies Events aangetrokken zouden worden, zullen waarschijnlijk ook via die 
weg in het stadion terechtkomen. Daarnaast zullen ook supporters van andere genders aangetrokken 
worden, en vervaagt de opdeling man-vrouw.  

Buiten de wedstrijden zouden clubs dan bijvoorbeeld wel acties die specifiek op vrouwen gericht zijn 
kunnen opzetten. Thema-avonden kunnen daar een voorbeeld van zijn. Dames kunnen zelf kiezen bij 
welke thema’s ze deelnemen, hebben contact met andere vrouwen en hoeven zich op 
supportersgebied niet aan te passen. Met zo’n actie kunnen clubs ook een veel diverser publiek 
aantrekken en bijvoorbeeld sponsoren in de kijker kunnen zetten. De ene keer kan er een 
voetbalgeleerde avond zijn, waarbij bijvoorbeeld iemand komt spreken over een voetbalthema. Een 
andere keer kan er een avond zijn met bijvoorbeeld een modeshow van een sponsor die bezig is met 
kledij of kan er bijvoorbeeld een cava-avond georganiseerd worden. 

Hoewel supporters gelijkheid willen zouden voor sommigen vrouwen ook wat vaker in de kijker 
mogen staan. Dat kan die groep zichtbaarder maken naar buiten toe en anderen over die laatste 
drempel heen halen om naar het stadion te komen. Dat hoeft niet altijd op een spectaculaire manier 
en met grote acties. Clubs zouden bijvoorbeeld in hun marketing op die groep kunnen letten, door 
hun communicatie genderinclusief te maken.  

Een andere manier is via de beelden die je deelt. Een club kan er opletten dat er niet enkel beelden 
van mannelijke supporters worden gedeeld. Als vrouwen ook op foto’s staan voelt die groep zich 
gezien. In supportersreeksen kunnen ook bewust vrouwelijke supporters opgenomen worden, om 
aan te tonen dat ze gezien worden en dat ze waardige supporters zijn.  

Daaraan gelinkt mag de communicatie voor sommigen inclusiever. Ook mannen hebben het gevoel 
dat die vooral op hen gericht is. Een zeer opvallend voorbeeld gaf Mannens (2017) het met de 
oproep naar vaders en zonen. In dat gevoel worden heel wat andere combinaties vergeten. Maar ook 
in andere gevallen kan een club opletten dat haar communicatie zo neutraal mogelijk is. Clubs willen 
vooral mensen aantrekken via hun marketing, dus dan kunnen ze beter een zo breed mogelijke groep 
aanspreken.  

Ook werd er voorgesteld dat clubs proberen om vrouwen in zo veel mogelijk lagen van de club te 
integreren. Sommige clubs kiezen bijvoorbeeld voor een vrouwelijke stadionomroeper. Dat is een 
zichtbare functie en wordt ook door velen enthousiast onthaald. Maar ook bijvoorbeeld in de staf 
van de ploeg of in de omkadering van de clubs zou men op zoek kunnen gaan naar capabele 
vrouwen. Daarbij komt dan natuurlijk wel de vraag hoe je dat doet, aangezien de bekendste optie 
quota niet altijd een goede oplossing blijken. Mogelijk moeten de clubs daarvoor gewoon tijd krijgen. 

Maar ook op het gebied van supporters kunnen zij de vrouwen beter integreren. Clubs zouden 
bijvoorbeeld kunnen inzetten op het aantrekken van vrouwen in de werking tussen club en 
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supporters. Ten eerste zullen zij zich meer gezien voelen, wat voor de supporters een goed gevoel 
betekend. Maar ook voor de clubs kan dat interessant zijn. Als die groep betrokken is in de 
samenwerking, dan wordt ze ook zichtbaarder en zullen ze mogelijk ook sneller hun wensen durven 
uitdrukken. En dan zorgt de samenwerking ervoor dat de noden van die groep zichtbaarder worden.  

Ook op het gebied van merchandising zouden clubs meer kunnen inspelen op de noden van 
vrouwelijke supporters. Meerdere ploegen hebben geen gamma dat specifiek voor vrouwen is. Bij 
sommige clubs die wel merchandising hebben die specifiek voor vrouwen bedoeld is, blijkt dat niet 
altijd te voldoen aan de wensen. Daarom zouden clubs kunnen polsen bij die doelgroep wat zij nuttig 
vinden. Als club heb je het voordeel dat wat je verkoopt, inspeelt op de noden van vrouwen en dat 
kan de verkoop ten goede komen. Daarbovenop kunnen vrouwen kiezen voor zaken die zij echt 
willen. 

Bij de kwestie van merchandise kan de vraag gesteld worden of er in het kader van gelijkheid niet 
bijvoorbeeld één model shirts moet zijn voor iedereen. Je zou zo dus genderneutrale outfits krijgen, 
maar daar zijn de maten een probleem. Vrouwen- en mannenmaten zijn niet hetzelfde, dus 
mannenshirts passen niet voor alle dames. Sommigen kunnen in dergelijk geval enkel shirts vinden 
die veel te groot zijn. 

Voor een deel van de respondenten zouden de clubs en bonden sterker kunnen inzetten op 
vrouwenvoetbal. Een sterke competitie opzetten, is daar één factor van. Ook zouden clubs hun 
dameselftallen vaker kunnen laten spelen in het stadion dat door de mannen gebruikt wordt, want 
nu spelen zij vaak in kleinere stadions of op een trainingsveld. Voor bepaalde stadions kan dan wel de 
vraag gesteld worden of dat een meerwaarde is. De meeste vrouwenelftallen hebben minder 
supporters en zouden dus in een groot stadion met weinig publiek moeten spelen. Om zo’n verhaal 
te doen slagen, moeten de clubs inzetten op die tak om supporters aan te trekken. Daarnaast 
moeten ze ook zorgen dat fans het vrouwenvoetbal gaan waarderen zoals het is. Omdat het vaak 
met mannenvoetbal wordt vergeleken, wordt er regelmatig neerbuigend naar gekeken.  

Op het gebied van vrouwelijke supporters is het natuurlijk ook de vraag hoe vrouwenvoetbal dames 
naar het stadion voor mannenwedstrijd zal lokken. Ten eerste zijn niet alle vrouwen fan van het 
vrouwenvoetbal (Mannens 2017) en kijken niet alle fans van vrouwenvoetbal graag naar de mannen. 
Volgens onderzoek in 2021 van the Football Supporters' Association, die supporters in Wales en 
Engeland vertegenwoordigd, komen de meeste supporters via het mannenvoetbal bij de 
dameswedstrijden terecht. Wel blijken wedstrijden van vrouwenelftallen vaak een veiligere 
omgeving dan die in het mannenvoetbal. Bij dameswedstrijden zouden minder seksistische 
incidenten of ongewilde fysieke aandacht voorkomen. Als het gebeurt zijn vrouwen er ook veel 
minder tolerant voor dan bij mannenwedstrijden (Football Supporters' Association, 2021). Een 
tweede factor komt uit het onderzoek van Pope (2017). Zij stelde vast dat er een link blijkt te zijn 
tussen spelen en supporteren. Een meer zichtbaar vrouwenvoetbal kan dat gender aanzetten om zelf 
te gaan spelen. Personen die zelf spelen, wonen ook vaker wedstrijden bij. Daarnaast spelen ze het 
spel zelf en dat heeft hen meer legitimiteit in discussies. Een factor waarop voetbalkennis vaak 
beoordeeld wordt is namelijk of een persoon zelf voetbalt of voetbalde.  

Voor sommigen zouden ook een vrouwentribune of meer familietribunes mogelijk meer vrouwen 
naar het stadion kunnen halen. Zij kunnen dan rustiger zitten met hun gezin, of kunnen geen 
opmerkingen krijgen van mannen. In een vrouwentribune zou er ook meer kunnen ingespeeld 
worden op hun interesses. De Nederlandse profvoetbalclub Heracles heeft dat enkele jaren geleden 
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geprobeerd en zo’n tribune bleek geen groot succes. Maar weinig vrouwen hadden interesse in 
dergelijke plaats in het stadion (Mannens, 2017).  

Als er gekeken wordt naar de enquête zijn er meerdere redenen waarom dergelijke tribunes ook in 
België mogelijk niet zouden werken. Ten eerste gaan de meeste vrouwen met een overwegend 
mannelijke groep naar het stadion. Een eigen vak zal hen niet interesseren, omdat ze liever met hun 
vaste medesupporters wedstrijden bijwonen. Dat was ook een factor waardoor bepaalde personen 
negatief stonden tegenover Ladies Events.  

Op het gebied van familietribunes is het beeld genuanceerder. Een deel van de vrouwen is 
voorstander. Als je kijkt naar met wie vrouwen naar het stadion gaan, zien we veel groepen met 
familie. Maar familie is breder dan het gezin, dus niet alle vrouwen zullen met hun jonge kinderen 
naar voetbalwedstrijden kijken. Om met andere familieleden te gaan is het niet altijd nodig om 
rustiger te zitten. Daarnaast stelde Pope (2017) dat niet alle vrouwen rustig willen zitten. Sfeer is 
voor een deel van hen de doorslaggevende factor in hun supporterschap. Zij zullen dan ook liever in 
de meest sfeervolle tribunes blijven. Uit haar onderzoek bleek ook dat niet alle vrouwen willen zitten, 
want een deel verkiest net als een deel van de mannen een staantribune.  

Hoe vrouwelijke supporters zich voelen bij hun wedstrijdbezoek wordt sterk aangevoeld als iets wat 
supporters onderling moeten regelen. Daarom moet er ook naar die groep gekeken worden voor 
oplossingen. Ten eerste moeten supporters elkaar durven aanspreken op misdragingen. 
Medesupporters moeten gestimuleerd worden in te grijpen als er zich een racistisch, seksistisch of 
op een andere manier discriminerend incident voordoet.  

Ook bij de supportersclubs valt er nog winst te behalen. De meerderheid van de respondentes was 
geen lid van een supportersclub. Die verenigingen kunnen proberen om meer vrouwen aan te 
trekken. Daarnaast kan ook een supportersclub die zich op vrouwen richt een oplossing zijn. 
Vrouwen vinden zo makkelijk een groep gendergenoten met dezelfde passie, wat een mogelijke 
drempel kan wegnemen. Dergelijke groepen oprichten betekent ook niet per se dat er een scheiding 
moet zijn tussen mannen en vrouwen. Bij Victoria van STVV zijn ook mannen welkom, hoewel de 
focus op de dames ligt. Zij werken samen met de andere supportersclubs, maar willen in de eerste 
plaats vrouwen verenigen (Victoria, 2021).  

Bij die supportersclubs kan natuurlijk ook de vraag gesteld worden of zij een grote meerwaarde 
hebben voor de groep die geen lid is. Bijna alle vrouwen die geen lid zijn, wonen geen uitwedstrijden 
bij. Amper 6,89 procent van de dames die geen lid is doet dat. Een belangrijke functie van 
supportersclubs is het inleggen van bussen naar uitwedstrijden. Voor zij die niet gaan, is dat ook niet 
nodig.  

De laatste kans die besproken wordt is er een voor de Pro League. De organisatie van het Belgische 
profvoetbal heeft een meldpunt voor discriminatie. Dat is te vinden op hun website, maar lijkt toch 
onvoldoende bekend. Jan Cas (2021), Football & Community manager van de Pro League, vertelt dat 
er sinds de start op 21 maart 2021 ongeveer 50 relevante meldingen binnenkwamen. Er wordt aan 
de zichtbaarheid gewerkt via de website, waar er een aparte knop te vinden is, een postercampagne 
met profvoetballers in de stadions en via de led-boarding. Met de slogan ‘see it, report it’ en de link 
moeten supporters aangezet worden wangedrag te melden. Daarbij kan al aangemerkt worden dat 
niet iedereen Engels begrijpt. Volgens Cas is er ook het idee om de link in een toekomstige app te 
implementeren. Dat zou het bestaan van het meldpunt mogelijk al een heel stuk meer in de verf 
zetten dan boarding. Pluspunten van de aanpak zijn het duidelijke stappenplan van wat de 
organisatie met een melding doet en de mogelijkheid om anoniem te getuigen. Dat organisaties als 
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gelijkekansencentrum Unia geconsulteerd worden blijkt ook een bij te dragen aan een beter systeem, 
want door hun input werd er bijvoorbeeld voor een zo laagdrempelig mogelijke optie gekozen.  

4.2. Vergelijking Verenigd Koninkrijk 
Waar er naar mannelijke voetbalsupporters al decennia onderzoek is gedaan, is dat bij vrouwelijke 
fans veel minder. In België werd die groep nog niet onderzocht, dus werd er gekozen om de basis in 
andere landen te zoeken. Daaruit blijkt het Verenigd Koninkrijk een land is waar veel groepen en 
personen willen weten hoe vrouwelijke supporters zich voelen in de stadions. In dit deel zullen twee 
onderzoeken besproken worden waarvan de onderzoeksperiode vrij dicht bij die van de enquête in 
dit onderzoek ligt.  

#HergameToo 
Het eerste onderzoek werd gedaan in augustus 2021. Toen lanceerde Her Game Too een online 
vragenlijst. Deze organisatie wil voetbal inclusiever en veiliger maken voor vrouwen. Dat is het geval 
voor spelers, staf, journalisten en supporters. Hun doel ligt verder dan enkel het stadion. Ook online 
misstanden willen zij aangepakt zien worden. Naast hun acties op sociale media zetten zij ook 
samenwerkingen op met Britste voetbalclubs en organisaties. Dat is niet enkel het geval voor het 
mannelijke profvoetbal. Ook clubs en organisaties uit het amateurvoetbal en de damestak van de 
sport werken samen met Her Game Too (Her Game Too, 2021 B). 

Hun campagne wordt vooral via sociale media gevoerd en dat was ook waar ze hun enquête vooral 
verspreidden. Zij hadden 394 antwoorden, die vooral van vrouwen tussen achttien en dertig jaar 
kwamen. In tegenstelling tot het eigen onderzoek, hadden zij ook supporters van clubs uit lagere 
divisies dan de Premier League (Her Game Too, 2021 A).  

Her Game Too koos ervoor om vanuit een onlineomgeving te vertrekken. Daaruit bleek de 
meerderheid van hun respondenten online al in aanraking te zijn gekomen met beledigingen of 
andere misstanden. 92,3 procent zag dergelijke berichten al voorbijkomen, 62,8 procent maakte zelf 
problemen mee. 

Daarna werd er gekeken hoe die problemen online zich vertaalden naar misstanden in situaties 
zonder scherm. 58 procent van de vrouwen bleek ook in het stadion of in een café in een 
onaangename situatie terecht te zijn gekomen. Toch bleek de meerderheid van de dames zich 
volledig comfortabel te voelen te voelen wanneer zij een wedstrijd bijwonen in het stadion. Amper 
1,1 procent voelde zich daar niet comfortabel bij.   

Ondanks het seksisme bleken de meeste vrouwen zich nog steeds comfortabel genoeg te voelen om 
wedstrijden op een publieke plaats bij te wonen. De meeste vrouwen doen dat nog steeds in het 
stadion. Voor de Covid-19-pandemie was dat bij 70,1 procent van de dames het geval. 1,8 procent 
keek in een café en 21,1 procent keek thuis.  

Als laatste was er nog de mogelijkheid om te schrijven over ervaringen. Daarin kwamen reacties over 
seksistische ‘grappen’, dreigen met verkrachting en doodsbedreigingen. Dat zowel online als in 
levenden lijve. Ook betastingen, aanrandingen en commentaar op het uiterlijk werden besproken. 
Daarnaast waren er ook meldingen van stereotyperende commentaar en het in twijfel trekken van 
kennis of supporterschap. Hierbij is het wel belangrijk te melden dat enkel negatieve ervaringen 
verwerkt zijn. Dat kan mogelijk een overdreven negatief beeld geven. 

Women at the Match  
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Het tweede onderzoek werd georganiseerd door de FSA, de Football Supporters’ Association. Deze 
organisatie vertegenwoordigd de supporters in Engeland en Wales. Zij komt op verschillende 
gebieden op voor supporters. Voorbeelden zijn ticketprijzen, diversiteit, de rechten van supporters 
en het bijstaan van fans bij problemen met hun club, stewards of de politie. Daarvoor werkt zij 
samen met de verschillende voetbalbonden in het Verenigd Koninkrijk en andere organisaties binnen 
het voetbal. Daarnaast heeft de FSA nauwe banden met acties tegen discriminatie (Football 
Supporters' Association, 2022). 

Het onderzoek van de FSA bouwde verder op hun vragenlijst uit 2014. Ze wilde kijken hoe het zeven 
jaar later en na onder meer #metoo was om als vrouw naar voetbalwedstrijden te gaan. Er werd 
gepolst naar hoe de respondenten voetbalfan werden, de factoren die hun aanwezigheid 
beïnvloeden en hoe hun ervaringen met seksisme waren (Football Supporters' Association, 2021).  

De vragenlijst kon online ingevuld worden tussen 13 augustus en 7 september 2021. Met 2164 
respondenten had deze enquête een veel breder publiek dan die van Her Game Too. 97,2 procent 
van de personen die de enquête invulde identificeerde zich als vrouw. De respondenten waren 
ongeveer gelijk verdeeld over alle leeftijdscategorieën, wat ook een breder beeld heeft van de 
ervaringen van vrouwelijke supporters. 61 procent van de respondenten die naar het stadion ging 
voor mannenwedstrijden was abonnee. 73 procent ging ook mee naar minstens één uitwedstrijd 
(Football Supporters' Association, 2021). 

De belangrijkste drijfveer om naar voetbal te gaan kijken was familie. Meer dan 70 procent van de 
dames gaat voor het eerst naar het voetbal met hun ouders of andere familieleden. Amper tien 
procent ging voor het eerst met hun partner naar het stadion. Een vierde woont ook nu nog 
voetbalwedstrijden bij met de partner (Football Supporters' Association, 2021).  

De meeste vrouwen die naar wedstrijden van vrouwenelftallen gingen kijken, waren eerst fan van 
een mannenteam. 86 procent is ook fan van een club in het mannenvoetbal. De belangrijkste 
factoren die hun keuze beïnvloedden waren familie voor 54 procenten van de fans van 
mannenvoetbal en het feit dat het de club uit de buurt was (54 procent) (Football Supporters' 
Association, 2021). 

In vergelijking met 2014 accepteren vrouwen seksisme minder. Maar twaalf procent van hen wil het 
nog weglachen. In 2014 was dat nog het dubbele. Ook wil amper vier procent nog accepteren dat het 
erbij zou horen. 37 procent maakte nu nog niets seksistisch mee in een voetbalstadion, terwijl dat in 
2014 nog 52 procent was (Football Supporters' Association, 2021). 

Wanneer gekeken wordt naar welke problemen er besproken worden, blijken alle vormen 
toegenomen. Ten eerste zijn er de seksistische opmerkingen. Daarmee kwam 34 procent van de 
respondenten al in aanraking. In 2014 was dat nog maar 23 procent. De meldingen van seksistische 
gezangen namen met zes procent toe. In 2021 maakte 24 procent dergelijk gedrag mee in een 
stadion. 26 procent van respondenten kreeg al te horen dat ze enkel naar het stadion ging voor de 
spelers. Eerder was dat maar 20 procent. Bijna de helft van de dames kreeg al te horen dat ze veel 
van voetbal kent voor een vrouw of meisje. De 34 procent van in 2014 steeg met tien procent voor 
die situatie. Een vijfde van de dames verteld dat ze ongewenste fysieke aandacht kregen. In 2014 was 
dat nog maar acht procent (Football Supporters' Association, 2021). 

Oplossingen liggen volgens heel wat vrouwen moeilijker. Clubs die optreden krijgen steun, maar er 
lijkt weinig vertrouwen in de acties van clubs en stewards. Zo meldde amper een tiende seksistische 
incidenten. 49 procent gelooft ook niet dat stewards seksisme zouden kunnen begrijpen en correct 
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zouden kunnen handelen. 57 procent van de dames heeft wel het gevoel dat hun club seksisme 
serieus zou nemen. Meer dan de helft van de respondenten vond dat medesupporters moeten 
optreden. Maar evenveel respondenten kozen zelf om seksisme te negeren. Ongeveer een derde 
reageerde zelf wel (Football Supporters' Association, 2021). 

Alle voorgenoemde problemen houden vrouwen niet tegen om naar het stadion te gaan. Maar vijf 
procent wilde niet meer naar voetbalwedstrijden gaan kijken na een incident met seksisme in een 
stadion. Beledigende gezangen doen dat bijvoorbeeld veel vaker als er naar het gedrag van 
supporters wordt gekeken.  

Vergelijking België – Verenigd Koninkrijk 
Een deel van de respondenten vond dat de onderwerpen uit de eigen enquête naar problemen 
zochten. Mogelijk zou een deel van die gevoelens kunnen teruggebracht worden tot de verschillen 
tussen België en het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk lijken er meer problemen te zijn 
met seksisme dan in België. 

De respondenten van de eigen enquête lijken veel minder gebeurtenissen meegemaakt te hebben 
dan die van Her Game Too (2021) en van de FSA (2021). De incidenten lijken ook van een andere 
aard te zijn. In de twee Britse enquêtes werden ingrijpendere acties gemeld dan in die rond België. In 
de Jupiler Pro League lijkt een significant deel van de problemen rond onderschatting van de kennis 
te draaien. In het VK gaat lijken seksistische opmerkingen en seksistisch gedrag een groter probleem 
(Football Supporters' Association, 2021 & Her Game Too, 2021).   

Maar er zijn ook gelijkenissen. Ten eerste blijkt in beide landen familie een belangrijk onderdeel te 
zijn van de groep waarmee vrouwen naar een stadion gaan. Bij de FSA (2021) kon dat aangetoond 
worden in het kader van de personen waarmee dames voor het eerst naar wedstrijden gaan. Als er 
gekeken wordt naar België kon dat afgeleid worden uit de groep waarmee vrouwen naar het stadion 
gaan. Daarnaast vinden beide groepen dat het iets is dat ook (deels) door de supporters onder elkaar 
moet opgelost worden. Zowel bij de FSA (2021) als in de eigen enquête werd gesteld dat supporters 
hun medesupporters moeten durven aanspreken op fout gedrag. Ook blijkt in beide gevallen dat 
vrouwen niet thuisblijven uit angst voor seksisme op het veld. 

Een laatste punt gaat over vrouwenvoetbal. In de Belgische enquête werd voorgesteld om 
vrouwenvoetbal op te waarderen in het kader van vrouwelijke supporters. Uit het onderzoek van de 
FSA (2021) blijkt dat de meeste dames eerst supporter worden van een mannenelftal en pas daarna 
het dameswedstrijden gaan bijwonen. Er kan dan betwijfeld worden of dat in België eerder 
omgekeerd zou zijn.  
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Conclusie  
Het Belgische eersteklassevoetbal blijkt een vrij veilige omgeving te zijn voor vrouwen. De meeste 
dames voelen zich welkom. Gelijkheid is de basis voor alle genders, en de meeste clubs maken geen 
onderscheid tussen vrouwelijke en mannelijke supporters. Die eerste groep wordt ook als een 
meerwaarde voor de tribune gezien. 

Als de Belgische getuigenissen vergeleken worden met die uit het Verenigd Koninkrijk, blijken er in 
België relatief weinig problemen te zijn. De cijfers tonen aan dat er in België minder dames slechte 
ervaringen hebben, dan bij de Britten. Zij spreken ook over verregaande bedreigingen, 
opmerkingen en gedrag. In België blijven de problemen vrij oppervlakkig. 

Het grootste probleem dat vrouwen tegenkomen in het voetbal, zijn de toiletten. Verschillende 
clubs hebben niet genoeg vrouwentoiletten en die wc’s zijn ook vaak vuil. Dat mannen die gebruiken 
wordt ook niet echt positief onthaald. De tekorten oplossen is niet zo simpel. Daarom is dat eerder 
iets om mee te nemen in de plannen voor een nieuw stadion en dat doen clubs ook, want in de 
nieuwere bleken de problemen ook kleiner dan in oude stadions. Ook zouden clubs daar kunnen 
inzetten op de vrouwelijke noden met vuilbakken en hygiënisch materiaal. Op het gebied van 
netheid moeten de supporters waarschijnlijk grotendeels naar zichzelf kijken om iets te veranderen. 

