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Pro League Schools Cup: leerlingen van basisschool Maurits Sabbe (Mechelen)
vertegenwoordigen KV Mechelen en spelen zaterdag 28 mei in het stadion van WaaslandBeveren tegen het afgevaardigde leerlingenteam van RSC Anderlecht. De spelersbus van
KV Mechelen brengt hen naar de terreinen van de Freethiel (stadion van WaaslandBeveren). Vertrek vanaf de school om 8 uur, Ieperleestraat 19 in Mechelen. Aftrap in het
stadion van Waasland-Beveren om 10u15.

LEERLINGEN BASISSCHOOL MAURITS SABBE
VERTEGENWOORDIGEN KV MECHELEN IN PRO LEAGUE
SCHOOLS CUP
Basisschool Maurits Sabbe neemt deel aan de Pro League Schools Cup.
Zaterdag 28 mei speelt de school haar eerste poulewedstrijd om 10u15 in het
stadion van Waasland-Beveren. Bij de loting kwam basisschool Maurits Sabbe
terecht in de poule met de afgevaardigde leerlingenteams van RSC Anderlecht,
Standard de Liège, SV Zulte Waregem en OH Leuven. “Onze school won tijdens
de Mechelse Hattrick de Fair-Play-prijs. Mede hierdoor werden we geselecteerd
voor de Pro League Schools Cup. Onze leerlingen hebben zeer diverse
culturele achtergronden, maar kijken allemaal met eenzelfde visie naar sport en
spel. Er staat een hecht team op het veld”, zegt Dirk Van Steyvoort, directeur
van basisschool Maurits Sabbe.
De Pro League, Play for Change en de nationale voetbalclubs organiseren op
zaterdag 28 mei 2016 de tweede editie van de Schools Cup. Dit is een nationaal
voetbaltornooi waarbij leerlingen in een professionele voetbalomgeving de kleuren
van hun club verdedigen.
Basisschool Maurits Sabbe werd geselecteerd uit de kandidaten die deelnamen aan
de Mechelse Hattrick. De school speelde zich in de kijker op sportief vlak. “We
wonnen de Fair-Play-prijs. En nu mogen onze leerlingen met trots de kleuren van KV
Mechelen verdedigen. We rijden met het team en onze supporters in de spelersbus
van KV Mechelen naar de School Cup in het stadion van Waasland-Beveren. We
spelen er onze eerste wedstrijd tegen RSC Anderlecht”, zegt Dirk Van Steyvoort.
De hele school kijkt er enorm naar uit.
“Je speelt niet elke dag in de shirts van KV Mechelen en in het stadion van een
eersteklasser. Samen maken we er een leuke dag van! De Pro League School Cup
draait vooral om fair-play, samenhorigheid en ontspanning. En natuurlijk ook een
beetje om winnen van Anderlecht hè”, lacht Dirk Van Steyvoort.
Voor meer info kunt u contact opnemen met:
Dirk Van Steyvoort, directeur van basisschool Maurits Sabbe, tel: 015 20 51 79
Basisschool Maurits Sabbe is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

