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Wasda!?

Lacrosse
In onze ‘Wasda!?’-rubriek van deze maand hebben we het over lacrosse. Het is een oer-
oude sport, maar toch is ze bij ons helemaal niet zo bekend. In andere Europese landen en 
in Canada en de Verenigde staten daarentegen is de sport zeer bekend én populair. Eerst 
geven we jullie wat meer uitleg over de sport in het algemeen.  Ook ging W;nk speciaal voor 
jullie eens langs bij de enige echte lacrosse-club in België, de ‘Red Rhinos’.

Van waar komt lacrosse?
Lacrosse vindt zijn oorsprong bij de oude 
Noord-Amerikaanse indianenstammen. Met het 
teamspel werden jonge mannen getraind om zich 
goed voor te bereiden op de oorlog. Ook speelden 
verschillende stammen het spel om onderlinge 
conflicten uit te vechten. Het ging er toen dan ook 
zeer gewelddadig aan toe en er waren niet veel 
regels waaraan de spelers zich moesten houden.

Lacrosse nu
Ondertussen is lacrosse de nationale zomersport 
in Canada, naast de nationale wintersport ijshock-
ey. De regels van het spel zijn zeker niet simpel, 
want de sport is een mengeling van basketbal, 
rugby, hockey en ijshockey. Elke speler heeft een 
‘cross’ of stok met een netje aan. Het is de bedoe-
ling om het rubberen balletje, met behulp van de 
stok op te vangen en te passeren naar teamge-
noten. Het balletje moet dan gescoord worden 
in een doel, waarin ook een keeper staat. In de 
Verenigde Staten is lacrosse de snelst groeiende 
sport, die vooral wordt gespeeld door de teams 
van middelbare scholen en van universiteiten. 
Ook in Europa is lacrosse een zeer snelgroeiende 
sport. In Nederland bestaan ondertussen al twaalf 
verschillende lacrosse–ploegen en ook in Duit-
sland bestaan al verschillende clubs. 

De ‘Red Rhinos’
De broers Kevin en Kristof De Smet hebben de 
eerste en enige Belgische lacrosse – club voor vol-
wassenen opgericht. De internationale school in 
Brussel heeft ook een lacrosse – team, maar dat is 
een jeugdclub waarbij alleen jongeren tot 18 jaar 
zich kunnen aansluiten. Kristof was degene die 
met het idee op de proppen kwam. “In oktober 
van vorig jaar kwam ik op het idee om een la-
crosse – club op te richten”, vertelt hij. “Ik ben zelf 
heel geïnteresseerd in ijshockey en lacrosse deed 
me er hard aan denken. Ik bleef niet bij de pakken 
zitten en heb onmiddellijk contact opgenomen 
met de Nederlandse bond van lacrosse – ploegen. 
Zij hebben onmiddellijk gereageerd en waren zeer 
enthousiast over het feit dat ik in België ook een 
club wou oprichten.” 
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Ook de Europese bond werd erbij geroepen en na 
een tweetal maanden regelmatig contact, kwam 
de vicepresident van de Europese bond naar 
België voor een uitgebreide presentatie over de 
sport. Uiteraard moest Kristof er tegen dan wel in 
slagen om toch minstens een vijftal personen te 
vinden, die ook graag lacrosse wilden spelen. “Die 
vicepresident is een Deense ex-speler van het na-
tionale team daar en hij kwam langs met een Ne-
derlandse collega van hem uit den Haag”, vertelt 
Kristof. “Het zou een beetje belachelijk geweest 
zijn als ik daar dan helemaal alleen zat. Ik heb een 
heel weekend rond gebeld en uiteindelijk heb ik 
toch zes personen bij elkaar gekregen. Ondertus-
sen trainen we geregeld al met een dertiental 
personen en we hebben elf betalende leden. Dat 
is toch al een goed begin.”

Kristof en Kevin De smet, De trotse oprichters van De ‘reD rhinos’.

Om een club op te richten, heb je ook verschil-
lende bestuursleden en een voorzitter nodig. 
Kristof vroeg aan zijn broer Kevin of hij die taak op 
zich wilde nemen. Kevin is dus de trotse voorzit-
ter van de ‘Red Rhinos’.  “Er kruipt enorm veel 
tijd in, maar ik doe het met veel plezier. Ik heb 
ervaring met het oprichten van VZW’s (verenig-
ing zonder winstoogmerk) en dat is de reden dat 
ik graag voorzitter wilde worden”, vertelt hij. 
“De andere bestuursleden werken uiteraard ook 

zeer hard, maar hadden weinig of geen ervar-
ing. Daarom voelde ik me toch wel aangesproken 
om het voorzitterschap op mij te nemen.” En 
toen werd ‘Red Rhinos’ dus officieel geboren. De 
ploegt traint momenteel elke zondag in Rijme-
nam, waar ze een veld ter beschikking kregen van 
de speelpleinwerking ‘Jef Verbert’.  Elke week 
na de training gaan ze samen met de leden iets 
drinken in café ‘De Bromfiets’, dat binnen zeer 
kort hun clublokaal zal worden. “We vinden het 
zeer belangrijk dat onze leden ons en elkaar goed 
leren kennen”, vertelt Kristof. “Dat is zeer belang-
rijk voor de groepssfeer. Vanaf 20 mei, zullen 
we ook op woensdagavond trainen. Zo kunnen 
we regelmatiger trainen én zien we elkaar ook 
vaker. Dat is natuurlijk ook bevorderend voor het 
teamverband.”
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Eerste Belgische vrouwelijke lacrosse - 
speelster
Bij de club traint één meisje, Saskia. Zij staat heel 
goed haar mannetje als enig vrouwelijk lid. Toch 
hoopt ze niet alleen te blijven. “Ik vind het echt 
zeer leuk om hier te trainen. De jongens vangen 
mij zeer goed op,” vertelt ze. “Toch hoop ik dat 
er nog andere meisjes of vrouwen hun weg naar 
onze club zullen vinden. We zijn namelijk van plan 
om ook een vrouwenploeg op te richten.” Saskia 
is niet zomaar toevallig bij de ‘Red Rhinos’ terecht 
gekomen. Ze kende de sport en haar regels al zeer 
goed. In de Verenigde Staten beoefende ze de 
sport namelijk al een jaar. “Mijn laatste jaar van 
het middelbaar studeerde ik in de Verenigde Stat-
en”, vertelt Saskia enthousiast. “Daar heb ik dan 
op highschool-niveau ook een jaar lang lacrosse 
gespeeld. Toen ik de sport hier in België voor de 
eerste keer na zeven jaar terug beoefende, was ik 
dan ook onmiddellijk verkocht!”

Kristof geeft zijn team nog wat tactische tips voor een 
oefenwedstrijdje

voor meer infomatie: www.redrhinos.be
Elke De Maeyer (ES)