Daarnaast zouden ook de drankkaart en veiligheid kunnen bekeken worden bij sommige ploegen. 
Daar hebben niet enkel vrouwen baat bij. ‘Vrouwendrank’, voldoende vrouwelijke stewards en 
optreden tegen fout gedrag zijn voorbeelden. Daarnaast zouden clubs in de fanshop kunnen zorgen 
voor een assortiment voor dames. In dat kader is het ook interessant om bij de doelgroep te polsen 
wat zij nuttig vinden om te verkopen. Nu doen enkele ploegen moeite, maar speelt hun aanbod niet 
altijd correct in op de wensen van vrouwen. 

Op Ladies Events wordt gemengd gereageerd. De meesten zijn positief en vinden het een 
meerwaarde, maar er is ook een grote groep die tegen is. Zij vinden dat de verschillen in de verf 
gezet worden, en clubs zo het onderscheid tussen de genders versterken. 

Dat onderscheid is één van de factoren die dames als onaangenaam beschouwen. Zij willen als 
volwaardige supporters gezien worden, zonder zich te moeten bewijzen. Toch heeft een deel van 
de vrouwelijke supporters het gevoel dat ze dat wel moeten doen. Ze moeten hun kennis over het 
spel, de regels en de club soms bewijzen. Ook worden ze minder snel als een echte supporter 
gezien, zelfs als zij al langer gaan dan sommige mannen. Daarbij moeten ze ook balanceren op de 
grens tussen ‘ongeïnteresseerd’ en ‘te fanatiek’. Een bepaalde groep vindt ook dat onaangename 
opmerkingen en fout gedrag erbij horen, omdat het een mannensport is. 

Zoals eerder gezegd wordt gelijkheid als de basis gezien. Dat betekent niet dat clubs niets kunnen 
doen voor de vrouwelijke supporters. Door erop te letten dat zij op dezelfde manier bereikt worden 
als mannen kunnen teams al veel veranderen. Hun communicatie neutraal maken en dames 
betrekken in bijvoorbeeld foto’s zou kunnen helpen. Daarnaast zouden ploegen kunnen inzetten op 
de integratie van vrouwen in de werking tussen club en supporters. 

Familie- en vrouwentribunes zouden een idee kunnen zijn, maar de vraag is hoeveel vrouwen daar 
echt nood aan hebben. Zeker voor specifieke damestribunes zal er waarschijnlijk weinig interesse 
zijn. De meeste vrouwen gaan met mannen naar voetbalwedstrijden en willen dat ook graag zo 
houden. Om het nut van een familietribune te bepalen zou moeten gekeken worden naar de 
exacte familieleden waarmee vrouwen naar voetbalwedstrijden trekken. Als zij hun jonge kinderen 
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meenemen, zal daar meer nood aan zijn, dan wanneer ze vooral met andere familieleden in 
stadions aanwezig zijn. 

Volgens sommigen moet er sterker ingezet worden op vrouwenvoetbal. De vraag is of een sterkere 
competitie en wedstrijden in het stadion waar de mannen ook spelen veel zal veranderen voor 
vrouwelijke supporters. Uit onderzoek van de FSA (2021) blijken de meeste Britse vrouwen eerst 
supporter te worden van een mannenelftal en pas daarna naar vrouwenvoetbal te gaan kijken. In 
België zal de situatie waarschijnlijk niet heel veel verschillen. Wel zou het versterken van 
damesvoetbal meer personen van dat gender kunnen aanzetten om te gaan voetballen. En 
supporters accepteren sneller een mening over voetbal van iemand die zelf speelt. 

Als laatste zouden clubs kunnen zorgen dat ze het gender van hun abonnees kennen. Nu kunnen niet 
alle 1A-clubs dat achterhalen. Nochtans zou het hen een blik kunnen geven op de verdeling van hun 
supporters, waardoor er ingespeeld kan worden op de noden. 

Maar niet alleen clubs kunnen actie ondernemen. De Pro League zou met een zichtbaarder meldpunt 
voor discriminatie sneller grote problemen kunnen aanpakken als die zich voordoen. Slachtoffers 
zouden ook makkelijker actie kunnen ondernemen als ze weten waar ze hun ervaring kunnen 
aankaarten. 

En ook supporters kunnen actie ondernemen. Ten eerste zouden medesupporters kunnen reageren 
bij discriminatie. Ook zouden bijvoorbeeld supportersclubs met een focus op vrouwen een oplossing 
kunnen bieden. 

Als er naar het aantal vrouwelijke abonnees gekeken wordt, kan er niet gesteld worden dat er echt 
een verschil zit tussen ‘grote’ en ‘kleine’ clubs in het percentage. Het hoogste aantal vrouwelijke 
abonnees vind je bij de ‘kleine’ club Cercle Brugge met 33 procent. En het laagste aantal werd 
opgetekend bij RSC Anderlecht. Bij deze ‘grote’ club is maar 6,7 procent van de abonnees vrouw. 
Maar als er naar het gemiddelde gekeken wordt, kan er niet gezegd worden dat de grote clubs daar 
vaker onder zitten dan kleine clubs. 

Ook clubs die als familieclub worden omschreven hebben meestal geen veel hoger cijfer dan zij die 
niet als familieclub gezien worden. Sowieso liggen de percentages van de meeste clubs zeer dicht 
bij elkaar. De meesten hebben tussen vijftien en negentien procent vrouwelijke supporters. Positief 
is er zoals eerder gezegd één grote uitschieter, maar er zijn vier clubs die enkele procenten onder 
het gemiddelde zitten. Daar zitten clubs bij uit alle voorgenoemde categorieën. 

Deze bachelorproef bekeek hoe het eersteklassevoetbal omgaat met vrouwelijke supporters. Waar 
niet naar gekeken werd, zijn andere reeksen in deze sport. Ook zouden andere 
minderheidsgroepen zoals de LGBTQIA+gemeenschap op dezelfde manier bekeken kunnen worden. 
Verder zou de situatie van vrouwelijke supporters in andere ‘mannensporten’ bekeken kunnen 
worden, of zou er onderzoek gedaan kunnen worden naar vrouwen met een andere positie in het 
voetbal zoals scheidsrechters, speelsters of trainers. Omgekeerd zou er onderzoek kunnen gedaan 
worden naar mannen in ‘vrouwensporten’.  
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Bijlagen 
1. Aantal abonnees en vrouwelijke abonnees per 1A-club (opgevraagd bi j  de clubs)

Team Aantal abonnees Aantal vrouwelijke abonnees Percentage vrouwelijke abonnees 

Cercle Brugge 4000 1320 33,00 

Club Brugge 20  812 3343 16,06 

K. Beerschot V.A. / / / 

KAA Gent 15 014 1414 9,42 

KAS Eupen 536 40 7,46 

KRC Genk 16 500 2,475 15,00 

KV Kortrijk 3481 658 18,9 

KV Mechelen 9194 1731 18,83 

KV Oostende 2428 432 17,79 

OH Leuven / / / 

RFC Seraing 1006 / / 

Royal Antwerp FC 9125 1092 11,97 
Royale Union Saint-
Gilloise 4300 645 15,00 

RSC Anderlecht 16 049 1.112 6,932 

Sporting Charleroi / / / 

Standard de Liège / / / 

STVV / / / 

SV Zulte Waregem 4922 / / 

2. Fanbase van de toekomst (via KV Kortrijk)
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3. Vragen EnquêteNederlands















4.  Vragen Enquête Frans















5. Antwoorden enquête Nederlands 

Hoe 
definieer
t u zich? 

Van welke 
club bent 
u 
supporter 

Hoe vaak 
bezoekt u het 
stadion voor 
een wedstrijd in 
eerste klasse? 

Welke 
clubs 
bezoekt u? 

Met wie 
kijkt u 
wedstrijde
n in het 
stadion? 

De groep 
met wie 
stadions 
bezoekt is 
overwegen
d ... 

Bent u lid van 
een 
supportersclub
? 

Uw 
supporterclub 
bestaat 

Voelt u zich 
welkom bij uw 
club? Waarom wel 
of niet. (club zelf, 
niet in verband 
met de 
supporters) 

Hoe 
tevreden 
bent u van 
uw de 
manier 
waarop uw 
club 
omgaat 
met 
vrouwelijke 
supporters
? 

Wat doen de 
eersteklasseclub
s goed voor 
vrouwelijke 
supporters? 

Wat kunnen de 
eersteklasseclubs 
beter doen voor 
vrouwelijke 
supporters. 

Hoe zou u de 
voorzieninge
n voor 
vrouwen in 
het stadion 
beoordelen. 

Waarom geeft u die 
score voor de stadions? 

Wat vindt u van 
ladyevents? 
Waarom? 

Hoe welkom 
voelt u zich in de 
tribune? 
Waarom? (hoe 
welkom voelt u 
zich door andere 
supporters) 

Heeft u het 
gevoel dat u zich 
extra moet 
bewijzen als 
vrouwelijke 
supporter? Op 
welke manier? 

Als u nog iets toe wenst te 
voegen, kan dat hier. 

Vrouw 

RSC 
Anderlech
t 

enkele keren 
per jaar 

Cercle 
Brugge, 
KV Kortrijk, 
RSC 
Anderlecht Familie Vrouw 

ja, een 
supportersclub 
die eerder op 
gezinnen 
gericht is 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen Ja 5 

Ze betrekken, 
vrouwelijke 
fanwear Niets 5 

Evenwaardigheid 
tussen beiden 

Niet echt nodig, 
maar leuk. 

Helemaal 
welkom Nee   

Vrouw KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge, 
KAA Gent, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Oostende, 
RSC 
Anderlecht
, Standard 
de Liège 

Vrienden, 
Familie, 
Kenissen, 
Collegas Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Ja 3 

Aan od 
suoportskledij Toiletten 1 

Wc onvoldiende 
propee, onderhoudeb Geen ervaring mee Nvtieoassing Ja   

Vrouw KV Kortrijk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KV Kortrijk Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Bij de club wel, 
door sommige 
mannelijke 
supporters niet. 4 

Ze doen niets 
bijzonder. Niets 4 Goede voorzieningen 

Onnodig voor 
vrouwen die al naar 
de voetbal gaan. Ze 
doen ook geen 
Mannendag ofzo. 

Als meisje niet 
altijd even 
welkom. 

Ja, vaak wordt er 
gedacht dat je 
maar eenmalig 
komt of komt 
voor iets anders. 
Je moet je vaak 
bewijzen 
tegenover 
mannelijke 
supporters (die 
vaak al minder 
lang gaan).   

Vrouw 
KV 
Mechelen 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
RFC 
Seraing, 
Royal 
Antwerp 
FC, Royale 
Union 
Saint-
Gilloise, 
RSC 
Anderlecht
, Sporting 
Charleroi, 
Standard 
de Liège, 
STVV, SV 
Zulte 
Waregem Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Ja, steeds 
vriendelijke 
begroeting, nooit 
problemen gehad 
als vrouw 5 

Genoeg 
damestoiletten :) Geen idee 4 

Toiletten zijn proper, 
vrouwelijke stewards 
fouilleren 

Leuk, maar niet 
noodzakelijk 

Velen zijn goede 
kennissen 
geworden die 
we bijna 
wekelijks zien, 
altijd leuk 
weerzien Neen   



Vrouw 
KV 
Oostende 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
RFC 
Seraing, 
Royal 
Antwerp 
FC, Royale 
Union 
Saint-
Gilloise, 
RSC 
Anderlecht
, Sporting 
Charleroi, 
Standard 
de Liège, 
STVV, SV 
Zulte 
Waregem Vrienden Man 

ja, een groep 
van ultra's 
(zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend 
uit mannen 

Ja, het voelt als 
thuiskomen 5 

Niet speciaals, 
iedereen is 
welkom 

Het is goed zoals 
het is 5 

Er zijn evenveel 
voorzieningen voor 
vrouwen als voor 
mannen / 

Enorm welkom, 
iedereen is altijd 
vriendelijk en als 
je iedereen kent 
is dat uiteraard 
ook zeer goed Nee   

Vrouw KAA Gent 
enkele keren 
per jaar KAA Gent Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Welkom 3 Niets specifiek Meer toiletten 3 

Omdat er te weinig 
vrouwen wc s zijn Geen mening Welkom Neen   

Vrouw 
KV 
Oostende 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Oostende 

Alleen, 
Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Ik heb nooit 
problemen 
meegemaakt, ook 
als ik alleen zou 
gaan. 4 

Ze doen niets 
speciaals, maar 
ik voel me zelf 
niet uitgesloten. 
Er zijn een gelijke 
aantal WCs voor 
mannen en 
vrouwen. 

Het zou leuk zijn als 
er ook vrouwelijke 
kleding artikelen 
waren (ze doen dit 
bij Engelse 
voetbalclubs). 4 

Er zijn een voldoende 
aantal WCs - heb nooit 
lang moeten wachten. 

Heb nooit daarvan 
gehoord. 

Waar ik zit, zou 
er 30% vrouwen 
zijn. Wij voelen 
altijd op ons 
gemak. Nee.   

Vrouw 
KV 
Oostende 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Oostende 

Vrienden, 
Kenissen Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen 

Heel Welkom,  
Respectvolle 
spelers en 
trainersteam 4 

We horen er 
gewoon bij 🤩🤩 

Verder inzien dat 
vrouwelijke sups 
erbij horen 😁😁 4 

Deze score is wel 
bedoeld zonder Corona 

Aangenaam, mag 
wel nog méér 

Heel welkom, 
aangename 
sfeer Nie echt   

Vrouw 
KV 
Oostende 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, 
KAA Gent, 
KV Kortrijk, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
Royal 
Antwerp 
FC, RSC 
Anderlecht
, SV Zulte 
Waregem 

Vrienden, 
Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Ja natuurlijk kvo is 
een familieclub 4 

Er wordt geen 
onderscheid 
gemaakt 

Ze zijn goed bezig 
er hoeft niks te 
veranderen voor mij 2 

Toiletten voor de 
dames zijn niet overal 
even proper 

Hoeft voor mij niet 
te gebeuren 

Bij mijn ploeg 
supper goed 

Wordt als gelijk 
met andere 
supporter 
beschouwd 

  

Vrouw 
KV 
Oostende 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Oostende 

Vrienden, 
Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Ja, familie club 5 

Geen verschil 
met mannen, 
waarom zou dat 
ook moeten. 

Voor mij hoeft er 
geen verschil te zijn 5 Omdat ik tevreden ben 

Hoeft niet, voor mij 
geen verschil 
tussen de mannen 
en de vrouwen 

Meer dan 
welkom Neen   

Vrouw KAA Gent 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KAA Gent 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja hoor , Gent 
heeft veel 
vrouwelijke 
supporters 5 

Ik ervaar geen 
onderscheid Ok zoals het is 5 

Het stadion is 
vrouwvriendelijk Geen mening 

Heel welkom , 
iedereen 
begroet 
iedereen Helemaal niet   



Vrouw STVV 
enkele keren 
per jaar STVV Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja, heel 
gezinsvriendelijk 
en voor corona 
ook naar enkele 
ladiesnights 
geweest 
georganiseerd 
door de club 5 

Vrouwelijke 
stewarts die 
controle 
uitvoeren, 
ladiesnight, 
propere toiletten 
voor de vrouwen 
op stayen 

Op stayen geen 
problemen voor 
vrouwen 5 

Zoals ik al vermeld heb 
zijn de toiletten zeer 
proper 

Top! Er mag meer 
reclame gemaakt 
worden voor meer 
vrouwen naast het 
veld. Voetbal is een 
sport voor jong en 
oud, man en vrouw 
en door events te 
organiseren als dit 
ga je een meer 
divers publiek 
stimuleren. Weg 
met het stereotype 
dat voetbal voor 
mannen is. 

Op stayen heb ik 
nog nooit 
problemen 
gehad in de 
tribune. Wij 
zitten in tribune 
noord waar de 
spionkop ook zit 
en ook daar 
voelen wij ons 
enorm veilig. 

Neen helemaal 
niet. 

Op stayen is alles top 
georganiseerd! Vrouwen 
die houden van voetbal, 
word stvv supporter! 

Vrouw KAA Gent 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
RFC 
Seraing, 
Royal 
Antwerp 
FC, Royale 
Union 
Saint-
Gilloise, 
RSC 
Anderlecht
, Sporting 
Charleroi, 
Standard 
de Liège, 
STVV, SV 
Zulte 
Waregem 

Vrienden, 
Mijn vriend Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Ze aanvaarden mij 
erbij en maken 
geen 
uitzonderingen 
tussen mannen of 
vrouwen 5 

Gelijkaardig 
behandelen zoals 
ze da mannen 
behandelen Geen comentaar 4 Geen comentaar 

Zou goed zijn maar 
heb dit nog niet 
meegemaakt bij 
mijn club 

Ze geven een 
goeiedag en 
bewonderen dat 
ik er altijd bij ben 

Dit gevoel heb ik 
niet   

Vrouw 
Club 
Brugge 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 4 

Geen 
opmerkingen Geen opmerkingen 3 

Te weinig sanitaire 
voorzieningen 

Neutraal. Geen 
behoefte aan 

Prima. Geen 
specifieke zaken Nee   

Vrouw 
KV 
Oostende 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Oostende 

Vrienden, 
Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 4 Niets speciaals Toilet voorzien 3 

Genoeg toiletten 
voorzien Moet niet Goed Nee   

Vrouw KV Kortrijk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KV Kortrijk 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Even welkom als 
iedereen 5 

Ons als gelijke 
behandelen Geen idee 5 

Voorzieningen zijn voor 
iedereen gelijk Dat hoeft niet Heel welkom Neen   

Vrouw KAA Gent 
enkele keren 
per jaar KAA Gent Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Zeer welkom! 5 

Iedereen wordt 
gelijk behandeld 
en ook wij 
hebben evenveel 
toiletten net zoals 
de mannen Geen idee 5 

In de Ghelamco arena 
is iedereen familie als 
supporters ongeacht 
leeftijd of geslacht Zou leuk zijn 

Goed! Ik zit in de 
familietribune 
dus veel ouders 
met kinderen Neen!   

Vrouw 
KRC 
Genk 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KRC Genk Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Ja, 5 Apparte ingang Drank voor vrouwen 3 

Toilet en drank in 
uitwedstrijden laat te 
wensen over Hoeft niet Goed Neen   

Vrouw KAA Gent 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KAA Gent Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Tuurlijk ik ben 
medewerker bij de 
jeugd 5 

Cava en witte 
wijn Geen idee 5 

Schoonste stadion van 
België Geen idee Zeer goed Neen   



Vrouw 
KRC 
Genk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KRC Genk 

Vrienden, 
Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Absoluut 5 

Ik heb niet het 
gevoel dat 
mannen en 
vrouwen anders 
behandeld 
worden bij mijn 
club. Iedereen is 
gewoon welkom / 4 

Alles wat nodig is, is er. 
Enkel wat verouders 
misschien 

Bestaat dat in het 
Belgisch voetbal? 
Geen idee Zeer welkom Nee, totaal niet.   

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KRC Genk 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja absoluut 4 

Aparte ingangen 
voor de vrouwen 
bij onze club 

De vrouwentoiletten 
echt voorzien voor 
vrouwen alleen 4 Geen problemen 

Dat is iets wat mij 
niet echt 
interesseert 

Heel welkom. 
Andere 
supporters voor 
en achter me 
zeggen ook 
vriendelijk 
goeiedag Nee   

Vrouw 

Royal 
Antwerp 
FC 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Royal 
Antwerp 
FC 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja zeer welkom 5 

Alles , ze 
voorzien genoeg 
toiletten voor 
vrouwen ,... 

RAFC NIET alles is 
al super 5 

Gewoon top , tegen 
over andere stadiums Zou super zijn 

Heel goed , ze 
kennen je snel 
en nemen je 
goed op Nee   

Vrouw 

K. 
Beerschot 
V.A. nooit 

K. 
Beerschot 
V.A. Vrienden Anders Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 4     3 

Kan betere wc 
gelegenheid zijn Is er niet Goed Nee   

Vrouw 
Cercle 
Brugge 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge 

Vrienden, 
Familie, 
Kenissen Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 3 * 

In bepaalde delen 
vd tribunes zijn 
enkel 
mannentoiletten 3 

Ontbreken van 
vrouwentoiletten in 
sommige delen vh 
stadion 

Nergens voor 
nodig. 

Gewoon, niet 
meer of minder 
welkom dan 
andere 
supporters Nee   

Vrouw 
KV 
Oostende 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, 
KAA Gent, 
KV Kortrijk, 
KV 
Oostende, 
SV Zulte 
Waregem 

Vrienden, 
Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 5 

als 
vriendin/vrouw 
van de spelers 
wordt je wel altijd 
met respect 
behandeld / 5 Zomaar Leuk Heel welkom Neen   

Vrouw KV Kortrijk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KV Kortrijk Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja, ze zijn heel 
vriendelijk 3 

Een in het 
seizoen een 
vrouwendag 
organiseren met 
speciale acties 
voor vrouwen 

Meer acties en en 
aanbiedingen voor 
vrouwelijke 
supporters, betere 
vrouwentoiletten 3 

De toiletten zijn niet zo 
goed 

Het is wel leuk,, 
maar het kan ook 
wel wat seksistisch 
overkomen omdat 
er voor de vrouwen 
dan vaak wijn is en 
kledingwinkels die 
hun kledij 
aanprijzen, terwijl 
vrouwen dit niet per 
sé leuk vinden 

Niet zo welkom, 
veek mannelijke 
supporters gaan 
et nog steeds 
van uit dat 
voetbal enkel 
voor mannen is 
en laten dit ook 
merken. Dit kan 
gaan van 
vreemde blikken 
tot echt 
weggeduwd 
worden van 
waar je staat. 
Vaak wordt je 
door mannelijke 
supporters ook 
aangeraakt als 
ze bijvoorbeeld 
willen dat je aan 
de kant gaat, 
iets wat toch 
mijn persoonlijke 
grens 
overscheidt, 
zeker als je ziet 
dat ze mannen 
niet zo 
aanraken. 

Ja, ik heb vaak 
het gevoel dat 
andere 
supporters vaak 
niet verwachten 
dat ik veel van 
voetbal weet, ik 
heb dan het 
gevoel dat ik mij 
op vlak van 
voetbalkennis 
moet bewijzen, 
omdat velen er 
nog van uit gaan 
dat vrouwen 
geen 
voetbalkennis 
hebben 

  



Vrouw 
KV 
Mechelen 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen 

Vrienden, 
Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen 

Zeer welkom 
familiale club 4 Beschermd 

Verder doen zoals 
ze bezig zijn 4 

Omdat alles aanwezig 
is Geen idee Heel welkom Nee   

Vrouw 
KV 
Mechelen 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen Zeer zeker! 5 

Onze club is een 
familieclub. Er 
wordt met 
iedereen 
rekening 
gehouden. 

Misschien meer 
vrouwen in het 
bestuur. 4 

Ik oordeel alleen over 
eigen stadion! Niet nodig! Zeer goed Neen   

Vrouw 
KV 
Mechelen 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Zeer welkom 5 

Meer wc 's voor 
vrouwen Een vrouwentribune 5 

Omdat ze meer wc 
hebben voor vrouwen 

Wordt niet 
georganiseert bij kv 
mechelen Goed Nee   

Vrouw 

K. 
Beerschot 
V.A. 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

K. 
Beerschot 
V.A. 

Alleen, 
Familie, 
Kenissen Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Ik voel me welkom 4 Niets specifiek Meer wc’s 3 Weinig toiletten 

Nog nooit een 
gezien Welkom 

Soms wel 
mannen 
onderschatten 
vrouwen vaak 
over hun kennis   

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KRC Genk Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Jazeker 5 Geen mening 

Geen mening, in 
Genk vind ik het 
prima 5 

Goede accommodatie, 
voldoende toiletten 

Dat mag altijd 
natuurlijk hoewel ik 
niet vind dat we 
anders behandeld 
moeten worden Jazeker Neen   

Vrouw 
KV 
Mechelen 

meerdere keren 
per maand 

Club 
Brugge, 
KV 
Mechelen 

Vrienden, 
Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja het is een 
familieclub 5 Niks speciaals Niks speciaals 4 

De toiletten zijn soms 
vervuild, lopen door,... 

Overbodig, 
iedereen gelijk 
behandzlen 

Ik voel me 
welkom omdat ik 
ga uit liefde voor 
mijn club Niet echt   

Vrouw 
KV 
Oostende 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
RFC 
Seraing, 
Royal 
Antwerp 
FC, Royale 
Union 
Saint-
Gilloise, 
RSC 
Anderlecht
, Sporting 
Charleroi, 
Standard 
de Liège, 
STVV, SV 
Zulte 
Waregem 

Vrienden, 
Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja is een familie 
club 5 Gewoon Kledij 3 Hyene Dat hoefd niet 

Heel welkom ik 
voel me thuis Nee   

Vrouw 
Club 
Brugge 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge, 
Royal 
Antwerp 
FC 

Vrienden, 
Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Ja hoor. 5 Niks speciaals. Propere toiletten. 2 

De toiletten zijn meestal 
vies. Niet zo mijn ding. 

