Project City Pirates kan ‘warmste’ 14.000 euro goed gebruiken
Gazet van Antwerpen - 10 Jan. 2020
Ten voordele van het sociale project van City Pirates-voorzitter Michel Pradolini (57). “Dit ruggensteuntje kunnen we goed gebruiken.
Maar om onze wachtlijst van 700 potentiële piraten weg te werken, hebben we meer nodig.”
Met een voetbaltoernooitje, tussen gemengde ploegjes van P&V-werknemers en jeugdspelers van City Pirates, kwam een lange reeks
activiteiten ten einde. Eerder had al een warmste wandeling, warmste afterwork, warmste yoga, warmste fanfare én warmste gebaken boekenverkoop plaatsgevonden. Liefst 14.000 euro kon de P&V-groep als slotsom schenken aan City Pirates.
De P&V-groep doet dat niet zomaar. Via hun Fondation P&V Stichting ondersteunt ze actief burgerschap en komt op tegen de sociale
uitsluiting van jongeren. En het is niet de eerste keer dat City Pirates in de prijzen viel. In 2018 won Michel Pradolini, voorzitter van
voetbalclub en sociaal project City Pirates, hun Burgerschapsprijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt om initiatieven of organisaties in de
kijker te zetten die zich op voorbeeldige wijze inzetten voor een open, democratische, tolerante en solidaire samenleving.
Visibiliteit
“We zijn heel blij dat P&V ons steunt”, zegt communicatieverantwoordelijke Michiel De Visschere. “De Burgerschapsprijs had ons
al meer visibiliteit opgeleverd. Samen met de Silver Grassrootsaward van UEFA en de sportpersoonlijkheidsprijs van Universiteit
Antwerpen in diezelfde periode, zorgt het ervoor dat de noodzaak van ons project meer en meer wordt erkend.”
Dat blijkt ook uit het feit dat Pradolini onlangs als onafhankelijk lid een zetel in de Algemene Vergadering van de Koninklijke Belgische
Voetbalbond kreeg. “Dankzij die prijzen hebben we als club aandacht gewekt bij de voetbalbond. In Brussel zien ze ook hoe wij een
sociale en inclusieve stempel drukken op het Antwerpse voetbal. Ze zullen daarvan onder de indruk zijn”, vertelt Pradolini trots. “Ik
weet niet in hoeverre mijn rol in de Algemene Vergadering doorslaggevend zal zijn, maar ik vind een adviserende functie al van groot
belang. Diversiteit is namelijk een van de punten op de agenda van de voetbalbond en wij leveren goed werk op dat vlak.”
Pradolini, geboren Merksemnaar en kleinzoon van Italiaanse immigranten, werd in 2004 voorzitter van voetbalploeg Merksem
Antwerpen-Noord SC, die toen amper 169 leden telde. Vandaag zijn dat er maar liefst 1.300, verspreid over vijf locaties in
verschillende Antwerpse superdiverse wijken, met in elke wijk een maatschappelijk werker in dienst.
Projecten
Met het geld wil de club piratenkampen organiseren. Want veel van hun leden hebben niet de middelen om op reis te gaan. “En ze
zitten vaak niet in een jeugdbeweging”, zegt De Visschere. “P&V staat ons daarnaast ook in een ander project bij, waarmee we onze
jongeren aan studentenwerk willen helpen. Want we merken dat ze daarbij vaak tegen drempels botsen. Gaande van discriminatie
op de arbeidsmarkt tot het ontbreken van een netwerk of zelfs ontoereikend belkrediet. Daarom bieden wij hen bijvoorbeeld ook
begeleiding en sollicitatietrainingen aan.”
De ruggensteun is welkom bij City Pirates. Want de wachtlijsten zijn lang en de nood aan extra middelen groot. “Om de lijst van 700
piraten op wacht korter te maken, zouden we in de eerste plaats meer maatschappelijk werkers in dienst moeten kunnen nemen.
