VOETBAL

Kris Van Reusel gezicht van ALS-campagne met Rode Duivels
Volgende maandag start de
ALS-Liga een campagne in samenwerking met de Belgische
voetbalbond. Herentalsenaar
en voetbalfan Kris Van Reusel
werd aangezocht om het gezicht te zijn.
Het opzet van de campagne is
dat Kris Van Reusel een ticket
krijgt voor de interland van de
Rode Duivels op 10 oktober tegen Cyprus in het Koning Boudewijnstadion. Kris mag zijn
ticket per opbod verkopen, ten
voordele van het goede doel.
«Het is een ticket dat garant
staat voor een heel goede
plaats», zegt de Herentalsenaar. «De enige voorwaarde
die eraan verbonden is, is dat
de koper van mijn ticket de
wedstrijd in een rolstoel moet
bijwonen. Op die manier kan
de winnaar ervaren wat het
betekent om dagelijks in een
rolstoel te moeten doorbrengen.»
Kris Van Reusel is 43 jaar. Acht
jaar geleden werd hij geconfronteerd met de vreselijke

ziekte die ALS is. Voetbal loopt
als een rode draad door zijn
hele leven. Bovendien is Kris
iemand die heel positief in het
leven staat. «Ik heb alle jeugdreeksen bij KFC Herentals gespeeld. Later ben ik nog actief
geweest bij AC Olen en Houtvenne. Nadien heb ik in het
liefhebbersverbond nog gespeeld bij Heles, de gekende
Herentalse liefhebbersploeg.
Ik vermoed dat dat een reden
is geweest dat de ALS-Liga mij
voor deze campagne heeft gevraagd. De eerste keer dat ik
mij voor de ALS-Liga heb ingezet, was drie jaar geleden. De
voorbije drie jaar heeft de
ziekte meer en meer vat op
mijn lichaam gekregen. Dat
wil ik eveneens laten zien. Iedereen moet beseffen dat ALS
een vreselijke ziekte is, die
ernstig moet genomen worden.»
Het filmpje voor de campagne
werd ingeblikt in het Koning
Boudewijnstadion. Volgende
maandag gaat Kris Van Reusel
naar de training van de Rode
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Duivels, waar de start van de
campagen wordt gegeven. «Ik
heb zelf nog nooit een wedstrijd van de Rode Duivels bijgewoond. Die training wordt
speciaal. Ik ga er een ontmoeting hebben met doelman Simon Mignolet. Simon is de peter van de ALS-Liga.»
Vanaf dat moment zal iedereen een bod kunnen uitbrengen op het ticket van Kris. Dat
kan via verschillende kanalen,
onder meer via de Facebookpagina van Kris Van Reusel en
via de site van de ALS-Liga.
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