Even welkom als 
de mannen. 

Mannen denken 
wel eens dat we 
niks van voetbal 
kennen. 

Het maakt ook verschil als 
je gewoon gaat, niet 
opgetut, wordt je meer au 
serieux genomen.. 



Vrouw 
KRC 
Genk 

enkele keren 
per jaar KRC Genk 

Alleen, 
Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Zeker. Heb nooit 
een gevoel gehad 
dat KRC Genk 
geen vrouwelijke 
supporters 
welkom heet. 4 

Aparte ingang 
voor vrouwen, 
aparte toiletten 
die altijd proper 
zijn. Merchandise 
voor vrouwelijke 
supporters 
voorzien 
(juwelen, 
vrouwen t-shirts 
...). Geen idee. 5 

Omdat ik heel tevreden 
ben over de 
voorzieningen voor 
vrouwen in het stadion. 

Geen idee. Hangt af 
van wat zo een 
event inhoudt. 

Ik heb het 
gevoel meer 
welkom te zijn 
als ik met mijn 
papa of een 
vriendin naar het 
stadion ga, dan 
als ik helemaal 
alleen ga. Als ik 
alleen ben, 
wordt er wel 
eens scheef 
gekeken heb ik 
het gevoel. 

Ik heb het gevoel 
dat ik mij altijd 
extra moet 
bewijzen tov 
mannen en als 
vrouwelijke 
voetbalsupporter 
is dit niet anders. 
Het zijn 
voornamelijk ook 
seksistische en 
stereotyperende 
opmerkingen die 
gemaakt worden, 
zowel online op 
sociale media als 
offline in het 
stadion. 
Voorbeelden van 
opmerkingen: 
"Ge kent niks 
van voetbal want 
ge zijt een 
vrouw", gevolgd 
door "Wat is 
buitenspel?" 
(Echt letterlijk 
moeten bewijzen 
dat je 
voetbalkennis 
hebt). "Ge zijt 
alleen maar fan 
omdat ge de 
spelers/een 
bepaalde speler 
mooi vindt".... 
Het is heel 
vermoeiend en 
zorgt er zelfs 
voor dat ik amper 
nog iets post op 
sociale media 
(bv. Tweets over 
de match) en dat 
ik amper nog in 
gesprek ga over 
de voetbal met 
mensen die niet 
tot mijn familie of 
dichte 
vriendenkring 
behoren. Want 
het voetbal zelf 
opgeven voor de 
mannen, nooit! :) 

  

Vrouw 

RSC 
Anderlech
t 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

RSC 
Anderlecht 

Vrienden, 
Familie, 
Kenissen Man Via mijn papa 

overwegend 
uit mannen Ja 3 

Rekening houden 
met het fouilleren 
en toiletten Geen idee 3 

Sommige mensen 
bekijken je raar als 
meisje/vrouw Goed 

Heel welkom, 
kom al sinds ik 
heel klein ben 

Ja, teksten van 
steunsongs 
aanpassen 

  

Vrouw 
Club 
Brugge 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Ja 4 Niks speciaals Sanitair! 2 Te weinig sanitair Hoeft niet per se 100% welkom Neen   

Vrouw 
KV 
Oostende 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Oostende Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Ja hoor... 3 Aparte toiletten 

Meer vrouwelijke 
merchandizing 3 Kan altijd beter 

Ik ben niet anti of 
pro events... maar 
een stadion vullen 
met alleen dames... 
nee dank u 

Familie vrienden 
rondom Nee   

Vrouw KAA Gent 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KAA Gent 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja tuurlijk, er 
wordt geen 
onderscheid 
gemaakt. 5 

Aparte controle 
bij binnenkomen 
door een 
vrouwelijke 
steward, propere 
en voldoende 
damestoiletten, 
vrouwendrankjes 
zoals cava, 
desperados 

Op uitwedstrijden 
propere 
damestoiletten 5 

Bij Aa Gent wordt echt 
moeite gedaan voor 
vrouwen 

Hoeft niet voor mij, 
ik ga liever met mijn 
vertrouwde bende 

Soms wordt er al 
eens 
neerbuigend 
gekeken als je 
als vrouwt wilt 
meepraten over 
voetbal. 

Ja, mannen 
denken dat 
vrouwen niets 
van voetbal 
kennen 

  



Vrouw 
KV 
Mechelen 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja, familieclub 4 Niet speciaals - 5 Propere aparte toiletten ? Ok Extra meezingen - 

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KRC Genk Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja,aparte 
vrouweningang 3 

Aparte ingang, 
gescheiden wc’s 

Vrouwenwc’s enkel 
laten gebruiken 
door de vrouwen 4 

Wc gebruik kan 
verbeterd worden 

Mag zeker 
gebeuren, 
vrouwvriendelijkhei
d Heel welkom Neen   

Vrouw 
KV 
Oostende 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Oostende Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen 

Ja, ik ga al van 
kindsaf 5 

Zou het begot nie 
weten 

Misschien wat 
vrouwelijke bieren 
in kantine 5 Omdat ok is 

Zou eens tof zijn, 
de mogen ook eens 
op de voorgrond 
staan Heel welkom 

Nee, ga al jaren, 
ze kennen me 

  

Vrouw 

Royale 
Union 
Saint-
Gilloise 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Royale 
Union 
Saint-
Gilloise Familie Vrouw Nee 

overwegend 
uit mannen Ja 5 Geen mening 

Nog meer 
uitgesproken zich 
tot vrouwen richten 3 Er zijn toiletten Geen mening 

Gewoon zoals 
alle andere 
supporters. 
Samenhorigheid
. Neen   

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkele keren 
per jaar KRC Genk Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 4 

Er moet geen 
onderscheid zijn Niets 3 Toilet mag properder Niet nodig voor mij Oke Neen   

Vrouw KAA Gent 
meerdere keren 
per maand 

Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
Royal 
Antwerp 
FC, 
Standard 
de Liège Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Ja, iedereen wordt 
aanvaard 5 

Dat ze ons 
hetzelfde 
behandelen als 
de mannelijke 
supporters, geen 
onderscheid 
tussen de 
geslachten 

Niets vrouwelijk 
vortbalsupporters 
zijn geen 
uitzondering. 5 

Buiten toiletten hebben 
we geen extra aandacht 
nodig 

Voor mij geen 
meerwaarde 

Heel welkom, 
just one of the 
gang 

Nee als de 
mannen merken 
dat je weet 
waarover je 
praat, ben je oke 

  

Vrouw 

RSC 
Anderlech
t 

enkele keren 
per jaar 

RSC 
Anderlecht Familie Man Nee 

overwegend 
uit mannen Ja 4 

Evenveel als voor 
mannen 

Meer vrouwen 
shirts 5 Tevreden Nog niet gedaan Zeer goed Neen   

Vrouw STVV 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club STVV 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 4 

Propere en 
deftige toiletten 

Misschien wat 
deftig materiaal 
voorzien om 
stoeltjes af te 
kuisen 4 

Wij hebben een vrij 
recent stadion 

Die zijn enkele 
jaren geleden 
afgeschaft 

Als ik nie 
welkom was zou 
ik thuisblijven Nee   

Vrouw 
KV 
Oostende 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Oostende 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja, iedereen wordt 
er aanvaard 4 

Zelfde 
behandeling voor 
mannen en 
vrouwen 

Meer vrouwen wc 
voorzien 3 

Te weinig wc voor 
dames Ken ik niet 

Iedereen komt 
overeen met 
elkaar 

Als je als vrouw 
kennis heb van 
voetbal, moet je 
jezelf niet 
bewijzen.   

Vrouw KAA Gent 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KAA Gent Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Soms te weinig 
aandacht voor 
vrouwen 3 

Voldoende 
toiletten 

Meerdere vrouwen 
inzetten op 
fouilleren voor de 
match 4 

Voldoende toiletten 
maar mogen nog iets 
meer doen 

Good idea zo 
worden ze ook eens 
in de kijker gezet 

Ik voel mij goed 
in de tribune Nee   

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KRC Genk Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Heel welkom 5 

Geen idee, gelijk 
met andere 
supporters ? 5 Aparte toiletten Niet nodig Heel welkom Neen   

Vrouw 

Royal 
Antwerp 
FC 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Royal 
Antwerp 
FC Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ze hebben de 
laatste jaren zeer 
veel gedaan op 
sanitaire gebied 
ook in support 
accesoires 4 Weinig 

Ze als 
gelujkwaardig 
behandelen 5 Zie eerste open vraag Iverbodig 

Niet zo welkom 
als op fe 
vroegere tribune 

Neen...nooit 
gehad ook   

Vrouw 

Royal 
Antwerp 
FC 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Royal 
Antwerp 
FC Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Jazeker 5 Fandag Zou het niet weten 5 Tevreden Super 

Is 1 Grote 
famillie rood wit Neen   



Vrouw 
KV 
Mechelen 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
RFC 
Seraing, 
Royale 
Union 
Saint-
Gilloise, 
RSC 
Anderlecht
, Sporting 
Charleroi, 
Standard 
de Liège, 
STVV 

Vrienden, 
Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen zeer welkom! 5 acties 

vrouwendag 
organiseren 1 

in de meeste stadions 
is er geen toiletbakje. 
vieze wc’s, amper zeep leuk 

zeer welkom, 
men apprecieert 
het dat er 
vrouwen komen 
kijken nee   

Vrouw KV Kortrijk 

Vroeger alle 
wedstrijden, nu 
sporadisch 
eentje 
meepikken 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, 
KAA Gent, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
RSC 
Anderlecht
, Sporting 
Charleroi, 
SV Zulte 
Waregem 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 3 

Er wordt weinig 
speciaals gedaan Een lady's day 3 

Meer dan enkel toilet 
voor dames is er niet 
echt 

Een goed initiatief. 
Nu worden vrouwen 
soms nog 
neerbuigend 
bekeken door 
mannelijke 
supporters 

Als vrouw wordt 
je geregeld 
verdrongen. 
Mannen 
snappen niet 
altijd dat er 
vrouwen zijn die 
veel van voetbal 
weten 

Ja, soms krijg je 
de vraag, als je 
toch zo een 
supporter bent, 
leg eens 
buitenspel uit 

  

Vrouw 

RSC 
Anderlech
t 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen, 
OH 
Leuven, 
Royal 
Antwerp 
FC, RSC 
Anderlecht
, STVV, 
SV Zulte 
Waregem Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Niet echt….bijna 
geen dames wc 2 Niks Meer Dames wc 2 Te weinig wc 

Top trekt meer 
vrouwen aan 

Heel welkom wij 
zijn 1 familie Nee   

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge, 
KRC 
Genk, 
RSC 
Anderlecht
, STVV Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 5 

Ze betrekken hun 
ook erbij Niet veel 5 Gewoon Geweldig 

Heeel welkom 
we zijn gewoon 
normale mensen Nee   

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkele keren 
per jaar KRC Genk Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 5 

Geen idee, ik 
vind niet dat we 
« anders » 
behandeld 
moeten worden Niks 3 

Toiletten is vaak nog 
een probleem Onnodig Goed Nee   

Vrouw 
Club 
Brugge 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge Familie Vrouw 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Ja 5 

Ze voorzien 
vrouwelijke 
stewards. Geen opmerking 2 

Te weinig sanitaire 
voorzieningen voor 
vrouwen. 

Ik heb er geen 
behoefte aan, maar 
ik steun het. 

Ik voel me 
welkom. Nee   



Vrouw 
Standard 
de Liège 

meerdere keren 
per maand 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
RFC 
Seraing, 
Royal 
Antwerp 
FC, Royale 
Union 
Saint-
Gilloise, 
RSC 
Anderlecht
, Sporting 
Charleroi, 
Standard 
de Liège, 
STVV, SV 
Zulte 
Waregem 

Alleen, 
Kenissen Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Ja, een open club 
waar iedereen 
meetelt 5 

Weet ik niet, alles 
wat we nodig 
hebben is er Ik heb tevreden zo 4 

Toiletten kunnen op 
sommige plaatsen beter 
en meer, maar 
algemeen ben ik 
tevreden 

Kan leuk zijn, maar 
hoeft niet echt. 
Voetbal is voor 
iedereen 

Heel welkom, al 
31jaar op 
tribune, nog 
nooit 
buitengesloten 
gevoeld bij 
Standard Nee. 

Mijn antwoorden zijn 
gebaseerd op mijn 
ervaringen bij mijn 
favoriete club, bij andere 
clubs kan dit anders zijn 
hé 

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KRC Genk Familie Man 

Supportersclub 
voor 
mindervaliden 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen 

Ja, er zijn ook 
vrouwelijke 
gadgets te koop 
en ook een 
vrouwenploeg 3 

Voldoende 
toiletten, gadgets, 

Voldoende 
stewards, ook 
vrouwelijke 3 

Kan altijd beter, vooral 
veiligheid cfr vuurwerk, 
bommetjes, bekers 
gooien met drank in Leuk Goed Neen   

Vrouw 
KAS 
Eupen 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KAS 
Eupen, KV 
Mechelen Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Zeer welkom. 
Club met familiaal 
karakter 5 

Ik heb nog nooit 
iets specifiek 
voor vrouwen 
opgemerkt 

Zeker bij de 
bezoekerstribune 
zorgen voor 
propere toiletten. 2 

In het stadion van mijn 
eigen club geef ik 4/5 
maar elders is het vaak 
te beperkt. Geen 
verlichting, oud, geen 
vuilnisbakje, koude 
omgeving, 
onhygiënisch. 

Lijkt mij een goed 
idee. Vrouwen 
motiveren op naar 
het stadion te 
komen is top. Zeer welkom 

Nu niet en ook 
nooit gehad. 

  

Vrouw 
Club 
Brugge 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 5 

Geen 
opmerkingen Geen opmerkingen 5 

Ik voel me goed in het 
stadion. Geen ervaring mee Oke Zeker niet   

Vrouw 

KRC 
Genk, 
RSC 
Anderlech
t 

enkele keren 
per jaar KRC Genk Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Heel welkom. 
Vriendelijke 
mensen, vlot 
bereikbaar 5 

Niets speciaals. 
Gelijke 
behandeling Gelijke behandeling 5 

Voldoende sanitaire 
voorzieningen. Verder 
gelijke behandeling 
tussen vrouwen en 
mannen 

Niet nodig. Ga 
liever met eigen 
mannelijk 
gezelschap 

Heel welkom. 
Veel vrouwen 
aanwezig 

Neen. 
Evenwichtige mix 
tussen vrouwen 
en mannen 

  

Vrouw KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KV Kortrijk 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja zeker! Ik kan er 
van mee spreken 
dat KV Kortrijk 
een echte familie 
club is! 5 

Soms 
organiseren ze 
eens een “ladies 
day @ voetbal” , 
geven ook 
vrouwelijke 
drankjes , er is 
ook vrouwelijke 
merchandise te 
koop, .. 

De toiletten toch 
meer 
vrouwvriendelijk 
maken. Bv. vuilbak 
in de toiletten, .. 3 Vooral door de toiletten 

Super leuk! Brengt 
ook meer vrouwen 
naar het voetbal. 

Ik voel mij zeker 
welkom! 

Neen niet 
meteen.   



Vrouw 
KV 
Mechelen 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen Familie Vrouw 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Ik voel me welkom 4 

Vrouwelijke 
stewards 

Propere toiletten en 
meer toiletten 3 

Hangt van stadion tot 
stadion af 

Nog nooit mee 
gemaakt 

Niet altijd even 
welkom en soms 
te welkom Ja   

Vrouw 
KV 
Oostende 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Oostende Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja, iedereen wordt 
met respect 
behandeld 4 

Man en vrouw 
worden hetzelfde 
behandeld 

Meer vrouwelijke 
toiletten 3 

Er kunnen meer 
vrouwelijke toiletten 
voorzien worden 

Nog niet 
meegemaakt 

Zeer welkom, 
zeer familiale 
sfeer Nee   

Vrouw 
KV 
Mechelen 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen Vrienden Vrouw 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen Ja 5 

Ze worden gelijk 
behandeld Weet ik niet 4 Bij ons zijn ze goed Zeer goed 

Goed 
geapprecieerd Nee   

Vrouw 
Club 
Brugge 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
RFC 
Seraing, 
Royal 
Antwerp 
FC, Royale 
Union 
Saint-
Gilloise, 
RSC 
Anderlecht
, Sporting 
Charleroi, 
Standard 
de Liège, 
STVV, SV 
Zulte 
Waregem Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Toppers 4 

Euh zie niet echt 
een verschil 
tussen manner 
en vrouwen 

Kom niet direct op 
iets 2 

Veel manner die bij de 
vrouwen naar wc gaan 
en niet altijd proper 
zijn!!! Vaak 1 of 2 
toilette op verplaatsing 
voor vrouwen en is ook 
wachten... Nooit meegemaakt 

Heel goed. Ken 
heel veel 
mensen, op 
verplaatsing 
heel vaak 
dezelfde 
supporters daar 
bij club brugge 
met punten 
systeem is en 
het zo veel 
dezelfde zijn en 
je band ermee 
hebt. Alle 
supportersclubs 
one family, sfeer 
op uit is veel 
beter Dan 
thuiswedstrijden 

Neen haha ze 
kennen me te 
goed 

Meer sfeer op 
thuiswedstrijden zou top 
zijn. 25000 supporters 
thuis... een kleine 1000 op 
verplaatsing ---> topsfeer 
op verplaatsing. 
Awaydays are the best 
days!!! 

Vrouw 

RSC 
Anderlech
t 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

RSC 
Anderlecht Vrienden Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja, enkel op vlak 
van toiletten voor 
vrouwen is er 
verbetering nodig 
(te weinig) 4 

Geen 
onderscheid 
tussen mannen 
en vrouwen, ook 
veel kledij voor 
vrouwen 

Meer 
damestoiletten 
voorzien 4 

Enkel toilettekort, 
verder geen zaken die 
ontbreken Niet nodig 

Even welkom als 
mannen Neen   

Vrouw 

Royale 
Union 
Saint-
Gilloise 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Royale 
Union 
Saint-
Gilloise Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja volledig 4 Geen mening 

De club is gastvrij 
en vriendelijk. In 
principe merk ik 
geen onderscheid 
tussen vrouw of 
man 3 

Ik heb geen vergelijk en 
zie geen 
bijzonderheden 

Geen specifieke 
faciliteiten. Minder 
vrouwen als publiek 
is ook de toilet 
toegankelijk 

Supporters zijn 
zeer 
prettig,maar ook 
hier telt het niet 
man of vrouw 

Nee geen 
onderscheid 

Zeer attent tijdens corona. 
Selectie supporters werd 
geïnterviewd hoe het met 
ze ging. Ik was een van 
de 
gelukkigen/geselecteerde
n die een persoonlijk 
vraaggesprek had met 
een speler 

Vrouw 
KV 
Mechelen 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen Ja 4 Propere toiletten 

Nog meer proberen 
toiletten als 
bezoekende 
supporter 3 

Soms slechte hygiene 
bij de toiletten Geen idee Heel welkom Neen   

Vrouw KAA Gent 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KAA Gent 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja, alle 
voorzieningen en 
diensten zijn voor 
iedereen 
aanwezig 5 

Kaagent bejegent 
iedereen op 
dezelfde 
respectvolle 
manier 

Verder gaan op 
ingeslagen weg 5 Zie antwoord hierboven 

Nog nooit naar toe 
geweest. Is wat mij 
betreft niet nodig. 

Heel welkom en 
gerespecteerd Nee   



Vrouw 
KV 
Oostende 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
RFC 
Seraing, 
Royal 
Antwerp 
FC, Royale 
Union 
Saint-
Gilloise, 
RSC 
Anderlecht
, Sporting 
Charleroi, 
Standard 
de Liège, 
STVV, SV 
Zulte 
Waregem 

Partner en 
vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen 

Ik voel mij goed 
omdat er geen 
verschil gemaakt 
worden tussen 
mannen en 
vrouwen. 4 

Afhankelijk van 
welke. Propere toiletten 3 

Ook afhankelijk van 
stadions. 

Nog nooit 
meegemaakt maar 
ik zou zeker 
deelnemen in 
functie van de 
thema’s 

Ik voel mij 
goed... behalve 
als bepaalde 
mannen 
beginnen 
beledigingen te 
roepen (« Vuille 
jeannette » is 
echt not done 
voor mij). 

Nee Ik moet mij 
niet extra 
bewijzen als 
vrouwelijke 
supporter. 

Toiletten voor vrouwen 
zijn afschuwelijk bij 
bepaalde stadions. 
Ik mis ook meer aandacht 
aan de offerte in de 
fanshop. T-shirt’s, 
sweaters, kousen,.... 
allemaal enkel voor 
mannen beschicht. 

Vrouw 
KV 
Mechelen 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen 

Vrienden, 
Familie Vrouw 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja, zeer welkom. 5 Geen idee Meer toiletten 3 

In sommige stadions is 
het triestig qua sanitaire 
voorzieningen Onnodig Zeer welkom, Neen, niet nodig   

Vrouw 
KV 
Oostende 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Oostende Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Ik voel me 
welkom. 5 

Voldoende 
toiletten voorzien, 
veilig gevoel,... Ik 
spreek hier wel 
enkel over het 
stadion van 
Oostende omdat 
ik enkel naar 
thuismatchen ga 
kijken. 

Naar mijn gevoel 
niet veel. Ik vind het 
wel ok 5 

Er is steeds proper 
sanitair. En je voelt je er 
veilig. 

Ik vind deze niet 
noodzakelijk. 
Voetbal is toch voor 
iedereen. Waarom 
moeten er dan 
speciale events 
voor vrouwen zijn. 
Die zijn er ook niet 
voor mannen... 

Welkom. 
Iedereen is 
vriendelijk. 

Nee. Toch niet bij 
de mensen 
rondom mij die 
ondertussen 
vrienden zijn 
geworden en mij 
nooit raar 
bekeken hebben 
omdat ik een 
vrouw ben. 

 

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KRC Genk Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja heel welkom! 5 

Aparte ingang 
voor fouille 

Iets meer keuze uit 
supporterskledij 
voor vrouwen 5 

Alles in orde voor mij, ik 
verwacht geen speciale 
behandeling 

Niet perse nodig 
voor mij Heel welkom Neen   

Vrouw KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KV Kortrijk Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
die eerder op 
gezinnen 
gericht is 

overwegend 
uit mannen 

Ja hoor, je leert 
ook mensen 
kennen. 5 Rose aanbieden 

Damestoiletten 
proper houden ( 
veel mannen gaan 
er naar toe ) 3 Damestoilet vind ik vuil 

Leuk maar nog niet 
meegemaakt 
binnen mijn club Welkom Nee   

Vrouw 

Royal 
Antwerp 
FC 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Royal 
Antwerp 
FC 

Alleen, 
Vrienden, 
Familie, 
Kenissen Anders Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Wel, omdat dit de 
club van mijn hart 
is. 4 

Ze behandelen 
iedereen 
hetzelfde 

Meer vrouwelijke 
stewards 4 

De wc’s op antwerp zijn 
hard verbeterd voor 
vrouwen 

Goed, wij zijn even 
belangerijk 

Kom er van 
kleins af aan dus 
goed Nee   

Vrouw 

Club 
Brugge, 
KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge, 
KV Kortrijk Vrienden Vrouw 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit vrouwen 

Ja omdat ze je 
een thuisgevoel 
geven 4 

Ze tonen dat je 
ook belangrijk 
bent als vrouw Geen idee 3 

Niet veel toiletten voor 
vrouwen 

Leuk,ook eens tof 
dat de vrouwen 
verwend worden 

Zeer 
welkom,altijd 
leuke sfeer en 
iedereen zingt 
mee met elkaar Nee   

Vrouw 
KV 
Mechelen 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja, wij staan 
bekend als 
familieclub en dit 
stralen we graag 
uit 4 

Andere drank 
dan enkel bier 
verkopen 

Aan de wc’s 
vuilbekkend 
voorzien 3 Het kan altijd beter Geen mening Zeer welkom Nee   



Vrouw 
KV 
Oostende 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Oostende Familie Vrouw 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Ja, de club zelf 
maakt geen 
onderscheid 
tussen mannen en 
vrouwen. 5   

Meer toileten voor 
vrouwen. En 
propere toiletten. 
Meestal zijn die vuil, 
kapot, ... 4 Ivm de toileten 

Zou leuk zijn. Word 
jammer genoeg niet 
gedaan. 