Daarnaast zouden we onze accommodatie willen verbeteren. Op Luchtbal doet een afgedankte container dienst als kantine, zonder
lopend water. Op Dam hebben we zelfs géén kantine ter beschikking. En op de meeste afdelingen ontbreekt nog een kunstgrasveld.”
“We willen ook verder inzetten op onze pleintjeswerking. In de vakanties organiseren we al pleintoernooitjes en daar bereiken we heel
veel mensen mee. Als we dat elke week zouden kunnen organiseren, dan zouden we de jongeren van op de wachtlijst al iets kunnen
aanbieden. Dan kunnen we hen in beperkte mate begeleiden zonder dat ze officieel bij de voetbalbond ingeschreven zijn. En als we
hen een T-shirt van City Pirates zouden kunnen geven, graag. Want zij willen er ook bij horen. En wij willen zo veel mogelijk jongeren
bereiken.”
Eerste ploeg
Je zou haast vergeten dat City Pirates tegelijk ook gewoon een voetbalploeg is, met een eerste ploeg in 3de amateurs B. Maar de
goede sportieve resultaten, een derde plaats in de eerste seizoenshelft, stemmen sportief manager Philip Van Dooren niet euforisch.
“Extrasportief moeten de spelers weer meer gaan beseffen waar de club voor staat. Dat gevoel is de voorbije twee seizoenen wat
weggeëbd”, liet Van Dooren onlangs optekenen in uw krant. “Sommigen denken nu dat drie keer trainen en een match spelen volstaat.
Dat baart me zorgen, want ik wil weer een grotere cohesie zien tussen de eerste ploeg en de rest van de club.”
Ook op het voetbaltoernooitje voor De Warmste Week waren geen spelers van de eerste ploeg te bespeuren. “We hebben hen
toen niet gevraagd, omdat ze later die avond zelf al moesten trainen”, zegt De Visschere. “Maar het is wel de bedoeling dat de
betrokkenheid weer groter wordt.”
“We vragen hen daarom niet om de rol van maatschappelijk werker op zich te nemen, maar wel dat ze aanwezig zijn bij sommige
activiteiten. Er zijn echter veel nieuwe spelers bij en die moeten daar nog een beetje inkomen. Maar alle spelers weten van het project.
Sommige van hen zijn leerkracht of zitten bij de politie. Zij weten als geen ander dat een project als het onze nodig is in Antwerpen.”
Ambitie
Speler Mo El Jattari voetbalt al sinds zijn zesde voor City Pirates en werd zelf opgevolgd door het project. Emanoel Borges, Yassine
Sefiani en Boro Misovic zijn samen met hem de enige spelers van de huidige eerste ploeg die uit de eigen jeugd komen. Dat aantal
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wil City Pirates op termijn drastisch verhogen. Met de U19 op een eerste plaats in de interprovinciale reeks, net onder elite, lijkt de
jeugdwerking sportief alvast op de goede weg.
Maar het mag ook weer niet té goed draaien. Dit seizoen speelt de ploeg, als de kans zich voordoet, nog mee voor promotie. Maar
voor eerste amateur past de club resoluut. Toen het zich twee seizoenen geleden plaatste voor de eindronde in tweede amateur liet ze
dat doelbewust passeren. “Omdat we in eerste amateur zes semiprofessionele spelers in dienst zouden moeten nemen en ons stadion
zouden moeten verbouwen”, vertelt De Visschere.
“Het is niet de bedoeling dat het budget van de eerste ploeg stijgt, ten koste van het sociaal project. Een sportman wil echter altijd
winnen, dus voor sommigen was het moeilijk dat we niet aan die eindronde deelnamen. Maar als onze spelers hogerop kunnen en
willen, dan laten we hen gaan. Onze voormalige doelman speelt sinds dit seizoen bij Winkel Sport, zonder slechte gevoelens.”
In plaats van een derde Antwerpse profclub of semiprofclub te worden, wil City Pirates er net zijn voor de jongeren die géén prof zullen
worden. “Die willen we klaarstomen voor de maatschappij”, besluit De Visschere. “Wij werken veel liever onze wachtlijst weg, dan dat
we in eerste amateur of 1B zouden gaan spelen.”
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