De meeste 
supporters 
maken geen 
onderscheid. 
Toch zijn wij wel 
eens verweten 
geweest omdat 
we als vrouw 
naar het voetbal 
gaan. Sommige 
mannelijke 
supporters 
durven ook 
vlugger roepen 
op een vrouw 
dan op een man. 
Maar andere 
(mannelijke) 
supporters 
trekken dan 
partij voor de 
vrouwen. 

Soms wel. Veel 
mannen vinden 
dat wij daar niet 
hoeven te zijn. Of 
dat we maar 
successupporter
s zijn. Ook al doe 
je elke thuis en 
uitmatch. 

  

Vrouw KAA Gent 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
Royal 
Antwerp 
FC, RSC 
Anderlecht
, Sporting 
Charleroi, 
Standard 
de Liège, 
STVV, SV 
Zulte 
Waregem 

Met mijn 
man Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Ik ben bestuurslid 
van 
supportersclub 
Nie Pleue nja 
respect dwing je 
af & af & toe botst 
t eens... Ben zelf 
heel zwaar 
getroffen door 
corona (coma 
ziekenhuisopnam
e & revalidatie) 
Veel respect 
gekregen na dit 
zwaar jaar 
🤗🤗🤗🤗🤗🤗 4 

Bij Kaa Gent heel 
nette toiletten... 
Hmn kledij kan 
beter vrouwelijker 
& aangepaste 
maten 🤗🤗🤗🤗🤗🤗 

In sommige 
stadions betere 
toiletten netter... 
Gewoon eens lief 
zijn & welkom 
supporters... Ook 
dames 🤗🤗🥰🥰🤗🤗 3 

Vooral netheid & 
toiletten - / 

Er zijn er af en 
toe die t nodig 
vinden om 
ongepast te 
reageren wij Eke 
ga ID keuken 
staan of 
seksistische 
opmerkingen 
maar er zijn ook 
mannen met 
respect voor 
vrouwen... 

Gohja vooral qua 
kennis testen 
mannen soms tja 
ik stoor mij daar 
niet aan alhoewel 
er mannen zijn 
die versteld 
staan wat ik weet 
of hoe fanatiek ik 
wel ben waar ik 
onze Buffalo s 
volg 🤗🤗🤗🤗🤗🤗 

Iedereen die me kent weet 
dat ik altijd & overal mijn 
mening zeg ook na deze 
Corona ervaring nog 
steeds recht voor de 
raap... Sterke madame 
(karakter) 🥰🥰🤗🤗🤗🤗 

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkele keren 
per jaar KRC Genk 

Vrienden, 
Familie Vrouw Nee 

overwegend 
uit vrouwen 

Ja iedereen is 
gelijk 5 

Propere toiletten, 
leuke zcties Geen idee 5 

Alles wat we nodig 
hebben is voorzien Heel leuk 

Het is een leuke 
bende Helemaal niet   

Vrouw 
Club 
Brugge 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Ja 3 Geen idee Meer sanitair 3 Te weinig toiletten Geen mening Goed 

Ja, je moet 
precies nog beter 
alles weten 

  

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KRC Genk Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja, Genk is een 
familie club 5 Alles Meer toiletten 4 

Omdat het gewoon 
goed is Weet ik niet Zeer goed Nee Genk super club 

Vrouw KAA Gent 
1 maal per 
maand KAA Gent 

Vrienden, 
Familie, 
Kenissen Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 4 

Niks speciaal 
(wel cava aan de 
bar) 

Terug grotere 
handtassen mogen 
meenemen 5 

We hebben een 
prachtig stadion Hoeft niet Gewoon welkom Neen   

Vrouw 
KRC 
Genk 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, 
KAA Gent, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Oostende, 
Royal 
Antwerp 
FC, RSC 
Anderlecht
, Standard 
de Liège, 
STVV, SV Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Ja, ik voel me 
welkom. Stadion 
is toegankelijk 
voor iedereen, 
initiatieven zijn 
voor alle 
supporters. 4 

Propere toiletten, 
Initiativen op 
vrouwen gericht 

Ons iets meer 
aanspreken, bv een 
ladies dag 
organiseren 4 

Toiletten zijn proper en 
alles is aanwezig 

Leuk, zou ik zeker 
naartoe gaan, 
vrouwen die voetbal 
volgen worden nog 
te vaak raar 
bekeken 

Zeer welkom, 
ook al zijn het 
hoofdzakelijk 
mannen, degene 
waar wij bijstaan 
zijn vriendelijk 

Ja, je moet altijd 
uitleggen 
waarom je de 
voetbal volgt 

  



Zulte 
Waregem 

Vrouw 

Royale 
Union 
Saint-
Gilloise 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, 
OH 
Leuven, 
RFC 
Seraing, 
Royale 
Union 
Saint-
Gilloise, 
RSC 
Anderlecht
, Standard 
de Liège, 
STVV 

Vrienden, 
Familie Man 

ja, een groep 
van ultra's 
(zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend 
uit mannen De WC zijn clean 4 Nothing Nothing 3 Vjk 

Nul, nous sommes 
égaux avec les 
hommes 

Nous avons le 
même accueil 
que les hommes Aucune   

Vrouw 

Club 
Brugge, 
SV Zulte 
Waregem 

Om de zoveel 
jaar ga ik eens 
live kijken 

Club 
Brugge, 
SV Zulte 
Waregem Vrienden Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja. Heb toch nog 
nooit problemen 
gehad. Zelfs 
speelster geweest 
van Zulte. Dus ja. 5 

Ze tonen al wat 
meer appreciate 

Goedkopere vip 
tickets. 🤗🤗 4 

Voor mij persoonlijk. 
Propere wc 

Nog nooit naar 
geweest. 

Goed. Als ze 
horen dat je iets 
van voetbal kent 
zijn ze op hun 
gemak. 😀😀 Nee.   

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KRC Genk Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Ja, Genk is een 
echte familieclub 4 

Mannen worden 
aangesproken als 
ze naar de 
vrouwentoiletten 
gaan. Het 
fouilleren gebeurt 
door vrouwelijke 
stewards. 

Niet veel meer vind 
ik. 4 

Er is 1 vrouwentoilet 
waar het slot verkeerd 
om zit. 

Er is te weinig 
belangstelling voor 
de vrouwenploeg 
van de club. Maar 
dat is bij elke club 
zo. Er wordt wel 
reclame voor 
gemaakt bij KRC 
Genk maar nog 
steeds te weinig. Zeer welkom. Neen.   

Vrouw 
Standard 
de Liège 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Standard 
de Liège 

Vrienden, 
Familie Vrouw 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen 

Ja, iedereen is er 
welkom 5 Aparte wc 

Wc mag wat 
properder zijn 3 

Omdat de wc niet altijd 
is wat het moet zijn Geen idee 

Zeker, iedereen 
kent elkaar Nee zeker niet   

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KRC Genk Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja natuurlijk, wat 
een domme 
vraag. Iedereen is 
er welkom. 5 

Waarom 
onderscheid 
maken tussen 
man en vrouw? In mijn club, niets. 5 Er is geen onderscheid. 

Niet interessant ik 
ben supporter, 
gender is hier niet 
belangrijk. 

Ja natuurlijk, ik 
ga meer dan 40 
jaar, ik was altijd 
welkom. Neen  

Vrouw 
KV 
Mechelen 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja, ik voel me 
thuis op de club, 
het is een 
familieclub. 5 

Er wordt geen 
onderscheid 
gemakt tussen 
mannelijke of 
vrouwelijke 
supporters Geen idee 5 

Ik ben heel tevreden 
van de voorzieningen in 
het stadion Geen ervaring mee 

Heel. Welkom, 
wij zijn vrienden 
en familie en 
staan iedere 
keer op dezelfde 
plaats ongeveer. 
Je kent de 
mensen en 
gezichten die er 
iedere keer 
opnieuw staan 

Soms. Mannen 
onderschatten 
misschien de 
kennis van 
vrouwen in het 
voetbal maar 
meestal is dat 
van korte duur. 

  



Vrouw KV Kortrijk 
meerdere keren 
per maand KV Kortrijk Alleen Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Zeer zeker 5 Cava serveren ;) Propere toiletten 2 Sanitair 

Leuk als het niet 
enkel voor de elite 
is 

Geen verschil 
met mannen Neen   

Vrouw 

KAS 
Eupen, 
STVV 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KAS 
Eupen, 
STVV Alleen Anders 

ja, een groep 
van ultra's 
(zeer fanatieke 
supporters) 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen 

Ja, ze geven om 
iedereen even 
veel. Worden 
ladies night enz 
georganiseerd is 
wel tof 5 

Ladies night 
organiseren Niets 5 

Er is geen onderscheid 
tussen mannen en 
vrouwen wat leuk is. 
Een hechte groep die 
dezelfde passie delen 

Is wel eens leuk om 
contact te hebben 
met andere 
vrouwen 

Zeer welkom , 
mannen hebben 
niets liever dan 
vrouwen die van 
voetbal houden Nee 

Ik speel zelf voetbal en 
mijn vriend is 
profvoetballer dus mijn blik 
is wel ruimer. Ik heb een 
zeer grote passie voor 
voetbal en ben zowiezo 
wel meer met mannen op 
de voetbal. 

Vrouw 

Royal 
Antwerp 
FC 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Royal 
Antwerp 
FC 

Vrienden, 
Familie, 
Kenissen Man 

ja, een groep 
van ultra's 
(zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend 
uit mannen Ja, zeer welkom. 4 Vrouw vriendelijk 

Meer vrouwelijke 
wc’s !!!!!! 2 

Te weinig vrouwelijke 
wc’s Geen mening 

Heel welkom, 
we zijn 1 groep 
1 familie Nee   

Vrouw KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KAA Gent, 
SV Zulte 
Waregem Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja hoor, al laten 
de vrouwen 
toiletten het soms 
afweten. Vuil, 
spoelsysteem 
werkt niet, toilet 
papier te kort.. 4 

Gezinstribunes 
voorzien 
waardoor dames 
met de kindjes 
naar het voetbal 
kunnen 

Supporters van de 
'tegenpartij'niet op 
de familie tribune 
laten. 
Propere toiletten 
voorzien 3 

Vooral omwille van het 
sanitair 

Ben ik niet echt 
voor te vinden. 
Voetbal is een sport 
voor iedereen. 
Waarom dan iets 
aparts voorzien 
voor dames. 

Geen probleem. 
Ze zijn me al 
jaren gewend 

Soms komt wel 
eens een 
opmerking....Wat 
weet jij als vrouw 
daar nu van. 
Mijn antwoord is 
dan simpel.... 
evenveel als jij. 

Ik heb zelf een vijftal jaar 
gevoetbald en mijn 
jongste dochter doet dit 
ook. Wij staan ons 
mannetje en hebben niet 
echt te klagen. 

Vrouw 
KV 
Oostende 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Oostende Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja, er is niets om 
me niet welkom te 
voelen. 
Gelijkwaardigheid 5 

Ik weet oprecht 
niet wat ze doen 
en wij hoeven 
ook geen 
specifieke 
‘behandeling’. 
Gewoon gelijke 
behandeling. 

Oprecht geen idee. 
Er hoeft geen 
verschil te zijn. 4 

In Oostende heb je in 
elke blok toiletten voor 
mannen, maar voor 
vrouwen moet je verder 
zoeken en zijn er dan 
maar twee of drie 
toiletten. 

Niet nodig. Voetbal 
is op zich een 
inclusief gebeuren 
waar iedereen 
welkom is. We 
moeten het niet 
gaan opsplitsen. 

Helemaal 
welkom. We 
springen 
allemaal recht 
en pakken 
elkaar vast en 
hebben een 
gelijke mening. 
Vrouwen kunnen 
oprecht ook 
soms meer 
weten over 
voetbal dan 
sommige 
mannen. Nee   

Vrouw 
KV 
Mechelen 

Wanneer ik kan 
(en mijn kindjes 
niet heb) 
vroeger elke 
thuismatch 

KV 
Mechelen 

Vrienden, 
Familie, 
Kenissen Vrouw 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen 

Wel! iedereen is 
welkom ongeacht 
geslacht, geloof, 
leeftijd.. Enz. 4 

Fanshop bv. Vind 
je voor man, 
vrouw en kind 
niet alleen voor 
mannen 

Harder optreden 
tegen rasisme en 
geweld. Voetbal en 
fans komen met 
plezier samen, voor 
een leuk moment. 
Al die relschoppers 
ongeacht van welke 
ploeg moeten 
stoppen of zwaar 
beboet worden en 
stadion verbod. Dat 
dit stopt, verpest 
heel de sfeer. 
 
Extra toiletten voor 
de vrouwen, 
wachttijden zijn 
soms enorm lang. 4 

Toiletten mogen soms 
iets properder Goed 

Welkom, ik trek 
mij niets aan van 
een ander. Ik 
ben daar voor 
mijn ploeg en 
plezier met 
vrienden. Neen  

Vrouw 
KV 
Mechelen 

meerdere keren 
per maand 

KV 
Mechelen 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Zeker en vast 5 

Bij KV is iedereen 
welkom 

Nog meer 
fanartikelen voor 
vrouwen 4 

Toiletten zijn voorzien 
voor de rest drinken wij 
ook gewoon een pint Ok Zeer welkom Neen   



Vrouw KV Kortrijk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KV Kortrijk 

Vrienden, 
Familie Man 

ja, een groep 
van ultra's 
(zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend 
uit mannen 

Ja, KV Kortrijk 
doet soms acties 
voor vrouwen. 4 Geen idee Geen idee 4 

Ik heb niet te klagen als 
vrouw. 

Leuk maar hoeft 
voor mij niet. Ik zou 
me even goed 
voelen als ze niet 
georganiseerd 
werden. 

Zeer welkom. Ik 
heb me nog 
nooit 
ongemakkelijk of 
onveilig gevoeld 
als vrouw. 

Nee. Er zijn 
voldoende 
vrouwelijke 
supporters. Er 
wordt niet op een 
andere manier 
naar ons 
gekeken.   

Vrouw 
KV 
Mechelen 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen Familie Vrouw 

ja, een groep 
van ultra's 
(zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend 
uit mannen 

Ja, ik voel mij 
welkom. Enkel het 
aanbod in de 
fanshop is zeer 
zeer miniem 4 

Hun aanvaarden 
als gelijkwaardige 
supporter 

Aanbod in fanshop 
vergroten 4 

Er zijn voldoende 
voorzieningen 
aanwezig, maar er is 
altijd ruimte voor 
verbetering 

Ladyevents zijn 
leuk, want dan 
worden we extra in 
de kijker gezet. 

Ik voel mij 
welkom in de 
tribune. 
Niemand kijkt 
neerbuigend 
naar ons. 

Nee dat gevoel 
heb ik niet 

  

Vrouw 

Club 
Brugge, 
OH 
Leuven 

Als ik ticketten 
krijg/win 

Club 
Brugge, 
OH 
Leuven, 
RSC 
Anderlecht 

Vrienden, 
Familie Anders Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja ik voel mij 
welkom, heb het 
nooit anders 
aangevoeld 4 

Cava serveren in 
de kantine 

Verwarming in de 
tribune 4 

Ik vind de stadions dik 
ok 

Meer cava dus 
super, en extra 
contact met de 
spelers 

Ik heb mij nog 
nooit niet 
welkom gevoeld Nog nooit gehad 

Vrouwelijke ploegen op 
het zelfde niveau 
behandelen als de 
mannelijke ploegen 

Vrouw 
Club 
Brugge 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Absoluut. Er wordt 
geen onderscheid 
gemaakt tss 
mannen en 
vrouwen 5 

Propere 
vrouwentoiletten, 
witte wijn en gin-
tonic in de bar Euh… 4 

Propere toiletten (wij 
zitten wel in de vip 
light…) 

Ik ga hier niet 
naartoe wegens 
‘geen interesse’ 

Absoluut. Nog 
nooit anders 
begroet geweest 
dan ze bij mijn 
man en vrienden 
doen. Ook onze 
dochter voelt 
zich welkom. Nee   

Vrouw KAA Gent 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KAA Gent Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Mooie ploeg 4 

Minder lange file 
om te fouilleren 

Vrouwelijkere 
dranken aanbieden 4 

Nieuw stadion, toiletten 
van Club Brugge zijn 
erger!!! Schimmel op de 
muren en afgebroken!!! Welke? 

Super welkom! 
One family 

Nee. Iedereen 
gelijk Grote clubliefde! 

Vrouw 
KV 
Mechelen 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen 

Vrienden, 
Familie, 
Kenissen Vrouw 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Ja 3 

Ze proberen 
meer gelijkheid te 
krijgen tussen 
mannen en 
vrouwen. 

Klinkt banaal en 
stom maar de 
fanshops mogen 
shirts en andere 
dingen soms wel 
vrouwelijker 
voorzien vooral in 
maten. 4 

Omdat de vrouwen 
goed behandeld 
worden en alles 
voorzien word. 

Ik ken het begrip 
maar heb bij onze 
club daar spijtig 
genoeg nog niet 
veel van gezien. 

De ene match al 
meer als de 
andere. 

Spijtig genoeg 
wel nog steeds. 
Vooral als we op 
bepaalde fases 
durven roepen 
dan is het soms 
het gevoel dat 
we geen recht 
hebben van 
roepen omdat we 
er zogezegd 
niets van zouden 
kennen.   

Vrouw 

Club 
Brugge, 
SV Zulte 
Waregem 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge, 
SV Zulte 
Waregem 

Alleen, 
Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Ja, met de club en 
mijn 
supportersclub 5 

Tevreden hoe de 
club met de 
vrouwelijke 
supporters 
omgaat, maar 
niet tevreden hoe 
éën bepaalde 
supportersclub 
omgaan met het 
verlies en de 
trainer. Al die 
negativiteit! 

Meer respect voor 
de vrouwelijke 
supporters door de 
jeugdige spelers die 
denken dat zij 
alleen voetbal 
kennen. Jammer 
genoeg is mijn zoon 
ook trainer in eerste 
klasseploeg. 5 Tevreden 

Ga naar geen 
events 

Ik kijk voetbal 
samen met mijn 
zoon en 
kleinkind en een 
trouwe 
vrouwelijke 
supporter. 

Ja, wij kennen 
geen voetbal 
maar ik verdedig 
mij wel want mijn 
zoon heeft het 
geleerd en 
bespreek alles in 
voetbaltermen. 
Heeft ook les aan 
de voetbalbond. 

  



Vrouw 
KRC 
Genk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KRC Genk Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 3 / 

Duidelijk beleid 
invoeren rond 
grensoverschrijden
d gedrag onder 
supporters 4 

over het algemeen zijn 
de voorzieningen goed 
maar je merkt dat 
voetbal nog steeds een 
mannenaangelegenhei
d zijn 

Onnodig. Ik ben 
voor gender 
gelijkheid (alle 
genders, niet enkel 
m/v!!) en heb geen 
nood aan een 
speciale 
behandeling 

Over het 
algemeen goed 
maar sommige 
mannelijke 
supporters 
vinden het nodig 
om mij/andere 
vrouwen aan te 
raken. Hiermee 
bedoel ik niet op 
een seksuele 
manier maar ik 
ben redelijk 
zeker dat ze dit 
bij mannen niet 
doen. 
Voorbeelden zijn 
als je zit en ze 
moeten 
passeren, zullen 
ze je schouder 
vastnemen en 
iets langer 
vasthouden 
terwijl ze bij 
mannen 
passeren zonder 
lichamelijk 
contact. 

Mensen vragen 
vaak waarom ik 
supporter ben, 
terwijl mijn broer 
deze vraag nooit 
krijgt. Mensen 
gaan ervan uit 
dat ik niets van 
voetbal ken 

Voetbal is nog steeds een 
mannenaangelegenheid 
maar ik denk dat dit 
eerder een attitude onder 
supporters is dan iets 
waar clubs echt iets aan 
kunnen doen. 

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

SV Zulte 
Waregem Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen 

Ik voel me zeker 
welkom! 5 Niets speciaals 

Ben tevreden hoe 
het is 5 

Overal vrouwen 
toiletten en 
uitgebreidere drank 
aanbod dan alleen 
maar bier :-) 

Is voor mij 
persoonlijk niet 
nodig 

Even welkom als 
de heren 

Nee zeker niet, 
wij worden 
aanvaard 

  

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 

1 maal per 
maand 

SV Zulte 
Waregem 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Zeker 4 

Attent zijn op t 
feit dat er 
vrouwelijke 
stewards 
fouilleren 

Warmer maken in 
tribunekantines 5 Omdat alles ok is 

Altijd leuk om ook 
eens in de picture 
te staan Heel welkom Neen   

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

SV Zulte 
Waregem 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 4 

Heel weinig tot 
niks 

Ook eens een 
vrouw in de kijker 
zetten 2 

De toiletten aan de 
hoofdtribiune verdienen 
een update Weet ik niks van Goed 

Dat is best 
mogelijk maar ik 
laat mij niet 
beinvloeden 

Tegen volgend seizoen 
een nieuwe service voor 
toiletten 

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge, 
KAA Gent, 
KAS 
Eupen, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
STVV, SV 
Zulte 
Waregem Familie Anders 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Jawel hoor 5 

Geen idee, ik 
voel geen 
onderscheid Geen idee 3 

De wc's kunnen 
aangenamer Ga ik nooit naartoe 

Vrouwen mogen 
blijkbaar niet 
roepen wat 
mannen wel 
mogen .een   

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

SV Zulte 
Waregem 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 5 

Ze doen niet veel 
speciaal 

Niets, er wordt in 
onze tribunes (bij 
Zulte Waregem) 
niet neergekeken 
op vrouwen. 5 

De voorzieningen zijn in 
orde. 

Ik vind dit niet 
nodig, want dan 
wordt er onnodig 
een onderscheid 
gemaakt. 

Ik voel me 
welkom, ik ben 
nog nooit 
gediscrimineerd 
geweest op de 
tribune. Neen   

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

SV Zulte 
Waregem Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 5 

Nooit problemen 
gehad Niets 4 

Soms sanitair niet 
proper Super Altijd welkom 

Meepraten met 
de mannen wordt 
soms niet serieus 
genomen   

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 

1 maal per 
maand 

SV Zulte 
Waregem 

Vrienden, 
Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja! 2 Geen idee Geen idee 2 

Er zijn geen vuilbakjes 
bij de 
vrouwentoiletten... 

Tof! Je bent met 
vrouwen samen 
met dezelde passie. 

Gewoon, 
mensen kijken 
niet anders San 
naar mannen 
denkik. Nee   



Vrouw 
KV 
Mechelen 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen 

Vrienden, 
Familie, 
Partner Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja, iedereen is er 
gelijk voor de wet 4 

Met respect 
behandelen 

Meer 
supporterskleding 
voor vrouwen 4 

Omdat er genoeg 
voorzieningen zijn Er zijn er te weinig Zeer welkom Neen 

Ik ben zeer tevreden over 
mijn club en word steeds 
naar waarden behandelt. 
Enkel vind ik het jammer 
dat ze niet meer 
vrowuemijke 
supportersartikelen 
maken. De S van de 
mannen is voor mij ook 
nog te groot 

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

SV Zulte 
Waregem Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja heel welkom. 
Iedereen wordt 
gelijk behandeld. 5 

Niets meer dan 
voor mannen. 

Niet direct iets 
anders. 4 

Graag nog betere 
sanitair aanbieden. 

Leuk. Maar niet 
direct nodig 

Heel erg 
welkom. 
Iedereen is 
warm voor 
elkaar. Neen.   

Vrouw 
Club 
Brugge 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge Vrienden Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Ja 3 

Vrouwelijke 
stewards Beter toiletten 2 

Toiletten zijn aan 
vernieuwing tor 

Zou mss wel eens 
leuk zijn 

Iedereen zegt ne 
goeien dag. Neen   

Vrouw KAA Gent 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KAA Gent 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ik voel me 
welkom. 4 

Vooral praktisch 
maar voldoende 
toiletten voor 
dames. 

Speciaal event om 
vrouwelijke 
supporters aan te 
trekken en naar het 
stadion te krijgen. 5 

Voldoende 
voorzieningen 
aanwezig. 

Top! Leuk om nog 
meer vrouwelijke 
supporters naar het 
stadion te krijgen. 

Zeer welkom. Al 
leuke 
vriendschappen 
opgebouwd. 

Nee helemaal 
niet.   

Vrouw 
KV 
Mechelen 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge, 
KAA Gent, 
KRC 
Genk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
Royal 
Antwerp 
FC, 
Sporting 
Charleroi, 
Standard 
de Liège Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer 
evenveel 
mannen als 
vrouwen Ja hoor 4 

Zelfde als voor 
de mannen Niets 4 

Toiletten, evenveel voor 
mannen als voor 
vrouwen top Heel welkom Neen   

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 1x per jaar 

SV Zulte 
Waregem Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 4 

Ons gewoon 
netjes 
behandelen 

Niets speculaties 
juist goe id 4 

Heb geen negatieve 
ervaringen Tof Welkom Nee   

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

SV Zulte 
Waregem Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja, vriendelijkheid 4 

We worden 
geapprecieerd 

Zitjes aangenamer 
maken 4 

Voel me op mijn gemak 
wanneer ik het stadion 
binnenkom 

Geen voorstander 
van ,voetbal is voor 
iedereen zowel 
mannen als 
vrouwen en ook 
kinderen 

Ze vinden het 
normaal dat we 
daar zitten Neen 

In zulte waregem hebben 
wij ons als vrouw altijd 
welkom gevonden 

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
RFC 
Seraing, 
Royal 
Antwerp 
FC, Royale 
Union 
Saint-
Gilloise, 
RSC 
Anderlecht
, Sporting 

Vrienden, 
Familie Vrouw 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Tuurlijk 4 

Niet echt iets 
speciaal, maar 
dat hoeft ook 
niet. Propere toiletten 3 Toiletten 

Slecht, 90 percent 
van de vrouwen 
intresseert zich dan 
totaal niet voor de 
match. 

Even welkom als 
andere 
suoporters Nee 

 



Charleroi, 
Standard 
de Liège, 
STVV, SV 
Zulte 
Waregem 

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
RFC 
Seraing, 
Royal 
Antwerp 
FC, Royale 
Union 
Saint-
Gilloise, 
RSC 
Anderlecht
, Sporting 
Charleroi, 
Standard 
de Liège, 
STVV, SV 
Zulte 
Waregem 

Vrienden, 
Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen Ja 4 Geen idee 

Betere en meer 
toiletten 3 

Sommige stadions zijn 
niet echt vrouw 
vriendelijk qua sanitair. 

Geen idee. Nog niet 
meegemaakt. Welkom Nee   



Vrouw 

RSC 
Anderlech
t 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Cercle 
Brugge, 
Club 
Brugge, K. 
Beerschot 
V.A., KAA 
Gent, KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Mechelen, 
KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
RFC 
Seraing, 
Royal 
Antwerp 
FC, Royale 
Union 
Saint-
Gilloise, 
RSC 
Anderlecht
, Sporting 
Charleroi, 
Standard 
de Liège, 
STVV, SV 
Zulte 
Waregem 

Vrienden, 
Familie Vrouw 

ja, een groep 
van ultra's 
(zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend 
uit mannen 

Ja, ze vinden dat 
goed dat er 
vrouwen naar 
voetbal komen die 
hun mannetje 
kunnen staan 4 

Voor mij is alles 
oké. 

Ik kan op dit 
moment niets 
aangeven. 4 Het nodige is aanwezig. 

Voor mij is dat niet 
nodig. 

Zeer welkom, 
vrouwen achter 
de goal vinden 
ze altijd 
geweldig. 

Ja, soms wel, 
maar dat is dan 
tegenover 
macho's die thuis 
niets te zeggen 
hebben en die 
denken dat ze 
baas zijn in de 
stadions. 

Als vrouw mag je niet 
vergeten dat voetbal een 
mannensport is, en je 
moet soms veel kunnen 
verdragen, kan je dat niet 
als vrouw, dan blijf je 
liever thuis. 

Vrouw 
KV 
Oostende 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KAA Gent, 
KAS 
Eupen, 
KRC 
Genk, KV 
Kortrijk, KV 
Oostende, 
OH 
Leuven, 
RSC 
Anderlecht
, Sporting 
Charleroi, 
Standard 
de Liège, 
SV Zulte 
Waregem 

Vrienden, 
Familie Vrouw 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen ja 2 

voldoende 
toiletten 

club bruggen meer 
toiletten voor 
vrouwen 3 vuile toiletten goed andere sups ok neen   

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 

enkele keren 
per jaar 

SV Zulte 
Waregem 

Alleen, 
Vrienden Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Warme familie 
club 3 Niets speciaals 

Wat meer aandacht 
door bvb eens een 
actie gericht op 
vrouwen 4 Proper sanitair 

Die zijn er weinig tot 
niet Familiale sfeer 

Niet nodig. 
Iedereen welkom 

  

Vrouw KV Kortrijk 

Door corona 
momenteel niet, 
maar in gewone 
tijden enkel de 
thuismatchen KV Kortrijk Partner Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja, familiale sfeer 3 

Geen idee 
eigenlijk 

Veiligheid 
garanderen voor 
dronken hooligans, 
maar datzelfde 
geldt voor mannen 3 

Eerder neutraal, er 
wordt weinig gekeken 
naar voorzieningen 
voor vrouwen volgens 
mij 

Gezien mijn 
gezelschap vooral 
mannen zijn, is dit 
minder relevant Wel oke. 

Niet perse, ik doe 
wat ik wil 

  



Vrouw 

Club 
Brugge, 
Royale 
Union 
Saint-
Gilloise 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge, 
Royale 
Union 
Saint-
Gilloise 

Vrienden, 
Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Bij Club Brugge 
toch iets minder 
dan bij Union. 
Union heeft naar 
mijn mening een 
breder gala 
marchandise voor 
vrouwen. Voor 
een topclub zoals 
Brugge beweert te 
zijn, zouden ze 
echt veel meer 
aanbod voor 
vrouwen mogen 
hebben.  
Ook het sanitair in 
Jan Breydel is 
verschrikkelijk. Dit 
houdt toch echt 
wel tegen om 
volop van de 
wedstrijd en alles 
errond te 
genieten. Op 
Union zijn de wc’s 
containers maar 
veel properder 
dan in Brugge. 3 

Proberen om 
vrouwen 
kledinglijnen uit 
te brengen maar 
het kan stukken 
beter. 

Meningen vragen 
van vrouwen 
betreffende de 
marchandise en 
hier dan ook 
rekening mee 
houden. 2 

Nog eens: bij club 
Brugge verschrikkelijk, 
bij Union kan het 
erdoor. 

Niet ok, k zie geen 
reden waarom 
vrouwen 
gescheiden moeten 
worden van 
mannen. Zeer welkom 

Neen, de 
vrouwen in onze 
tribune worden 
aangezien zoals 
elke andere 
supporter 

  

Vrouw 
SV Zulte 
Waregem 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge, 
KAA Gent, 
KV Kortrijk Familie Vrouw 

ja, een 
supportersclub 
die eerder op 
gezinnen 
gericht is 

overwegend 
uit mannen Ja 3 

Apart toilet, das 
alles 

Ipv actie te doen mt 
jupiler(3+1) een 
actie met frisdrank 
of iets anders 3 

Niet veel meer of aparte 
toiletten 

Geen ladyevents, 
toch niet dat we 
weten 

Wij zitten in de 
familietribune Nee   

Vrouw 
KV 
Mechelen 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

KV 
Mechelen 

Vrienden, 
Mijn man 
en 
vrienden Vrouw Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Absoluut 5 

KV Mechelen is 
een warme 
familie club de 
mensen daar 
maken het een 
mooie ervaring 

Misschien niet beter 
maar misschien 
idee voor lady's day 
in de club? 5 Ik kom er graag Leuk 

Heel welkom 
altijd een praatje 
Ik ben zelf 
Hollandse Nee   

Vrouw 
KRC 
Genk 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KRC Genk 

Vrienden, 
Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b 

Ja, KRC Genk is 
een echte 
familieclub dus 
iedereen voelt 
zich snel welkom 4 

Aparte ingang, 
vrouwelijke 
security,... 

Betere toiletten, 
meerdere security 
om te fouilleren ipv 
1 persoon voor alle 
vrouwen 3 

Het is ok maar kan veel 
moderner en 
hygiënischer 

Onnodig, vrouwen 
dienen niet apart 
behandeld te 
worden 

Goed, zeer 
welkom, steeds 
vriendelijk door 
de ultras 
verwelkomd op 
onze vaste 
staanplaats Nee   



Vrouw 

Royal 
Antwerp 
FC 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Royal 
Antwerp 
FC 

Vrienden, 
Familie Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Ik voel mij welkom 
als mens, maar er 
zouden nog meer 
aanpassingen 
kunnen zijn voor 
vrouwen 2 

Voldoende 
vrouwelijke 
stewards 

Merchandise, meer 
vrouwelijke toiletten 1 

Omdat alles er nog 
steeds meer is voor 
mannen dan vrouwen, 
bv toiletten 

Niet nodig voor mij. 
Ik wil gewoon 
events voor 
iedereen waarbij 
alles voor mannen 
en vrouwen even 
toegankelijk is. De 
verdeeldheid moet 
verdwijnen 

Ik voel mij 
enorm welkom 
tot mannen zien 
hoe fanatiek ik 
ben. Als ik 
meezing, dans 
of roep, word ik 
vaak met een 
rare blik 
bekeken. Ik hoor 
ook vaak ‘ben 
het niet gewend 
dat hier een 
vrouw staat’ 

Absoluut! 
Mannen geloven 
me nooit op mijn 
woord dat ik alle 
wedstrijden ga 
kijken. Pas als ze 
mij effectief 
tegenkomen elke 
week, geloven ze 
het. Ik krijg vaak 
ook vragen over 
de ploeg en 
voetbal in het 
algemeen zodat 
ik kan bewijzen 
dat ik er echt iets 
van ken. 

 

Vrouw 
Club 
Brugge 

Uit- en 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club 

Club 
Brugge 

Vrienden, 
Familie, 
Kenissen Man 

ja, een 
supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend 
uit mannen 

Zeer zeker! Bij het 
binnenkomen 
staan naast een 
reeks mannelijke 
stewards ook 
vrouwelijke 
stewards aan elke 
ingang. Een vrouw 
mag namelijk 
enkel door een 
vrouw gefouilleerd 
worden. Dat deze 
er staan betekent 
toch dat de Club 
ook beseft dat er 
veel vrouwelijke 
supporters 
aanwezig zijn en 
we niet allemaal in 
1 rijtje moeten 
wachten bij 1 
iemand. 4 

Geen 
onderscheid 
maken en dat is 
net een pluspunt. 
Het is even 
normaal om als 
vrouw naar het 
stadion te gaan 
dan als man. Of 
dat is toch hoe ik 
het na al die 
jaren ervaar. 

Intussen zijn oudere 
stadions zoals Jan 
Breydel nog altijd 
ingedeeld volgens 
oude patronen. 
Daardoor zijn er per 
tribune minder 
vrouwelijke 
toiletten. Sinds het 
stadion er staat zijn 
er veel vrouwelijke 
supporters 
bijgekomen, met 
wachtrijen tot 
gevolg. 2 

Meer (en propere, wss 
ook voor mannen haha) 
toiletten voor vrouwen. 

Niet nodig. Ik wil 
niet anders 
behandeld worden 
omwille van 
geslacht. Dit zou 
weer extra het 
verschil tussen 
mannen en 
vrouwen in de verf 
zetten ipv ons gelijk 
te behandelen. 

Zeer welkom. Ik 
denk dat 
tribunes in 
België elke laag 
van de 
hedendaagse 
maatschappij 
bevatten. We 
zijn er allen voor 
hetzelfde doel, 
winnen, en dan 
geldt jouw 
achtergrond niet. 

In een stadion 
alvast niet. 

Ik kom ondertussen bijna 
10 jaar wekelijks in een 
voetbalstadion en sta al 
lang niet meer stil bij het 
feit dat ik een vrouw ben 
tussen allemaal mannen. 
Dat komt ook omdat er 
reeds heel veel vrouwen 
zijn en het normaal is. Ik 
ben benieuwd naar het 
vervolg van je 
bachelorproef, veel 
succes! 

Vrouw KAA Gent 

enkel 
thuiswedstrijde
n van uw 
favoriete club KAA Gent Familie Man Nee 

ik ben geen lid 
van een 
supportersclu
b Ja 4 Gelijkwaardig Geen idee 4 Proper, gng sanitair Geen idee Normaal welkom Nee   

 

Hoe definieert u zich? 
Van welke club bent u 
supporter 

Hoe vaak bezoekt u 
het stadion voor een 
wedstrijd in eerste 
klasse? 

Welke clubs bezoekt 
u? 

Met wie kijkt u 
wedstrijden in het 
stadion? 

De groep met wie 
stadions bezoekt is 
overwegend ... 

Bent u lid van een 
supportersclub? 

Uw supporterclub 
bestaat 

Hoe gaat u om met 
vrouwelijke 
voetbalsupporters? 

Gaat uw club volgens 
u goed om met 
vrouwelijke 
supporters? 

Wat doet uw club goed 
voor vrouwelijke 
supporters? 

Wat kunnen clubs 
volgens u beter doen 
voor vrouwelijke fans? 

Als u nog iets toe 
wenst te voegen, kan 
dat hier. 

Man Cercle Brugge 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club Cercle Brugge Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Zoals met mannelijke 

supporters 5 
Ze niet anders 
behandelen 

Eventueel meer op 
vrouwen gerichte 
voeding en/of drank? 

  

Man KV Oostende 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club 

Club Brugge, KV 
Oostende Vrienden, Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen goed denk ik 4 

zelfde behandelen als 
manen ?   



Man KAA Gent 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Vrienden Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen 

Iedere supporter telt! 5 

Vrouwendrank 
verkopen, niet enkel 
bier 
Mogelijkheid om in het 
stadion op restaurant 
te gaan 
Vrouwelijke stewards 

Tribune voor vrouwen 
xp   

Man KAA Gent 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KAA Gent Vrienden, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Zoals met andere 

supporters 5 

Niets speciaals, 
behandelen zoals de 
mannen Niets speciaals   

Man STVV 1 maal per week STVV Partner Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen 

Zoals bij mannelijke 
supporters ik zie daar 
persoonlijk weinig 
verschil in 4 

Ze worden gelijk 
behandeld niet meer 
en niet minder dat vind 
ik prima, voor iedereen 
dezelfde 
luxe/straf/plaats/prijs 
op de tribune enzo /   

Man KV Oostende 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KV Oostende Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Zolang ze het team 

supporten, geen 
probleem mee. 5 

Iedereen gelijk 
behandelen + nette 
vrouwentoiletten /   

Man KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KV Kortrijk 

Vrienden, Familie, 
Kenissen Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen 

zoals alle andere 
supporters 5 

speciale evenementen 
zoals cava avond betere toiletten   

Man RSC Anderlecht 
meerdere keren per 
maand RSC Anderlecht Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Iedereen is gelijk 5 Iedereen is supporter 

Meer wedstrijden voor 
de rsca women in het 
lotto park 

  

Man KRC Genk enkele keren per jaar KRC Genk Vrienden, Familie Man 

Lid van Belgische 
supportersclub van 
Liverpool en 
Dortmund. Geen 
belgische clubs. 

overwegend uit 
mannen 

Niet anders dan met 
mannelijke supporters. 
Voor mij is er geen 
verschil. 4 

Niets specifiek. Maar in 
mijn ogen de beste 
manier om niet te 
discrimineren 
aangezien man en 
vrouw gelijk zijn. 

Niet perse voor de 
vrouwelijke fans maar 
voor iedereen die niets 
te maken heeft met 
hooliganisme en 
scheldtirades deze 
personen straffen. 
Voetbal moet een feest 
zijn. 

  

Man KV Oostende 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Oostende Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Zoals elke supporter: 

Normaal 5 
Niets, want iedereen is 
gelijk Niets  

Man KV Mechelen 

Proberen elke 
thuiswedstrijd te gaan 
zien KV Mechelen Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Het zijn ook supporters 
die de ploeg mee 
vooruit willen roepen 4 

Vrouwelijke stadion 
omroepster die het 
publiek mee krijgt, 
gescheiden wc's, 
streven naar eerlijk 
verdeelde personeel 
tussen mannen en 
vrouwen 

Online of lokaal meld 
punt op discriminatie, 
een fan club speciaal 
voor vrouwelijke 
supporters 

Dat de eerste ploeg 
van de mannen en de 
eerste ploeg van de 
vrouwen van elke 
proffecionelen club in 
België afwisselend 
thuis spelen in de 
stadions. Door het 
vrouwen voetbal ook 
meer toe te laten, 
zullen vrouwen hun 
weg naar het voetbal 
iets gemakkelijker 
vinden... 



Man KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

KAA Gent, KV 
Oostende, RSC 
Anderlecht, SV Zulte 
Waregem Vrienden, Familie Man 

ja, een supportersclub 
die eerder op gezinnen 
gericht is 

overwegend uit 
mannen 

Zoals andere 
supporters 5 

Extra acties om 
vrouwen naar stadion 
te krijgen wat super is Dranken aanpassen   

Man 
KV Kortrijk, RSC 
Anderlecht enkele keren per jaar KV Kortrijk Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Ze zijn evenwaardig 4 Lady event Sanitair   

Man KRC Genk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KRC Genk Vrienden, Familie Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen Goed 4 

Genk is een familieclub 
die heel sterk inzet op 
gezinnen naar stadions 
te trekken. Geen idee 

Vooral op instagram 
onder paginas van 
voetbal merk ik op dat 
vrouwen vaak geen 
commentaar/opmerkin
g mogen maken. 
Hierbij krijgen ze altijd 
seksistische 
commentaar (bv. “ga 
terug naar uw keuken” 
etc.). 

Man KV Mechelen 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Mechelen Vrienden, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Hetzelfde als met alle 

andere supporters, 
respectvol. 5 

Gelijkwaardigheid 
bieden voor iedereen. Niets waar ik zo opkom   

Man RSC Anderlecht enkele keren per jaar 

KAA Gent, RSC 
Anderlecht, SV Zulte 
Waregem Vrienden, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Zoals met elke andere 
supporter. 4 

Naar mijn weten niets 
specifiek, zou ook niet 
nodig moeten zijn 
zolang zij even 
gemakkelijk de weg 
naar het stadion 
vinden 

Stel dat vrouwen zich 
niet thuis voelen in een 
voetbalstadion, zou 
een sympathieke 
uitnodiging via social 
media al een mooie 
motivatie kunnen 
vormen. Een ladies 
day zoals ze wel eens 
bij de Rode Duivels 
deden zou ook 
kunnen. 

  

Man KRC Genk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KRC Genk Vrienden Anders 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen 

Gewoon. Zoals met 
alle supporters, 
ongeacht geslacht 5 

Iedereen gelijk. Geen 
onderscheid. Geen idee   

Man Standard de Liège 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club Standard de Liège Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Op dezelfde manier als 
met mannelijke 
exemplaren 4 

Niets specifieks, maar 
Standard is over het 
algemeen een club 
waar gelijkheid zeer 
belangrijk is /   

Man KAA Gent enkele keren per jaar 

Club Brugge, KAA 
Gent, OH Leuven, 
RSC Anderlecht 

Vrienden, Familie, 
Professioneel Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Zoals met mannelijke: 
vriendelijk 3 

Nieuw stadion met 
meer en aangename 
binnenruimtes is erop 
gericht ook vrouwen en 
gezinnen naar stadion 
te lokken (hey 
Margriet, daarover 
eens polsen bij KVK en 
hun stadionplannen. 
Daarover vertelde 
Joseph Allijns met 
vorig jaar al wat) 

Vrouwenvoetbal 
promoten 

  

Man Cercle Brugge 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club Cercle Brugge Vrienden, Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen 

Familiaal en 
vriendelijk. One family. 5 

Bepaalde wedstrijden 
gratis tickets voor 
dames. 

Wij zijn een familiale 
vereniging. Iedereen is 
welkom. Hoe meer 
vrouwelijke fans, hoe 
beter. 

 



Man STVV 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club STVV Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Respectvol. Ze hebben 
ook een mening, 
meestal meer 
genuanceerd. 4 

Er is een vrouwelijke 
supportersclub, er 
worden ook een aantal 
acties gedaan in 
samenwerking met de 
stad (Shop & The City) 
en er was een tijdlang 
een trofee die werd 
uitgereikt aan de 
knapste mannelijke 
voetballer van de club 
(verkozen door de 
vrouwelijke 
supportersclub). 
Vrouwelijke functies in 
de club. 

Zo'n vrouwelijke 
supportersclub lijkt me 
altijd wel tof en een 
goed idee. 

Naar mijn gevoel 
worden vrouwen (en 
hun affectie met 
voetbal) meer 
geaccepteerd en 
geapprecieerd dan 
vroeger. Imke Courtois 
heeft daar als 
vrouwelijk 
voetbalanaliste zeker 
haar rol in. 

Man KV Oostende Soms KV Oostende Met mijn vader Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Ik ga goed om de 

vrouwelijke supporters 5 Alles 

Niks alles is goed voor 
vrouwen 

  

Man KV Kortrijk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Kortrijk 

Alleen, Vrienden, 
Familie, Kenissen Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Nix speciaal 4 

Zo een speciale dag vo 
de vrouwen en een 
familietribune /   

Man KV Mechelen 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club 

KV Mechelen, OH 
Leuven, Standard de 
Liège Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Het zelfde als met 
andere 
voetbalsupporters 5 

Andere dranken 
aanbieden 

Denk dat ze het goed 
doen aangezien er 
veel vrouwelijke fans 
zijn   

Man KV Oostende 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Oostende Vrienden, Familie Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen Geen problemen mee 4 Geen idee 

Een vrouwenploeg 
opstarten 

  

Man KAA Gent 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KAA Gent Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Ik heb geen weet van 
speciale behandeling 3 

Ik ben me niet bewust 
van specifieke acties 
voor/naar vrouwen toe, 
behalve vrouwelijke 
stewards bij de ingang 
voor de fouille en 
vrouwentoiletten 

Ruimer, meer 
vrouwelijk aanbod van 
food&beverages voor 
een vrouwelijk publiek, 
vrouwvriendelijke 
parkeerplaatsen, meer 
vrouwelijke 
merchandising 

  

Man 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Royale Union Saint-
Gilloise 

Vrienden, Familie, 
Kenissen Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen Respectvol 5 

De club is toegankelijk 
voor iedereen, maakt 
niet uit wie of wat je 
bent 

Neutrale/vrouwgerichte 
reclame of promoties 
(meeste zijn mannelijk 
gericht) 

/ 

Man KV Kortrijk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Kortrijk Vrienden Man Nee enkel uit mannen 

Die supporteren net als 
een ander, maar vaak 
komen ze niet voor de 
voetbal 2 Niets speciaal Veel   

Man Club Brugge 
meerdere keren per 
maand Club Brugge Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Hetzelfde zoals 
mannelijke supporters 4 Kwn meer vrouwen wc’s   

Man KV Mechelen 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KV Mechelen Vrienden, Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen Normaal. 5 Familiale ontvangst 

Op verplaatsing is het 
sanitair een ramp voor 
vrouwen. Vies en 
volwassen.   

Man KV Oostende 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club 

Club Brugge, KV 
Oostende Vrienden, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Te open vraag 4 Niets specifiek Meer toiletten   



Man KAA Gent 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KAA Gent Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Als gelijk aan 
mannelijke supporters. 5 Gelijke behandeling. Bij ons is het oke. 

Ons supportersgroepje 
bestaat uit gelijke 
man.en vrouwelijke 
sups. 

Man KV Kortrijk enkele keren per jaar KV Kortrijk Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Leuk dat zij er ook bij 

zijn! 3 

Familietribune met 
entertainment voor 
kindjes Geen idee   

Man Standard de Liège 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club Standard de Liège Vrienden Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen Hetzelfde als mannen 5 Apparte fouillering 

De wc's voor vrouwen 
beter onderhouden 

  

Man Royal Antwerp FC 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Hetzelfde als met 
mannen. 4 

Hetzelfde als voor 
mannen: comfort. 

Meer toiletten 
voorzien.   

Man KV Oostende 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Oostende Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Zoals met andere 

supporters, geen 
onderscheid 5 

Hen behandelen als 
gewone supporters, 
geen benadeling en 
ook geen bevoordeling 

Er geen zaak man-
vrouw van maken, 
maar iedereen 
behandelen als mens 

  

Man KAA Gent 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Vrienden, Familie Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen Zijn gelijk aan mannen 4 

Zo gewoon 
behandelen, geen 1 
van de 2 genders voor 
trekken 

Meer drank en eten 
aanbieden aangepast 
aan de vrouw 

  

Man KRC Genk 
Soms ook mee op 
verplaatsing KRC Genk Vrienden Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Weinig of geen 
contact. De vak waar ik 
zit bestaat uit 99% 
mannen 3 

Genk is een 
familieclub, bij mij 
weten wordt er geen 
onderscheid gemaakt 
tussen mannelijk en 
vrouwelijke fans Ik zou het niet weten   

Man 
Royale Union Saint-
Gilloise 

meerdere keren per 
maand 

KV Mechelen, OH 
Leuven, Royale Union 
Saint-Gilloise Vrienden, Familie Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen Beleefd en galant. 5 

Toiletten, sociale 
acties zoals ophalen 
en uitdelen van 
hygiënisch materiaal. 

Meer normaliseren van 
aanwezigheid in 
stadion en belachelijk 
machogedrag 
ontmoedigen. 

RUSG is al jaaaren 
vrouwvriendelijk en 
familiaal. 

Man Cercle Brugge 

Alle thuiswedstrijden, 
sommige 
uitwedstrijden Cercle Brugge 

Vrienden, Familie, 
Kenissen Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Neutraal, geen 

probleem mee 4 
Niets speciaal, doet 
ook niets negatiefs Geen flauw idee   

Man Club Brugge 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club Club Brugge Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen 

Moet perfect kunnen 4 
Club heeft ook voor 
vrouwen fan items /   



Man KRC Genk 1 maal per week 

Club Brugge, KAA 
Gent, KAS Eupen, 
KRC Genk, KV 
Mechelen, OH Leuven, 
RFC Seraing, Royal 
Antwerp FC, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, 
Standard de Liège, 
STVV Vrienden Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Identiek het zelfde als 
bij mannelijke 
supporters 3 

Is het zelfde zoals bij 
mannelijke supporters Geen idee   

Man KRC Genk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KRC Genk Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

normaal ze maken 
deel uit van de 
supporters 4 

ze behandeld ze 
evenwaardig geen idee 

soms problemen met 
dames die voor mij op 
hun smartphone zitten 
spelletjes te spelen 
maar dan evenzeer 
roepen als er geroepen 
wordt zonder te kijken. 

Man KAA Gent 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club 

Cercle Brugge, KAA 
Gent Vrienden, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Niks bijzonders 4 Groot stadioncomfort /   

Man Club Brugge Als het goed weer is Club Brugge Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Goed iedereen heeft 

recht om supporter te 
zijn van zijn/haar 
favoriete voetbalclub. 5 

niets ik zie dikwijls 
vrouwen zitten dus ze 
zullen wel binnen 
mogen zeker. / / 

Man Club Brugge 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club Club Brugge 

Vrienden, Familie, 
Kenissen Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) enkel uit mannen 

Op de begroeting na 
(enkel kus op de wang 
ipv hand en kus op 
wang) compleet 
hetzelfde als andere 
supporters. 5 

Verhouding mannelijke 
en vrouwelijke 
stewards is evenredig 
aan de verhouding bij 
de supporters. 
Sanitaire 
voorzieningen zijn 
(gezien de algemene 
staat van Jan Breydel) 
afgestemd op de 
specifiekere 
vrouwelijke noden. 

De sanitaire 
voorzieningen op veel 
uitmatchen zijn 
dominant gericht op 
mannen 

  

Man RSC Anderlecht 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club RSC Anderlecht Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Niet anders dan met 

mannelijke 3 Niets speciaals Niets speciaals   

Man KAA Gent 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KAA Gent Vrienden Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) enkel uit mannen 

Waar ik sta, zijn er 
amper tot geen 
vrouwen. Het is meer 
een mannencultuur. 3 Geen idee Geen idee   

Man KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, KAA Gent, 
KAS Eupen, KRC 
Genk, KV Kortrijk, KV 
Mechelen, KV 
Oostende, OH Leuven, 
Royale Union Saint-
Gilloise, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV Alleen, Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

niet specifiek anders 
ten opzichte van 
mannelijke 4 geen idee 

meer toiletten voor 
dames 

  

Man OH Leuven 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club OH Leuven Vrienden, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Gewoon zoals als 

deftige mens. Met 
respect 4 Ladies night denk ik Wijntje aanbieden   



Man KRC Genk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KRC Genk Vrienden, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Hetzelfde als met 

mannelijke 4 
Merch specifiek voor 
vrouwen Geen idee   

Man KV Mechelen 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KV Mechelen Vrienden Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Net zoals met 
mannelijke supporters. 
Een voetbalsupporter 
die van voetbal en de 
sfeer geniet, maakt 
niet uit welk geslacht 
die supporter heeft. 5 

Er wordt geen 
onderscheid gemaakt 
tussen mannen en 
vrouwen. In de 
fanshop is er evenveel 
te vinden voor vrouwen 
dan voor mannen. KV 
Mechelen zelf lokt veel 
vrouwen naar het 
voetbalstadion. Geen idee   

Man KRC Genk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KRC Genk Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Gewoon. Respect voor 
alle supporters. 4 geen idee 

Ik praat met 
vrouwelijke supporters 
maar nooit over hoe de 
club omgaat met hen 

  

Man KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

KV Kortrijk, KV 
Oostende, SV Zulte 
Waregem Vrienden, Familie Man 

ja, een supportersclub 
die eerder op gezinnen 
gericht is 

overwegend uit 
mannen 

Voorkomend en 
beleefd. 5 

Soms een 
vrouwendag. 

Vrouwen meer 
betrekken bij de 
werking tussen club en 
supporters 
verenigingen 

Mijn jongste zoon van 
15 neemt regelmatig 
vriendinnetjes mee 
naar het voetbal ter 
kennismaking. Met 
succes. 

Man 

Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht 1 maal per maand 

Royale Union Saint-
Gilloise Vrienden, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Beleefd ,afstandelijk. Ik 

ben getrouwd 5 
Union is enorm familie 
vriendelijk 

Antwerp, Brugge 
,standard de crapuul 
ploegen   

Man KRC Genk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KRC Genk Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Geen probleem 4 
Zich uitdragen als een 
gezinsclub 

Specifieke catering 
voor vrouwen, attentie 
met moederdag ....etc 

 

Man KAA Gent enkele keren per jaar KAA Gent Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Supporters zijn 

supporters, geslacht 
speelt toch geen rol? 
Maw ik ga met 
iedereen op dezelfde 
manier om. 4 

Er is toch geen verschil 
tussen mannelijke en 
vrouwelijke supporters, 
mijn club doet het 
volgens mij goed voor 
haar supporters, dus 
ook de vrouwelijke. /   

Man KAA Gent 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KAA Gent 

Alleen, Vrienden, 
Kenissen, 
Zakenrelaties Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Welkom, leuk dat zij 

dezelfde passie delen . 5 

Maakt geen verschil 
tussen m & v in zover 
ik dit kan beoordelen . Geen idee ...   

Man KV Kortrijk 
meerdere keren per 
maand KV Kortrijk Vrienden Man Nee 

overwegend uit 
mannen Respect 4 

Evenveel als voor 
mannen Wc   

Man KV Kortrijk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club 

KAA Gent, KV Kortrijk, 
KV Oostende, SV Zulte 
Waregem Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Zoals met mannen, 
wat us her verschil? 
Ben wel galanter met 
hen 5 

Veel aandacht en 
ladies business club Meer toiletten   

Man KRC Genk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KRC Genk Alleen Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Gewoon, zoals met 

mannelijke fans. 

4 

Voor de mamma: 
goedkope familie 
abonnement.  
Genoeg gescheiden 
toiletten. Geen idee.   



Man KV Oostende 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Partner en vrienden Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen 

Leuk dat er meer en 
meer vrouwen naar het 
voetbal komen! 5 

Geen verschil gemaakt 
tussen mannen en 
vrouwen. 

Groter aanbod van 
vrouwenkleding in de 
fanshop en meer 
vrouwen toiletten. 

 

Man OH Leuven 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club OH Leuven Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Normaal 5 

Initiatieven om 
vrouwen te lokken door 
voordeeldagen om 
vriendinnen mee te 
nemen, 
vrouwenartikelen in de 
fanshop 

Integratie vrouwen in 
harde kernen 

  

Man KRC Genk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KRC Genk Vrienden, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Ken er geen echt 

persoonlijk, maar 
stoort me niet 5 

Ze gaan er mee om 
zoals met iedereen Geen idee   

Man KV Mechelen 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KV Mechelen 

Vrienden, Familie, 
Kenissen Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen 

Zijn supporters als een 
ander. 5 Kledingsstijlen, .. 

Misschien voor de 
vrouwen met kinderen 
die wat rustiger willen 
staan een aparte plek 
voorzien. 

  

Man KRC Genk 1 maal per maand 

KRC Genk, KV 
Oostende, Royal 
Antwerp FC, RSC 
Anderlecht Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Geen onderscheid met 
mannen. 5 Gelijkheid 

Het vrouwenvoetbal 
staat nog niet op punt, 
wordt vaak nog 
vreemd en ondermaats 
bekeken door de 
fysieke verschillen 
anders dan dat merk ik 
bij het supporteren 
weinig verschil tussen 
man en vrouw. 

GO ladies! 

Man RSC Anderlecht Groundhopper 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Vrienden Man 

niet voor een belgische 
club enkel uit mannen 

Goed, als man altijd 
fijn om ook het andere 
geslacht aanwezig te 
zien 3 

Nooit iets extra van 
gemerkt op zich buiten 
de wc’s maar die 
worden overspoelt 
door mannen 

Toiletten beter 
afschermen ? 

Ik merk vooral bij de 
niet topclubs meer 
vrouwelijke supporters,  

Man 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Royale Union Saint-
Gilloise Vrienden Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen 

Ik maak geen 
onderscheid in hoe ik 
met supporters omga. 5 

De tribune is divers, er 
zijn veel vrouwen en 
mannen door elkaar. 

In veel andere stadions 
zijn de tribunes niet 
divers genoeg, zowel 
qua geslacht als qua 
afkomst. 

  



Man KRC Genk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KV Kortrijk, KV 
Mechelen, KV 
Oostende, OH Leuven, 
RFC Seraing, Royal 
Antwerp FC, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, 
Standard de Liège, 
STVV, SV Zulte 
Waregem Familie Vrouw 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen Goed 5 

Gelijke behandeling 
voor allen 

Sanitaire 
voorzieningen beter 

  

Man 
Club Brugge, KV 
Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Club Brugge, KV 
Kortrijk Ben steward Anders 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen 

Zijn mij evenwaardig 5 Aparte wc Kan altijd iets beter   

Man Standard de Liège 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club Standard de Liège 

Alleen, Vrienden, 
Familie, Kenissen Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen Zoals een ander 4 

Geen onderscheid 
maken 

Drank en 
eetgelegenheden meer 
openzetten. 
‘Vrouwendagen’ 
organiseren.   

Man KRC Genk enkele keren per jaar KRC Genk Vrienden non-binair Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Gewoon,t zijn maatjes 5 
Goed voor allen 
zonder onderscheid 

Bepaalde mannelijke 
supporters opvoeden 

  

Man 
KV Kortrijk, RSC 
Anderlecht 

meerdere keren per 
maand 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, KAA Gent, 
KAS Eupen, KRC 
Genk, KV Kortrijk, KV 
Mechelen, KV 
Oostende, OH Leuven, 
Royal Antwerp FC, 
RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, 
Standard de Liège, 
STVV, SV Zulte 
Waregem Kenissen Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Mannen en vrouwen 
zijn voor mij gelijk 5 

Kom niet onmiddellijk 
op iets 

Meer toiletten voorzien 
voor dames 

  

Man RSC Anderlecht nooit 
KV Kortrijk, RSC 
Anderlecht Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

ik kom over het 
algemeen met 
iedereen overeen! 5 

onze beste supporter 
verkozen is een vrouw 

is elke vrouw voetbal 
minded? voetbal is voor 

iedereen! 

Man KRC Genk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KRC Genk Familie Man Nee 

uit ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen 

1 passie .. 1 club .. ik 
heb trouwens mijn 
vrouw leren kennen op 
KRC Genk 5 

Ik zou het niet weten ... 
Krijgt een supporter 
van een club een 
voorkeurbehandeling 
via geslacht ? Bij mijn 
weten niet 

Nog eens .... Geslacht 
speelt echt geen rol in 
het stadion . 

Ik snap het nut niet . Je 
gaat naar het stadion 
om je favoriete club te 
steunen .  
Wat maakt het uit of 
dat je M,V of zelfs X 
bent ?? 

Man Cercle Brugge 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, KV Oostende Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Moet kunndn 5 
Behandelen zoals 
iedereen Niks   

Man KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KV Kortrijk 

Vrienden, Familie, 
Kenissen Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen 

Hetzelfde als met 
mannen, iedere 
supporter is gelijk 5 

Niets speciaals, hoeft 
ook niet want als er 
geen onderscheid 
gemaakt wordt is 
iedereen welkom en 
vrij om te kiezen of 
hij/zij komt naar het 
stadion 

beter' doen hoeft voor 
mij niet. Vrijheid en 
gelijkheid is het 
belangrijkste 

  

Man KV Kortrijk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Kortrijk Alleen, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Op de manier waarop 

ik met mannelijke 
supporters om ga 4 

Acties gericht op 
vrouwen, vrouwelijke 
supporters in beeld 
brengen, ... 

Meer vrouwen in 
technische staff 

  



Man KV Oostende 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KV Oostende Vrienden Man 

Voorzitter 
supportersfederatie 

overwegend uit 
mannen 

Zoals met iedere 
andere supporter 5 

Kv oostende is een 
echte familieclub en 
respecteert iedereen 
op dezelfde manier Geen idee   

Man KRC Genk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Vrienden Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen Normaal gedrag 5 

Niks speciaal. 
Iedereen gelijk voor de 
wet 

Wc voor de 
bezoekende ploeg 
+altijd zeer vuile zitjes 
zo dat je wel moet 
recht staan 

  

Man KV Kortrijk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Kortrijk Vrienden, Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Ik ga niet anders om 
met vrouwelijke 
supporters dan met 
andere vrouwen. 5 Geen idee. 

Geen idee? Een 
ladiestribune voorzien? 
Nettere toiletten 
voorzien... 

Voetbal is nu 
voornamelijk een 
mannenzaak . Dat mag 
voor mijn part 
veranderen. Meer 
aandacht voor het 
damesvoetbal is ook 
wenselijk. 

Man K. Beerschot V.A. 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Club Brugge, K. 
Beerschot V.A. Vrienden Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen Zoals met iedereen 4 

Ze doen voor alle 
supporters hetzelfde Elke fan is hetzelfde   

Man KV Oostende 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Oostende Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Positief, hetzelfde als 
mannen 4 

Ze proberen vrouwen 
naar het voetbal te 
krijgen door de KVO 
Ladies in te voeren 

Ze meer in beeld 
brengen tijdens de 
televisie 

  

Man 
KV Kortrijk, RSC 
Anderlecht 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Club Brugge, KAA 
Gent, KRC Genk, KV 
Kortrijk, Royal Antwerp 
FC, RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, 
Standard de Liège, SV 
Zulte Waregem Vrienden Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen Normaal 5 

Verschillende 
initiatieven Geen idee   

Man KV Oostende 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Oostende Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Man of vrouw maakt 

niks uit. 5 
Ze profileren zich als 
gezinsvriendelijk 

Vrouwelijke toiletten 
beetje uitbreiden. 

  

Man Club Brugge 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club Club Brugge Vrienden Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Hetzelfde als met de 
mannelijke supporters 5 

Extra (mobiele) 
toiletten zijn voorzien 

Aparte en genoeg 
vrouwentoiletten 

  

Man Royal Antwerp FC 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club Royal Antwerp FC Vrienden, Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Normaal zoals met alle 
supporters 4 

Geen verschil ts man 
en vrouw vooropstellen Deftige toiletten 

Ik ga regelmatig naar 
Atletico Madrid kijken 
daar is de man/vrouw 
bezetting 60/40% 

Man KAA Gent 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KAA Gent Vrienden Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) enkel uit mannen 

Zolang ze geen selfies 
trekken ist goe 3 

Doen ze dan iets voor 
vrouwen? 

Against modern 
football 

No pyro no party  

Man KV Mechelen 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Mechelen Alleen, Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Zijn even goed welkom 

als mannelijke supp9 5 

Oa familie tribune voor 
ganse familie aan 
democratische prijzen Niks speciaals   



Man KAA Gent 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KAA Gent Vrienden Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Normaal, zoals bij een 
man 5 

Normaal doen, zoals 
bij mannen Niks   

Man KV Kortrijk enkele keren per jaar KV Kortrijk, OH Leuven Vrienden, Familie Vrouw Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Zoals met mannelijke 

supporters 5 Er is geen onderscheid 

In mijn club zijn er te 
weinig wc's voor 
vrouwen   

Man KV Oostende 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Oostende Vrienden, Familie Anders 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen idem als met de 

mannen 5 
Worden op gelijke voet 
gezet met de mannen 

is best goed zoals het 
is 

Vrouwen brengen 
meer kleur in de 
supporters vakken 

Man KAA Gent 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KAA Gent Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Zijn over het algemeen 
rustiger dan mannen, 
ik heb geen problemen 
dat er soms veel 
vrouwen tussen zitten, 
in tegendeel zelfs. 5 

Vrouwen en mannen 
zijn gelijk behandeld Geen idee   

Man KV Kortrijk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Kortrijk Vrienden, Familie Man Nee 

overwegend uit 
mannen 

zelfde zoals met 
mannen 4 gelijk behandelen     

Man KV Mechelen 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Mechelen Vrienden Vrouw 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Lgewoon zoals we 
onder vrienden zijn. 
Met een lach en een 
zwans 4 

Vrouwelijke toiletten , 
drank vrouwen zoals 
frisdranken etc etc etc 

Ze doen al heel goed 
hun best , ik zou niet 
weten wat ze nog meer 
kunnen doen 

  

Man KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Vrienden, Familie Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen 

Hetzelfde als met 
mannelijke supporters 4 

Soms speciale 
aanbiedingen om meer 
vrouwen naar het 
stadion te krijgen Geen idee   

Man KV Oostende 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club 

KV Oostende, Royale 
Union Saint-Gilloise Vrienden, Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

uit ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen 

Ik heb zelf vriendinnen 
die mee komen met mij 
dus vind ik zeer leuk 
zelfs. Mijn nieuwe 
vriendin heb ik daar 
zelfs leren kennen. 4 

Toiletten zijn proper, 
vrouwenavond, acties 

Nog meer de nadruk 
leggen op hen 

  

Man 
KRC Genk, OH 
Leuven 

enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KRC Genk Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Ik maak geen 
onderscheid. We zijn 
allen supporters 4 

Supporterstenue met 
een vrouwelijke snit. 

Weinig. Ik stel me de 
vraag of je niet meer 
aan discriminatie doet 
door juist zo'n 
onderscheid te maken. 

Als familieclub moet er 
meer opgetreden 
worden tegen de late 
zondagwedstrijden en 
een betere toepassing 
van het rookverbod. 
Beide hebben een 
nefast gevolg voor de 
aanwezige kinderen. 
En indien de kinderen 
niet aanwezig zijn, is 
meestal de vrouw de 
dupe als 'oppas. 



Man Royal Antwerp FC 1 maal per week Royal Antwerp FC Vrienden Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

hetzelfde als 
mannelijke 
voetbalsupporters 5 

hetzelfde met hen 
omgaan als mannelijke 
voetbalsupporters ; 
voldoende propere 
toiletten /   

Man RSC Anderlecht 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club RSC Anderlecht Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub zoals met mannelijke 

supporters 4 
aanpak 
supportersgeweld meer toiletten   

Man KRC Genk nooit KRC Genk Alleen, Op tv Man Nee 
ik ben geen lid van een 
supportersclub Gewoon 5 Weet ik niet Weet ik niet   

Man KV Kortrijk enkele keren per jaar 

Club Brugge, KAA 
Gent, KV Kortrijk, RSC 
Anderlecht, SV Zulte 
Waregem Vrienden, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Positief 4 

Organiseren op 
sommige wedstrijden 
acties om vrouwelijke 
supporters naar het 
voetbal te krijgen. /   

Man 
Royale Union Saint-
Gilloise enkele keren per jaar 

Royale Union Saint-
Gilloise Vrienden Man 

ja, een supportersclub 
die eerder op gezinnen 
gericht is 

overwegend uit 
mannen 

Green probleem met 
hen 4 

Il sert hey niet maar ik 
Zie veel vrouwen in het 
stadion 

Meer inclusiviteit in 
staffs, meer friendly 
leefmilieu creeren 

  

Man 
Royale Union Saint-
Gilloise 

enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club 

Royale Union Saint-
Gilloise Vrienden Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen Ik vind dit geweldig 5 Iedereen is hetzelfde 

Het drank aanbod 
aanpassen naar 
vrouwelijke drankjes 
en meer wc   

Man 
Royale Union Saint-
Gilloise 

enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club 

Royale Union Saint-
Gilloise Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Er is geen probleem 4 

Ze behandelden ze 
gewoon zoals de 
mannelijke supporters. 
En het is goed om 
geen onderscheid te 
maken. Geen idee 

 

Man KV Mechelen 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KV Mechelen Vrienden, Familie Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen 

Niet anders dan met 
mannen... 5 

Maken geen 
onderscheid en zetten 
het vrouwenvoetbal in 
de kijker! 

Problemen aanpakken 
daar waar ze zijn! 
Geen weet van bij 
Kavee! 🤗🤗   

Man KRC Genk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, RFC 
Seraing, Royal 
Antwerp FC, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, 
Standard de Liège, 
STVV, SV Zulte 
Waregem 

Vrienden, Familie, 
Kenissen Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen Goed 5 Alles Misschien meer wc   

Man KV Mechelen 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club 

KV Mechelen, Royal 
Antwerp FC Vrienden, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Normaal. Het is zeer 
fijn om een toename 
van vrouwelijke 
supporters te zien. 4 

Inspelen op de 
familiale beleving 

Een betere benadering 
van de familiale 
beleving 

  



Man KAA Gent 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Vrienden, Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen Zonder onderscheid 2 

Maakt geen 
onderscheid tussen 
mannen en vrouwen 

Hygiëne van de 
toiletten maar dat geldt 
ook voor deze van de 
mannen toiletten. 
Vrouwvriendelijke 
drankjes 
schenken/verkopen. 
Merchandising 
vervrouwelijken. 

Tof dat er veel 
vrouwen beginnen 
gaan naar het voetbal, 
leerde daar mijn ex 
kennen. 

Man Club Brugge enkele keren per jaar Club Brugge Vrienden Man Nee 
ik ben geen lid van een 
supportersclub / 4 Voldoende toiletten /   

Man KV Mechelen 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club 

K. Beerschot V.A., KV 
Mechelen, RSC 
Anderlecht 

Vrienden, Familie, 
Kenissen Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Maakt mij niet uit, 
iedereen het zelfde 
aan mijn vak nog veel 
vrouwen en is allemaal 
het zelfde voor kv 
famielie 5 

Vrouwenvoetbal in 
beeld brengen, en 
events dat het 
aanmoedigen 

Het netraal aanpaken 
forceren kan meer 
kwaad doen voor 
tegestanders denk ik 

 

Man KV Mechelen 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Mechelen 

Vrienden, Familie, 
Kenissen Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Exact hetzelfde als met 
mannelijke 
voetbalsupporters 4 

Niets speciaal / 
Vrouwelijke stewards 
om vrouwen te 
fouilleren bij ingang 
stadion (maar dit lijkt 
vanzelfsprekend) 

Moeilijke vraag, 
tussenkomen als er 
spraken is van 
seksisme tussen 
supporters ( ik weet 
niet of dit al het geval 
is want heb het zelf 
nog niet gezien ) 

  

Man KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KV Kortrijk Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Zoals je met iedereen 

zou moeten omgaan. 5 

Beleving is voor 
iedereen hetzelfde. 
Soms wel een 
ladiesnight. /   

Man KV Mechelen 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Mechelen Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Ik maak geen verschil 
tussen man en vrouw 5 gelijke behandeling geen idee   

Man KV Mechelen 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, KAA Gent, 
KRC Genk, KV Kortrijk, 
KV Mechelen, KV 
Oostende, OH Leuven, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Standard 
de Liège, SV Zulte 
Waregem Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Die zijn gelijk 5 Familieclub Geen idee   

Man KRC Genk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KRC Genk 

Vrienden, Familie, 
Kenissen Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen 

Zoals elke andere 
supporter 5 

De club doet normaal, 
zoals het hoort 

Een vrouw heeft 
dezelfde rechten als 
een man 

  

Man Cercle Brugge 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, KAA Gent, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, SV Zulte 
Waregem Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Niet anders dan 
tegenover mannelijke 
supporters. 5 / 

Vrouwelijker drank 
serveren, deftig 
sanitair voorzien... 

  

Man 
Royale Union Saint-
Gilloise 

enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club 

Royale Union Saint-
Gilloise Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Zoals alle andere 

supporters 5 Niets speciaal Geen idee 

Ik ga altijd met mijn 
vriendin kijken. 



Man KV Kortrijk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Kortrijk Vrienden, Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters enkel uit mannen Goed 3 Lady's night Geen idee   

Man SV Zulte Waregem 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club SV Zulte Waregem Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Niks speciaals 5 Vrouwentoiletten /   

Man KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Vrienden Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen Normaal 3 Niets bijzonders Nietd   

Man RSC Anderlecht 
meerdere keren per 
maand RSC Anderlecht Vrienden, Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Gelijkwaardig als 
mannelijke supporters 4 

Vrouwenvoetbal 
promoten /   

Man SV Zulte Waregem 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club SV Zulte Waregem Vrienden Man Nee enkel uit mannen Normaal 5 

Ze worden toegelaten 
in het stadion 

Niks, worden 
gelijkaardig als 
mannen behandeld…   

Man SV Zulte Waregem enkele keren per jaar SV Zulte Waregem Alleen Man Nee 
ik ben geen lid van een 
supportersclub Normaal 4 Zo veel mogelijk Niets   

Man SV Zulte Waregem 1 maal per maand SV Zulte Waregem Familie Man Nee 
ik ben geen lid van een 
supportersclub Ik ga nooit gaan kijken 4 

Gewoon, zoals alle 
supporters Niets   

Man SV Zulte Waregem 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club SV Zulte Waregem Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Ik heb er geen 

probleem mee 5 Geen onderscheid 

Familie abonnement 
goedkoper 

  

Man SV Zulte Waregem enkele keren per jaar SV Zulte Waregem Vrienden Man Nee 
ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Het zelfde als 
mannelijke 4 

Acties om ze aan te 
trekken Geen idee   

Man SV Zulte Waregem 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club SV Zulte Waregem Alleen, Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Gwn zelfde als met 
mannelijke 5 

Ze behandelen ze 
evenwaardige als de 
mannen 

Een vrouwelijke deel 
van de tribune 
oprichten of een 
vrouwelijk harde kern 
maken   

Man Cercle Brugge 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club Cercle Brugge Vrienden Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen Zelfde 5 Ze betrekken Ladiesnight   

Man SV Zulte Waregem 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Vrienden Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen 

Zoals met elke 
supporter 5 

Ik denk niet dat er een 
onderscheid moet 
gemaakt worden. 

Ik denk niet dat er een 
onderscheid moet 
gemaakt worden. 

  

Man KRC Genk 
meerdere keren per 
maand 

KAA Gent, KRC Genk, 
Royal Antwerp FC, 
RSC Anderlecht, 
Standard de Liège Familie, Kenissen Man Nee 

overwegend uit 
mannen 

Idem als met 
mannelijke supporters  4 ? 

Meer randactiviteiten 
organiseren zoals 
modeshows. 

  



Man RSC Anderlecht enkele keren per jaar RSC Anderlecht Familie Man Nee 
ik ben geen lid van een 
supportersclub Gewoon 5 Gewoon zoals mannen Niets   

Man SV Zulte Waregem 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club SV Zulte Waregem Partner Vrouw 

ja, een supportersclub 
die eerder op gezinnen 
gericht is 

uit ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen 

Heel goed 5 
Doet veel dingengezin 
gericht 

Meer vrouwen 
betrekken by promotie 
enz 

  

Man SV Zulte Waregem 1 maal per week SV Zulte Waregem Vrienden Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) enkel uit mannen 

Hetzelfde als met 
mannelijke supporters 
ik maak geen 
onderscheid op basis 
van geslacht 4 

Cava en wijn 
aanbieden Niks speciaals   

Man Club Brugge enkele keren per jaar Club Brugge 
Vrienden, 
Werkgerelateerd non-binair Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Gewoon 5 Geen idee Niets   

Man SV Zulte Waregem 1 maal per maand 
Club Brugge, SV Zulte 
Waregem Familie Anders Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Gewoon 5 
Ieder geslacht wordt 
gelijk behandeld Kweet niet   

Man SV Zulte Waregem enkele keren per jaar SV Zulte Waregem Vrienden, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Zelfde als met mannen 4 Niets speciaal 

Ik vind dat er geen 
onderscheid gemaakt 
moet worden tussen 
mannen en vrouwen 

  

Man SV Zulte Waregem 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club SV Zulte Waregem Alleen Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Goed en vooral 

respectvol als ik ze zie 4 

Niets speciaal ik vond 
dat iedereen elkaar 
zelfde behandelt /   

Man SV Zulte Waregem enkele keren per jaar 
Club Brugge, SV Zulte 
Waregem Vrienden, Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Zelfde als mannelijke 5 Zelfde als mannen /   

Man SV Zulte Waregem 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club 

Cercle Brugge, KAA 
Gent, SV Zulte 
Waregem Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Niet anders dan met 

mannelijke supporters 5 

Geen onnodig 
onderscheid maken 
tussen man of vrouw 

Een volledig gelijke 
behandeling van zowel 
mannen als vrouwen 

  

Man KAA Gent 

Had van m'n 8 tot 6 
jaar geleden een 
abonnement, dan 1x 
een stadionverbod 
gehad en sindsdien 
geen meer kunnen 
hebben omdat alles na 
de voorrangsperiode al 
weg was, dus nu 
alleen eens als ik kan 
gaan.. KAA Gent Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Net zoals met een 
andere supporter. 5 

Iedereen over dezelfde 
kam scheren, man, 
vrouw, kind. Iedereen 
gelijk /   

Man Cercle Brugge 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club Cercle Brugge Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Niet anders of met 

mannen. 5 
Cercle Brugge en zijn 
fans zijn 1 familie! /   

Man SV Zulte Waregem enkele keren per jaar SV Zulte Waregem Vrienden Man Nee 
ik ben geen lid van een 
supportersclub Niet 3 Accommodaties Is oke zo   

Man SV Zulte Waregem 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Club Brugge, KAA 
Gent, KAS Eupen, KV 
Oostende, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem 

Vrienden, Familie, 
Kenissen Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Als met een 
mannelijke, samen 
vieren bij winst,samen 
treuren bij verlies 5 

Niets speciaals, dat ik 
weet. Geen commentaar   



Man KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Vrienden, Familie Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen 

Normaal zoals alle 
andere mannelijke 
supporters 4 

Behandelen ze 
normaal 

Meer vrouwelijke 
dranken 

  

Man SV Zulte Waregem enkele keren per jaar SV Zulte Waregem Vrienden, Kenissen Man 
Wij zijn casuals, geen 
ultras 

overwegend uit 
mannen 

Gewoon, gender doet 
er voor mij niet toe 4 Ik weet niks speciaals 

Kan niks zeggen, ik 
weet het niet 

 

Man KV Mechelen 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Vrienden, Familie Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Evenwaardig als 
mannelijke 
voetbalsupporters. Ze 
zijn namelijk ook 
supporters van uw 
favoriete club. 5 

Iedereen wordt 
evenwaardig bekeken 
en behandelt /   

Man KRC Genk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Vrienden Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen Heel goed 3 

Warme dranken 
aanbieden en 
vrouwelijke kledij /   

Man KV Oostende 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Vrienden Man 

ja, een groep van 
ultra's (zeer fanatieke 
supporters) 

overwegend uit 
mannen Zoals die met mannen 5 

Door iedereen gelijk te 
behandelen (man en 
vrouw) 

Een alcoholische drank 
voor vrouwen in de 
gewone drankstanden 

  

Man RSC Anderlecht enkele keren per jaar RSC Anderlecht Familie Man Nee 
ik ben geen lid van een 
supportersclub Zeer goed 5 

Maken het zeer 
aangenaam /   



Man KV Oostende 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, Royal 
Antwerp FC, Standard 
de Liège, STVV, SV 
Zulte Waregem Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Normaal zoals met 
mannen 4 Niets speciaal Niets   

Man SV Zulte Waregem enkele keren per jaar SV Zulte Waregem Familie Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Gewoon? 3 ? 

Betere accommodatie 
en een aangepaste 
drankkaart 

  

Man Club Brugge 
meerdere keren per 
maand Club Brugge Vrienden Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Zoals met andere, 
geen speciale zaken 4 

Eigenlijk niet veel 
speciaals denk ik 

Er zouden meer 
toiletten mogen zijn 

 

Man KV Kortrijk 
enkel thuiswedstrijden 
van uw favoriete club KV Kortrijk Kenissen Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub 

Tof 5 Geen idee ?   

Man RSC Anderlecht enkele keren per jaar RSC Anderlecht Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Goed, het moet 

gewoon kunnen 5 

Ze hebben een enorm 
respect voor en 
worden niet benadeeld Respect   

Man RSC Anderlecht 1 maal per maand 
K. Beerschot V.A., 
RSC Anderlecht Vrienden Man Nee 

ik ben geen lid van een 
supportersclub Normaal 5 Veel Weinig   

Man KRC Genk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club KRC Genk 

Vrienden, Familie, 
Kenissen Man 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Met alle respect. Als lid 
van een familie-club is 
dat volkomen logisch. 
De club kan iedere 
supporter gebruiken. 
Wij steunen onze club 
door dik en dun. 
Gedeelde vreugde is 
dubbele vreugde... 5 

Zij worden van geen 
enkel initiatief 
uitgesloten. 

De aanvangsuren van 
de wedstrijden na 19 
uur vermijden. Er zijn 
supporters die zowel 
voor als na de 
matchen nog een uur 
of meer moeten rijden, 
al of niet met 
supporters-autobussen 
of met individueel 
vervoer. 

 

Man KV Kortrijk 

Uit- en 
thuiswedstrijden van 
uw favoriete club 

Cercle Brugge, Club 
Brugge, K. Beerschot 
V.A., KAA Gent, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Kortrijk, KV Mechelen, 
KV Oostende, OH 
Leuven, RFC Seraing, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, STVV, SV Zulte 
Waregem Familie Anders 

ja, een supportersclub 
met 'gewone' 
supporters 

overwegend uit 
mannen 

Heel joviaal ben ik er 
mee. Tof dat die ook 
mee gaan. Ze zijn vrij 
blij dat wij hen 
apprecieren. 5 

Veel. Vaak mooie 
acties voor hen. - - 

 

 

 



6. Antwoorden enquête Frans 

Comment vous 
définissez-vous 
? 

Vous supportez 
quel club ? 

Combien de 
fois allez-vous 
au stade pour 
un match de 
première 
division ? 

Quels clubs 
visitez-vous? 

Avec qui 
regardez-vous 
les matchs au 
stade ? 

Le groupe avec 
qui vous allez 
au stade est 
principalement 
... 

Êtes-vous 
membre d'un 
club de 
supporters ? 

Votre club de 
supporters est 
composé ... 

Vous sentez-
vous bienvenu 
dans votre club 
? Pourquoi ou 
pourquoi pas. 
(au niveau du 
club, pas des 
supporters) 

Quel est votre 
degré de 
satisfaction 
avec la façon 
dont votre club 
traite les 
supporters 
féminins ? 

Qu'est-ce que 
les clubs de D1 
font bien pour 
les supporters 
féminins ? 

Que peuvent 
faire de mieux 
les clubs de 
première 
division pour 
les supporters 
féminins ? 

Comment 
évaluez-vous 
les installations 
pour les 
femmes dans 
le stade ? 

Pourquoi 
donnez-vous 
ce score pour 
les stades ? 

Que pensez-
vous des 'lady 
events' ? 
Pourquoi? 

Dans quelle 
mesure vous 
sentez-vous 
bienvenu dans 
la tribune? 
Pourquoi? (le 
niveau que 
vous vous 
sentez de 
bienvenue au 
niveau des 
autres 
supporters) 

Avez-vous 
l'impression de 
devoir faire vos 
preuves en tant 
que supportrice 
? De quelle 
manière ? 

Si vous avez 
d'autres choses 
à ajouter, vous 
pouvez le faire 
ici. 

Feminin Malines 

Seulement des 
matches à 
domicile de 
votre club 
favori Malines famile Feminin 

Oui, un groupe 
de supporters 
'quotidiens' 

d'un nombre 
approximative
ment égal 
d'hommes et 
de femmes 

Mon club est 
amical avec les 
femmes 5 

Toilettes 
seulement pour 
femmes. 

Plus d'activités 
surtout pour les 
femmes 4 

Certains stades 
sont bons, 
d'autres pas Très bien 

Je me sens 
très bien 
accueilli dans 
mon club 

certains 
hommes 
pensent encore 
que les 
femmes ne 
connaissent 
rien au football   

Feminin 
Royale Union 
Saint-Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements 
de votre club 
favori) 

Cercle Bruges, 
Royale Union 
Saint-Gilloise 

Amis, famile, 
connaissances Anders 

Oui, un groupe 
d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

Oui mais cela 
est plus lié à La 
Tribune qu’au 
club 5 

Euh rien et il ne 
faut rien faire 

Mettre à 
disposition des 
serviettes 
hygiéniques 
pour les 
femmes en 
situation 
précaire 5 

Toilettes 
propres et 
papier Q en 
suffisance 

Sans intérêt 
lorsque La 
Tribune est 
bienveillante 

Bienveilllance 
de La Tribune Non   

Feminin 
Royale Union 
Saint-Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements 
de votre club 
favori) 

Cercle Bruges, 
KAS Eupen, 
KRC Genk, KV 
Ostende, La 
Gantoise, 
Malines, OH 
Louvain, 
Royale Union 
Saint-Gilloise, 
RSC 
Anderlecht, 
Sporting 
Charleroi, 
Standard de 
Liège Amis, famile Masculin 

Oui, un groupe 
de supporters 
'quotidiens' 

principalement 
masculin Zeer welkom 5 

Niets 
bijzonders 

Betere toiletten 
vooral op 
verplaatsing. 
Grotere 
handtassen 
toelaten 3 

Vaak vuile 
toiletten Geen interesse 

Op union even 
welkom als 
mannen Neen   

Feminin Malines 

Seulement des 
matches à 
domicile de 
votre club 
favori Malines Amis, famile Feminin Non 

Je suis pas 
membre d'un 
club de 
supporters 

ja, er wordt 
geen 
onderscheid 
gemaakt 
tussen mannen 
of vrouwen 5 niets speciaal niets speciaal 5 

er zijn 
vrouwentoilette
n, ik weet niet 
goed wat er 
extra speciaal 
voor vrouwen 
dient voorzien 
te worden 

zegt me niet 
veel... 

Iedereen is 
gewoon 
vriendelijk Nee   

Feminin 
Royale Union 
Saint-Gilloise 

1 fois par 
semaine 

Cercle Bruges, 
KV Ostende, 
Sporting 
Charleroi, 
Saint-Trond 

Amis, famile, 
connaissances Masculin 

Oui, un groupe 
d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

Je me sens 
très à l'aise 
dans ce club 
depuis bientôt 
4 ans. Je me 
sens en 
sécurité, 
entouré de 
personnes de 
diverses 
cultures et 
horizons. Les 
valeurs que 
portent le club 
ont du sens et 
je suis en 
accord avec 
elles. 5 

Il n'y a rien de 
spécial mis à 
part qu on a 
autant de 
considération 
que les 
supporters 
masculins ou 
autres. 

Je ne sais pas 
encore 
répondre à 
cette question. 
J'aimerais que 
les supporters 
femmes 
viennent plus 
souvent. 5 

Car à l'union, 
pas mal de 
choses sont 
pratiques pour 
les femmes et 
sont aussi 
important que 
pour les 
hommes. 

Je ne connais 
pas 

Pris en 
considération 
autant que les 
hommes même 
au niveau des 
supporters. 

Pas du tout. 
Chacune vient 
telle qu'elle est 
et supporte à 
sa manière. 

  

Feminin 
Royale Union 
Saint-Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements 
de votre club 
favori) 

La Gantoise, 
Malines, OH 
Louvain, RFC 
Seraing, Royal 
Antwerp FC famile Masculin 

Oui, un groupe 
de supporters 
'quotidiens' 

principalement 
masculin 

Oui, l'Union est 
un club familial 3 

Toilettes +/- 
propres 

Prévoir des 
protections 
hygiéniques 
gratuites dans 
les toilettes 3 

Plus serait 
mentir 

Je suis contre il 
n'y a pas à 
faire de 
différences 
entre hommes 
et femmes a ce 
niveau 

Je me sens 
bienvenu par la 
majorité des 
personnes 

Oui, les Ultras 
ne supportent 
pas toujours les 
remarques ou 
idées venant 
des femmes. 

 



Feminin Malines 

Seulement des 
matches à 
domicile de 
votre club 
favori Malines famile Non-binaire Non 

Je suis pas 
membre d'un 
club de 
supporters 

Voel me heel 
goed 4 Qui Rien 5 

Alles is goed in 
orde Geen mening 

Toffe mensen 
en gezellig Geen mening   

Feminin Malines 

Seulement des 
matches à 
domicile de 
votre club 
favori Malines Amis, famile Masculin Non 

Je suis pas 
membre d'un 
club de 
supporters 

Ja, er wordt 
geen 
onderscheid 
gevoeld. 4 

Ook 
vrouwelijke 
merchandising ? 4 

Voldoende 
toiletten Zijn er niet 

Heeft vooral 
met gezelschap 
te maken Nee   

Feminin Malines 

Des matches à 
domicile et 
déplacements 
de votre club 
favori) 

Cercle Bruges, 
La Gantoise, 
Malines, Royal 
Antwerp FC, 
RSC 
Anderlecht 

Avec autre 
stewards Masculin Non 

Je suis pas 
membre d'un 
club de 
supporters 

Oui! Les 
joueurs et staf 
sont si joyable 
et rigolant! 4 

Malinois Est un 
club en famille. 
Comme 
steward je me 
sens bien la. 
Mais je 
comprend que 
autre clubs ne 
sont pas si 
accessible pour 
des femmes. 

Plus des places 
pour des 
familles. 3 

Dans certaines 
stades les 
toilettes ne sont 
pas accessible 
pour femmes 
ou sont tres 
tres sale. Nice!!! I want 

J’ai rien de 
probleme à 
accesser les 
tribunes. ??   

Feminin 
Royale Union 
Saint-Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements 
de votre club 
favori) 

Royale Union 
Saint-Gilloise Amis Anders 

Oui, un groupe 
de supporters 
'quotidiens' 

d'un nombre 
approximative
ment égal 
d'hommes et 
de femmes 

Oui, chez nous 
tout le monde 
est le bienvenu 5 Je ne sais pas Aucune idée 5 

Tout est 
toujours très 
propre 

Super idée 
pour montrer 
que les 
femmes sont 
les bienvenues 
dans les stades 

Super bien, 
chez nous à 
l'union on se 
sent en famille Non   

Feminin Malines 

Des matches à 
domicile et 
déplacements 
de votre club 
favori) 

Beerschot, 
KAS Eupen, 
KRC Genk, KV 
Courtrai, KV 
Ostende, La 
Gantoise, 
Malines, OH 
Louvain, RFC 
Seraing, Royal 
Antwerp FC, 
Royale Union 
Saint-Gilloise, 
RSC 
Anderlecht, 
Sporting 
Charleroi, 
Standard de 
Liège, Saint-
Trond, SV Zulte 
Waregem 

Amis, famile, 
connaissances Feminin 

Oui, un groupe 
de supporters 
'quotidiens' 

d'un nombre 
approximative
ment égal 
d'hommes et 
de femmes 

Oui je me sens 
le bienvenue 
dans mon club. 
Les gens qui y 
travaillent sont 
très polis er 
gentil. Le club a 
toutes les 
facilitées 
(toilettes,...) 5 

Dans le 
fanshop on 
peut achter des 
vêtements 
pr.femmes... 

Pour moi Rien. 
Je ne fais pas 
la difference 
entre les 
femmes er les 
hommes 5 

Je donne de 
score pour oe 
stade de 
Malines. 

Je j'ai pas 
besoin de cela Très bien 

Non parce que 
je connais 
aussi bien le 
reglement, le 
jeu, les 
équipes...que 
les hommes qui 
s'y connaissent 

  

Feminin 
Royale Union 
Saint-Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements 
de votre club 
favori) 

Beerschot, 
Cercle Bruges, 
FC Bruges, 
KAS Eupen, 
KRC Genk, KV 
Courtrai, KV 
Ostende, La 
Gantoise, 
Malines, OH 
Louvain, RFC 
Seraing, Royal 
Antwerp FC, 
Royale Union 
Saint-Gilloise, 
RSC 
Anderlecht, 
Sporting 
Charleroi, 
Standard de 
Liège, Saint-
Trond, SV Zulte 
Waregem Amis, famile Masculin 

Oui, un groupe 
d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

Très bien 
accueilli tout 
comme les 
hommes 5 

Rien, nous 
sommes traités 
comme les 
hommes et 
c'est très bien 

L'hygiène et 
augmenter le 
nombre des 
toilettes 3 

Certains stades 
sont mal 
équipés ou mal 
entretenus 
niveau 
sanitaires 

Nul, pas besoin 
de ça 

Au même titre 
que les 
hommes.... 
bien Pas du toutc   

Feminin Malines 

Seulement des 
matches à 
domicile de 
votre club 
favori Malines Amis, famile Masculin Non 

Je suis pas 
membre d'un 
club de 
supporters 

Heel welkom, 
bij KV 
Mechelen 
maakt het niet 
welk geslacht 
je hebt 5 Geen mening 

Meer vrouwen-
WC's? 3 

Vaak te weinig 
sanitair 

Niet nodig, 
vrouwen.willen 
ook gewoon de 
echte sfeer 

Supporters 
maken geen 
onderscheid,du
s geen 
probleem Nee   



Feminin 

Royale Union 
Saint-Gilloise, 
RSC 
Anderlecht 

Seulement des 
matches à 
domicile de 
votre club 
favori 

Royale Union 
Saint-Gilloise famile Non-binaire 

Oui, un club de 
supporters 
plutôt pour les 
familles 

principalement 
masculin Oui. Bienvenue 5 

Pareil que pour 
les hommes 

Les inciter à 
venir. … 
changer union 
Bhoys 🤣🤣 4 

Je ne connais 
pas les autres 

Je ne les 
connais pas 
mais pas mal 
comme 
initiative 

Je suis en 
famille donc 
difficile à dire. 
Mais quand on 
chante que ce f 
de out femme 
ou homme on 
est bien 
considérés 

Connaître les 
chants 

 

Feminin 
Royale Union 
Saint-Gilloise 

Seulement des 
matches à 
domicile de 
votre club 
favori 

Royale Union 
Saint-Gilloise Amis, famile Masculin 

Oui, un groupe 
d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

Union est un 
club tres festive 
agréable non 
raciste ni 
agressive c'ets 
plutôt la fête a 
chaque match 
même si ils 
perd 4 

on est tous 
ensemble 

des meilleure 
toilettes 4 

au Duden c'est 
un tres ancien 
club est le 
stade est 
superbe placé 
dans le vert 

je suis un 
GHIRL comme 
les BHOYS on 
est melanger 
donc pour moi 
pas 
specialement 
des chause en 
plus 

a 100 % les 
femmes sont 
bienvenue au 
stade non   

Feminin Malines 

Seulement des 
matches à 
domicile de 
votre club 
favori Malines Amis, famile Masculin Non 

Je suis pas 
membre d'un 
club de 
supporters 

Oui beaucoup 
des femmes et 
enfants 4 Je ne sais pas 

Meer 
vrouwelijke 
veiligheidsagen
tes 4 

Assez des 
toilettes Il y en a pas 

Vriendelijke 
medewerkers Non   

Feminin RFC Seraing 
plusieurs fois 
par semaine 

Beerschot, 
Cercle Bruges, 
FC Bruges, 
RFC Seraing, 
Royale Union 
Saint-Gilloise Amis Masculin 

Je suis 
secrétaire d 
une asbl de 
groupes de 
supporter 

principalement 
masculin 

Oui sans 
soucis 4 Rien de spécial 

Prévoir des 
toilettes 
propres 2 

Car certains 
sont insalubre 

Jamais eu l 
occasion d y 
participer 

Je me sens 
comme tout 
autre supporter Non aucune   

 

Comment vus 
définissez-vous ? 

Vous supportez quel 
club ? 

Combien de fois allez-
vous au stade pour un 
match de première 
division ? 

Quels clubs visitez-
vous? 

Avec qui regardez-
vous les matchs au 
stade ? 

Le groupe avec qui 
vous allez au stade est 
principalement ... 

Êtes-vous membre 
d'un club de 
supporters ? 

Votre club de 
supporters est 
composé ... 

Comment traitez-vous 
les supporters 
féminins ? 

Quel est votre degré 
de satisfaction avec la 

façon dont votre club 
traite les supporters 

féminins ? 

Qu'est-ce que les 
clubs de D1 font bien 
pour les supporters 
féminins ? 

Que peuvent faire de 
mieux les clubs de 
première division pour 
les supporters 
féminins ? 

Si vous avez d'autres 
choses à ajouter, vous 
pouvez le faire ici. 

Masculin Malines 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori Malines famile Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters fanatic, sympa 4 des toiletters propres Optie 1  

Masculin KV Courtrai 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) KV Courtrai Amis Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters 

Comme avec les sup 
masculins 2 

Des réductions pour 
attirer plus Optie 1  

Masculin Malines 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori Malines Amis, famile Masculin Non 

principalement 
masculin 

Avec beaucoup de 
respect 5 

Ils sont tolérants pour 
tout le monde. Optie 1 / 

Masculin Malines 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori Malines Amis Masculin Non seulement masculin 

Comme tous les 
autres supporters 5 

Ils sont traités comme 
tous les autres. Optie 1  

Masculin Malines 
plusieurs fois par 
semaine FC Bruges, Malines 

Amis, famile, 
connaissances, 
Business, donc des 
clients Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters 

Comme tout les 
supporters 5 

Assez de toilettes 
féminins  Optie 1  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori 

OH Louvain, Standard 
de Liège famile Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters 

Aucune différence d’un 
supporter masculin. 
Mes filles adorent 
venir au stade. 3 

A l’Union il n’y a aucun 
problème en tribune. 
Mais je ne sais pas si 
le club fait quelque 
chose de spécifique. Optie 1  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Royale Union Saint-
Gilloise Amis, famile Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

On essaye de les 
intégrer aux maximum, 
car il n’y a pas encore 
assez de fans 
féminins. Même si à 
l’Union il y en a 
beaucoup plus 
qu’ailleurs en 
Belgique. 4 

Une atmosphère qui 
n’est pas mysogine.  Optie 1  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Royale Union Saint-
Gilloise Amis Masculin Non seulement masculin 

À l'Union tout le 
monde est le 
bienvenu. Et ça ce voit 
dans notre stade. Les 
femmes sont assez 
nombreux dans les 
tribunes et n'ont pas 
peur de chanter notre 
chants. Ma copine m'a 
déjà accompagnée au 
stade et elle s'a bien 5 

Je ne sais pas ce que 
les autres clubs font, 
mais je sais que 
l'Union fait son mieux 
pour représenter les 
femmes dans le club. 
Depuis le début de 
cette saison notre 
annonceur du stade 
(stadionomroeper) est 
une femme!  Optie 1 

J'espère que votre 
recherche aidera de 
plus en plus des 
femmes pour tomber 
amoureux avec le 
football et qu'il 
viennent plus 
nombreux au stades 
en Belgique! 



amusé et n'a pas eu 
des mauvaises 
expériences avec des 
supporters masculins. 
Depuis quelques 
années notre groupe 
des ultras Union 
Bhoys est 
accompagné des 
Union Ghirls. 

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Cercle Bruges, KV 
Ostende, OH Louvain, 
Royale Union Saint-
Gilloise famile Anders 

Oui, un groupe de 
supporters 'quotidiens' 

d'un nombre 
approximativement 
égal d'hommes et de 
femmes 

A égalité,  aucune 
différence  5 Aucune différence  Optie 1 

A l'union Saint Gilloise, 
nos valeurs sont, tout 
le monde est à la 
même enseigne,  c'est 
notre particularité et 
notre identité propre 
unioniste 

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Royale Union Saint-
Gilloise Amis, connaissances Non-binaire 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

Très bien. Je trouve 
que les femmes sont 
bienvenues à L'Union 
et qu'elles sont très 
bien accueillies. Moi 
perso, je me rends 
avec des femmes au 
foot et certaines font 
partie du groupe ultra 
de l'Union.. 😉😉  3 

Je pense que les clubs 
devraient améliorer 
l'hygiène des toilettes 
des filles et fournir le 
stade de servillettes 
hygiéniques gratuites.  Optie 1 

Je trouve que 
globalement les filles 
sont très bien reçues à 
l'Union mais que le 
club pourrait veiller à 
penser à leur 
menstruation en 
fournissant des 
servillettes 
hygiéniques gratuites 
le jour de match.  

Masculin Malines 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori 

Malines, OH Louvain, 
Saint-Trond Amis, famile Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters 

Identique aux 
supporters masculins 5 

Marchandises pour 
femmes, bières pour 
femmes (Kriek, ...) et 
ne faisant aucune 
différence entre 
hommes et femmes 
dans les stands eux-
mêmes (prix 
d'abonnement, pas de 
compartiments 
séparés pour les 
femmes, ...) Optie 1 

Le football appartient à 
tous. 

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Plusieurs fois par an 
mais que sur Bruxelles 
ou se pour mon club 
favori 

Royale Union Saint-
Gilloise Amis Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters  4 

Pour ma part ils font 
rien de spéciale et 
c’est ce qui est bien. 
Ils essaye d’amener 
des jeunes sans 
distinguer les genres 
en disant que ce sera 
une chouette 
ambiance  Optie 1  

Masculin Malines 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori RSC Anderlecht Amis Masculin Non 

principalement 
masculin Avec gentillesse 5 

Ils les adorent surtout 
á Malines Optie 1  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Beerschot, Cercle 
Bruges, FC Bruges, 
KAS Eupen, KRC 
Genk, KV Courtrai, KV 
Ostende, La Gantoise, 
Malines, OH Louvain, 
RFC Seraing, Royal 
Antwerp FC, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, 
Standard de Liège, 
Saint-Trond, SV Zulte 
Waregem Amis, connaissances Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

il n'y a pas de 
différence 
homme/femme elles 
sont les bienvenues. 4 je n'ai pas d'avis  Optie 1  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

FC Bruges, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
RSC Anderlecht Amis, famile Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

Pas autrement que les 
hommes 5 

Rien de spéciale pas 
de différence avec les 
hommes Optie 1  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Beerschot, Cercle 
Bruges, FC Bruges, 
KV Courtrai, KV 
Ostende, La Gantoise, 
Malines, OH Louvain, 
RFC Seraing, Royal 
Antwerp FC, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, 
Standard de Liège, SV 
Zulte Waregem Amis Non-binaire 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

Comme tous les 
autres supporters -- 
pas de différence. 4 

Pas grand chose de 
différend que pour les 
supporters masculins Optie 1  



Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori 

RFC Seraing, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi Amis, famile Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

ça fait plaisir d'avoir de 
la mixité parmi les 
supporters 3 je ne sais pas Optie 1  

Masculin RSC Anderlecht 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori RSC Anderlecht famile Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters 

Aucune distinction 
entre supporters 
masculins et féminins.  4 

Suffisamment de 
toilettes pour femmes 
aux Lotto Park. Optie 1  

Masculin Malines 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori Malines Amis, connaissances Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters Is positief 4 Niks speciaals Optie 1  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

FC Bruges, La 
Gantoise, Royale 
Union Saint-Gilloise famile Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin Avec courtoisie  5 Fouillage féminine.  Optie 1  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Beerschot, Cercle 
Bruges, KRC Genk, 
KV Ostende, La 
Gantoise, Malines, OH 
Louvain, Royal 
Antwerp FC, RSC 
Anderlecht, Standard 
de Liège Amis Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin Très bien  3 Je ne sais pas Optie 1  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori 

Royale Union Saint-
Gilloise Amis, connaissances Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

d'un nombre 
approximativement 
égal d'hommes et de 
femmes 

Il y a de plus en plus 
de supportrices, c'est 
signe qu'on les 
respecte. C'est bon 
signe pour toutes et 
tous.  5 Je ne sais pas  Optie 1  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori 

Royale Union Saint-
Gilloise 

Amis, famile, 
connaissances Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters 

Pas de regard 
spécifique. Je les 
regarde comme des 
gens normaux, que je 
côtoie tous les jours. 
Je trouve cela 
chouette s'il pouvait y 
avoir des femmes et 
des enfants dans les 
mêmes proportions 
que dans la société en 
général. Tant que les 
gens chantent et 
participent à la fête... 4 

Je ne connais pas bien 
les autres clubs. De 
manière générale j'ai 
l'impression que les 
clubs attirent des 
hommes de toutes les 
couches sociales, 
mais c'est peut-être un 
peu moins le cas pour 
les femmes. J'ai 
l'impression que dans 
les autres clubs que 
l'Union St Gilloise on 
retrouve plus 
facilement des 
femmes type "dures à 
cuire" et "garçons 
manqués" (de la 
classe populaire). Optie 1  

Masculin 

Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht 1 fois par semaine 

Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht Seul, Amis Masculin Diables Rouges 

principalement 
masculin Très sympa  4 

Oui mais il y a 
améliorer  Optie 1  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Royale Union Saint-
Gilloise Amis, connaissances Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

Cela apporte une autre 
vision des choses  5 

Mettent en avant les 
équipe féminin  Optie 1  

Masculin 

Royale Union Saint-
Gilloise, Sporting 
Charleroi Plusiers fois par an 

Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Sporting 
Charleroi Amis Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters 

Je trouve cela 
formidable ! Leur 
présence est souvent 
de nature à apaiser les 
esprits quand ils 
s’échauffent un peu 
trop.  4 

Pas suffisamment 
d’initiatives à mon 
goût.  Optie 1  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Cercle Bruges, Royale 
Union Saint-Gilloise Amis, famile Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

Zoals iedereen, 
iedereen is welkom op 
Union, ongeacht 
geslacht, huidskleur, 
sexuelle geaardheid of 
religie. 5 

In mijn ervaring niets 
specifiek. Ik heb ook 
niet het gevoel dat het 
nodig is, allesinds niet 
bij Union. Wat volgens 
mij wel een drempel 
kan vormen voor 
vrouwelijke supporters 
bij sommige clubs, is 
machogedrag van 
sommige mannelijke 
supporters. Maar dat is 
naar mijn mening iets 
dat in de tribune 
onderling moet 
geregeld worden, door 
mensen daarop aan te 
spreken als je het 
merkt. Optie 1  



Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Royale Union Saint-
Gilloise, Standard de 
Liège Amis Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

Je ne suis pas 
impliqué dans 
l’organisation mais 
j’espère en voir plus 
dans les stades meme 
si ça passera pas une 
attitude différente des 
hommes présents qui 
ont de comportements 
sexistes 3 Je ne sais pas Je ne sais pas  

Masculin Malines 1 fois par semaine Royal Antwerp FC Amis, famile Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters Pas de difference 5 

Foot est une fete a 
Malines La fete  

Masculin RSC Anderlecht 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

FC Bruges, KAS 
Eupen, KRC Genk, KV 
Courtrai, KV Ostende, 
La Gantoise, Malines, 
RFC Seraing, Royal 
Antwerp FC, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, 
Standard de Liège, 
Saint-Trond, SV Zulte 
Waregem famile Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) seulement masculin Pas très bien  2 

Rien n’est 
spécialement mis en 
place pour les 
supportrices.  Rien  

Masculin Malines 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori Malines Amis, famile Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin Sympathiek, fanatiek... 5 

Iedereen word gelijk 
behandeld. Fanshop is 
ook vrouwvriendelijk. 
Sanitaire 
voorzieningen voor 
vrouwen... Geen idee  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori 

Royale Union Saint-
Gilloise 

Amis, famile, 
connaissances Non-binaire Non 

d'un nombre 
approximativement 
égal d'hommes et de 
femmes 

Il y a beaucoup de 
supporters féminins à 
l’Union, personne ne 
s’en étonne. On y vient 
avec des amies, en 
couple, en famille. J’y 
vais avec mes filles de 
12 et 14 ans qui ne se 
pose pas de question 
quant a leur présence 
dans le stade… 5 

Le club est attentif a 
mettre en avant son 
equipe féminine, 
promotionne le foot 
aupres des filles pour 
les attirer dans les 
equipes d'ages, diffuse 
des photos de 
supporters des deux 
sexes. 

Mettre au point un 
championnat féminin 
attractif. Être sévère 
avec les insultes 
sexistes et 
homophobes lors des 
matchs (a l’Union, les 
supporters n’insultent 
pas, mais ce n’est pas 
le cas ailleurs), mettre 
en avant les 
supportrices. 

C’est lent, mais les 
choses changent…. 

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori 

KAS Eupen, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
Standard de Liège Amis Non-binaire 

Oui, un club de 
supporters plutôt pour 
les familles 

principalement 
masculin 

Avec un plaisir 
immense… welcome 
quoi! 5 

On ne fait aucune 
différence quand la 
passion est la même  

Les accueillir comme 
leurs égaux  

Le foot, à l’USG, est 
antifasciste et contre 
toutes discriminations  
quelconque … voilà de 
belles valeurs… c’est 
comme ça que 
j’aimerais voir les 
valeurs se développer 
en D1A 

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

FC Bruges, La 
Gantoise, Standard de 
Liège Amis Masculin 

Oui, un groupe de 
supporters 'quotidiens' 

d'un nombre 
approximativement 
égal d'hommes et de 
femmes avec respect... 4 ??? 

Rien de plus ... 
homme et femme 
doivent être traités 
avec égalité  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Cercle Bruges, KAS 
Eupen, La Gantoise, 
Malines, OH Louvain, 
Royal Antwerp FC, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht Amis, famile Masculin 

Oui, un groupe de 
supporters 'quotidiens' 

principalement 
masculin Pareil que les hommes 5 

Ne faire aucunes 
différences entre l'un 
ou l'autre. 

Rien ne doit changer 
je pense.   

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori 

Royale Union Saint-
Gilloise Amis, famile Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

Le foot c'est pour tout 
le monde 5 

Ils ne discriminent 
personne Rien  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori 

Royale Union Saint-
Gilloise Amis, famile Non-binaire Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters Très bien. 4 

Ils essayent d'attirer 
les femmes au stade. 

Combattre davantage 
la violence et les 
gestes déplacés. La 
violence éloignent les 
familles des stade et 
donc souvent des 
femmes.  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Beerschot, Cercle 
Bruges, FC Bruges, 
KAS Eupen, KRC 
Genk, KV Courtrai, KV 
Ostende, La Gantoise, 
Malines, OH Louvain, 
RFC Seraing, Royal 
Antwerp FC, Royale Amis, Union Bhoys Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

gérez ? je me conduis 
de la même façon 
comme pour les 
garçons,  chez les 
Bhoys nous ne faisons 
pas de discrimination 
ni de genre ni 
d'origines  4 

à  l'Union la qualité 
d'accueil,  le respect,  
en tribune assise ou 
debout  

Encourager leurs 
supportrices à être 
plus actives dans la 
vie du Club  

je me réjouis que la 
présence féminine soit 
en nette augmentation 
dans nôtre stade du 
Duden à  l' Union. 
Plusieurs filles sont 
actives/ leaders dans 
les groupes et dans 



Union Saint-Gilloise, 
RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, 
Standard de Liège, 
Saint-Trond, SV Zulte 
Waregem 

les fanclubs; certes 
c'est encore, au niveau 
du supporterisme actif, 
une présence 
minoritaire mais elle 
n'est pas non plus 
anecdotique. il faut 
encourager cette 
présence active car le 
regard féminin apporte 
une dimension, un 
point de vue 
complémentaire 
enrichissant; en cela le 
principal travail pour 
elles c'est gagner le 
respect en tribune; en 
particulier auprès des 
plus jeunes ( même si 
à  l'Union nous 
n'avons pas de chants 
cris attitudes 
discriminatoires 
racistes ou 
homophones, ce qui 
est remarquable, il y a 
encore beaucoup de 
chemin à parcourir).  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Beerschot, Cercle 
Bruges, KV Ostende, 
La Gantoise, Malines, 
OH Louvain, RSC 
Anderlecht, Standard 
de Liège Amis, famile Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

il s'agit d'un spectateur 
comme un autre  ,  4 

à ma connaissance , 
aucun traitement 
spécifique ! il faut leur demander  !  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Beerschot, Cercle 
Bruges, FC Bruges, 
KV Ostende, Malines, 
OH Louvain, Royal 
Antwerp FC, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, 
Standard de Liège, 
Saint-Trond, SV Zulte 
Waregem Amis Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin Trés trés bien 4 

Aucun avis,aucune 
différence entre 
masculin et féminin 

Rien de plus,nous 
sommes tous sur le 
même pied d'égalité.  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Cercle Bruges, La 
Gantoise, Malines, OH 
Louvain, Royale Union 
Saint-Gilloise, Sporting 
Charleroi, Standard de 
Liège, Saint-Trond Seul, Amis, famile Masculin 

Oui, un groupe de 
supporters 'quotidiens' 

principalement 
masculin 

Drôle de question. 
Aucun problème.  5 

Un supporter est un 
supporter… même si 
c’est une supportrice. 
Je ne sais pas quel 
problème vous 
voudriez évoquer… 
mais à l’Union Saint-
Gilloise il n’y a aucun 
souci entre hommes, 
femmes et autres.  

Je ne sais pas. Aucun 
souci à l’Union SG.  

Je ne sais pas 
vraiment les 
problèmes que vous 
vouliez soulever… Je 
pense qu’avec les 
supporters et 
supportrices de l’Union 
SG vous allez être 
déçue pour votre 
sondage… 😉😉 

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori 

Royale Union Saint-
Gilloise 

Seul, Amis, famile, 
connaissances Masculin 

ancien club "cybers 
unionistes" 

d'un nombre 
approximativement 
égal d'hommes et de 
femmes 

de la même façon que 
les supporters 
masculins 5 oui pas de différence  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

KV Ostende, La 
Gantoise, OH Louvain, 
Royale Union Saint-
Gilloise, RSC 
Anderlecht, Standard 
de Liège 

Amis, famile, 
connaissances, La 
grande famille 
unioniste Masculin 

Oui, un groupe de 
supporters 'quotidiens' 

principalement 
masculin 

 Elles se gèrent très 
bien toutes seules... 4 ¯\(°_o)/¯ 

Bannir les hooligans et 
autres nazis des 
stades, condamner les 
clubs qui ne gèrent 
pas leurs supporters 
fachos, et tout le 
monde profitera mieux 
du football et de 
l'ambiance  

Masculin 
Royale Union Saint-
Gilloise 

J'habite loin, très loin, 
très, très loin, trop 
loin.... 

Royale Union Saint-
Gilloise Amis Anders 

Unionistes Fan Club 
de Barcelone. 

d'un nombre 
approximativement 
égal d'hommes et de 
femmes 

Drôle de question, je 
ne les gères pas, je les 
accompagnes. 5 

Un supporter ou une 
supportrice, pas de 
différence. Respect 

Égalité entre hommes 
et femmes, respect 
pour tous. 

Masculin RFC Seraing 

Standard a domicole 
et seraing domicile 
déplacements 

Beerschot, Cercle 
Bruges, FC Bruges, 
KAS Eupen, KRC 
Genk, KV Courtrai, KV 
Ostende, La Gantoise, 
Malines, OH Louvain, 
RFC Seraing, Royal 
Antwerp FC, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, Amis, famile Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) 

principalement 
masculin 

Avec respect elle font 
partie du groupe à part 
entière... ce sont 
même elle qui 
réussisse à calmer les 
ardeurs ou à élever 
l'ambiance (ça dépend 
des matchs) c'est 
moins surprenant en 
tout cas qu'elles 
prennent le dessus 5 

Ils font rien de plus ou 
de moins 

On va pas leur donner 
des pins  non plus elle 
sont les bienvenue elle 
l'ont toujours été 
depuis la nuit des 
temps 

Je penE qu'il faut tirer 
les femme au stade 
car 3lle pense que 
c'est in sport que 
d'homme et il faut 
souvent les pousser je 
trouve ça dommage 
mais bon  



Standard de Liège, 
Saint-Trond, SV Zulte 
Waregem 

Masculin Standard de Liège 
plusieurs fois par 
semaine 

RFC Seraing, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
Standard de Liège Seul, Amis, famile Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters 

Comme tout supporter 
(Homme ou femme, un 
supporter est un 
supporter) 4 

Rien de spécial. Tout 
le monde est traité de 
la meme manière. 

Rien de plus, à part 
veiller s'il n'y a pas de 
comportements 
déplacés (mais c'est 
déja le cas avec les 
Steward)  

Masculin RFC Seraing 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Beerschot, KAS 
Eupen, Malines, OH 
Louvain, Royal 
Antwerp FC, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, 
Standard de Liège, 
Saint-Trond Amis, famile Masculin 

Oui, un club de 
supporters plutôt pour 
les familles 

principalement 
masculin 

Pareil que les 
hommes. Peut-être 
moins d'échange sur le 
match.  2 

Les mettre aussi en 
avant  

Articles de 
merchandising 
féminin.   

Masculin 
RFC Seraing, 
Standard de Liège 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori Standard de Liège Seul Masculin 

Oui, un club de 
supporters plutôt pour 
les familles 

principalement 
masculin Avec respect 4 

Meme chose que pour 
les masculins Je ne sais pas  

Masculin 
RFC Seraing, 
Standard de Liège 

plusieurs fois par 
semaine 

RFC Seraing, 
Standard de Liège Seul, famile Masculin 

Oui, un groupe de 
supporters 'quotidiens' 

principalement 
masculin 

Bien car je ne fais pas 
de différence entre 
homme et femme  5 

Pas de différence tout 
le monde est égal  

Continuer à les 
respecter et à ne pas 
faire de différence   

Masculin RFC Seraing 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

FC Bruges, RFC 
Seraing, Royale Union 
Saint-Gilloise, RSC 
Anderlecht, Standard 
de Liège famile Masculin 

Oui, un club de 
supporters plutôt pour 
les familles 

principalement 
masculin 

Comme un supporter 
normal  5 

La même chose que 
pour les hommes  Aucune idee  

Masculin RFC Seraing 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori RFC Seraing Amis Masculin 

Oui, un club de 
supporters plutôt pour 
les familles 

d'un nombre 
approximativement 
égal d'hommes et de 
femmes 

Comme tout les autres 
supporters  5 

A Seraing pour attirer 
les femmes certain 
match le prix du match 
est a 10 euros 

Mettre des couvertures 
en hiver 

Je suis steward a 
Seraing et je dois dire 
que les femmes ou les 
hommes sont égaux 

Masculin RFC Seraing 

Seulement des 
matches à domicile de 
votre club favori 

Royale Union Saint-
Gilloise Amis, famile Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters 

Très bien ça fait plaisir 
de voir des femmes au 
stade et de parler avec 
elles 
 Elles apportent un 
autre angle aux 
discussions d après 
match.  5 Sécurité au stade 

Exclure les imbéciles 
des stades..ça fera du 
bien aux femmes mais 
à beaucoup d hommes 
et papa aussi.  

Plus globalement je 
pense que les femmes 
se sentent bien au 
stade à seraing et que 
c est familial mais il y a 
10 cons qui parfois 
provoquent l 
entraîneur adverse ou 
les arbitres pour le 
reste on se sent en 
sécurité à seraing et l 
ambiance est bonne 
vivement retourner au 
stade  

Masculin RFC Seraing 
plusieurs fois par 
semaine 

Beerschot, Cercle 
Bruges, FC Bruges, 
KAS Eupen, KRC 
Genk, KV Courtrai, KV 
Ostende, La Gantoise, 
Malines, OH Louvain, 
RFC Seraing, Royal 
Antwerp FC, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, 
Standard de Liège, 
Saint-Trond, SV Zulte 
Waregem Amis Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters Normalement     Rien 

Les inviter aux 
matched  

Masculin RSC Anderlecht Plusiers fois par an RFC Seraing Amis Masculin Non 

Je suis pas membre 
d'un club de 
supporters 

Comme un supporter 
normal  4 

La même chose que 
pour les masculins  

Les traiter comme les 
hommes   

Masculin Malines 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Beerschot, Cercle 
Bruges, FC Bruges, 
KAS Eupen, KRC 
Genk, KV Courtrai, KV 
Ostende, La Gantoise, 
Malines, OH Louvain, 
RFC Seraing, Royal 
Antwerp FC, Royale 
Union Saint-Gilloise, 
RSC Anderlecht, 
Sporting Charleroi, 
Standard de Liège, 
Saint-Trond, SV Zulte 
Waregem Amis Masculin 

Oui, un groupe d'ultras 
(supporters très 
fanatiques) seulement masculin Bien. 5 

Ze behandelen hen 
gelijk. Meer toiletfaciliteiten  



Masculin Malines 

Des matches à 
domicile et 
déplacements de votre 
club favori) 

Malines, RSC 
Anderlecht Amis Masculin 

Oui, un groupe de 
supporters 'quotidiens' 

d'un nombre 
approximativement 
égal d'hommes et de 
femmes 

Je traite les femmes 
sur un pied d'égalité 
sans poser de 
questions, car il n'y a 
aucune raison de les 
traiter différemment.  5 

Elles ne font rien de 
spécial, je remarque 
simplement que les 
femmes sont 
respectées dans mon 
entourage.  /  
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