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Aflevering 13:
Op stap met Manu, de studerende voetballer van City Pirates
Ik spreek af met Manu – Emanoel – Nascimento Borges (1998) in de binnenstad van
Antwerpen. Daar voelt hij zich thuis. Hij huurt er een studentenkamer want hij volgt een
opleiding aan de Plantijn Hoge School. Hij werd geboren in Brazilië en kwam op zijn
zevende levensjaar met zijn moeder naar België. Zij vond de liefde bij een
Antwerpenaar, zijn stiefvader, die zijn vakantie had doorgebracht in het land van het
futebol arte. Manu Borges speelt in het eerste elftal van City Pirates en combineert dat
met zijn studies. Dankzij de financiële steun van de sociale cel van de club.
Door Raf Willems
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik sprak altijd Nederlands op school en nam
een woordenboekje mee
‘Ik ben geboren in San Luis do Maranho in de
buurt van Fortaleza. Ik kwam naar hier met mijn
moeder in 2005. Zij volgde een Belg, mijn
stiefvader, die in Brazilië zijn vakantie doorbracht
naar Antwerpen. We woonden een tijd in Deurne
Noord en verhuisden vervolgens naar Deurne
Zuid. Mijn moeder was negentien toen ik werd
geboren maar ik heb mijn biologische vader
amper gezien. Dus toen ze verliefd werd op een
man uit België was dat eigenlijk een normale
zaak. In Brazilië bestaan er sterke familiebanden
dus werd ik destijds goed opgevangen. Voor mijn
moeder was het bijzonder moeilijk om de stap
naar België te verwerken. Ze werkt als
verkoopster in een kledingwinkel in de buurt van
de Meir. In Brazilië had ze een eigen zaak als
kapster. Die heeft ze moeten achterlaten. Het
aanleren van de taal verliep niet vlot want ze was
ouder dan 25. Mij kostte dat geen moeite. Ik
leerde Nederlands op zeven maanden tijd. Mijn
ouders spraken onderling Frans want mijn
moeder studeerde voor we naar België kwamen
een tijdje in Frankrijk. Ik sprak altijd Nederland op
school en nam een klein woordenboekje
Portugees-Nederlands mee om meteen te leren
wat ik niet begreep. Men liet me ook opnieuw
starten in het eerste leerjaar, omdat ze daar leren
lezen en schrijven, terwijl ik de leeftijd had voor
het derde, en dat heeft me alleszins goed
geholpen.’

Ik kan studeren dankzij het sociale systeem
van de City Pirates
Vandaag betrekt Manu dus in het centrum van
Antwerpen een ‘studentenkot’. Hij stopte wel met
zijn aanvankelijke keuze maar neemt in
september opnieuw de draad op.
‘Ik ga dan aan de slag met de richting
‘Internationaal Ondernemen’. Ik kan studeren
dankzij het sociale systeem van City Pirates. Ik
volgde de opleiding ‘Logistiek’ aan de Plantijn
Hoge School met hulp van de medefinanciering
van de club. Ze gaven me ook geld voor
studieboeken. Dat is haar beleidslijn: onze
spelers die vanuit de jeugd het eerste elftal halen,
ontvangen ook steun van het sociale project. City
Pirates begeleidt de jongere naar een diploma.
Men vindt dat wie op het hoogste niveau
aantreedt zich als rolmodel moet presenteren.
Onze voetballers dienen dus een job te zoeken of
te studeren. Daar helpt de club bij want voor haar
gaat het om een voorbeeldfunctie. Als een speler
van City Pirates zich voor de helft van de tijd met
het voetbal bezig houdt en voor de andere helft
van de tijd wat zit rond te lummelen, dan toont hij
niet hoe het moet. Men verwacht dat je meedraait
in de maatschappij. Je hebt geen hier niet te
keuzen. Daarmee toont City Pirates dat haar
sociale werking niet stopt bij de jeugd maar zich
ook verder zet bij het eerste elftal. Ze waren niet
gelukkig dat ik stopte met de ‘Logistiek’ maar het
bleek uiteindelijk niet de studiekeuze waar ik later
de job van mijn leven mee ging vinden. Ik ben me
gaan informeren over de andere mogelijkheden
en kwam uit bij ‘internationaal ondernemen’. Ik
voel me hier veel beter bij omdat je mee de
richting van je beroepsleven kunt bepalen. Je
mag zelf een zogenaamd ‘small businessplan’
opstarten zodat je er al even van het
ondernemerschap kunt proeven. In het tweede en
derde jaar volgen er stages zodat je letterlijk even
de wereld kunt zien. Ik hou ook van het leren van
talen en spreek naast Nederlands en mijn
moedertaal Portugees ook Engels, Frans en een
beetje Spaans.’

Ik ben het typevoorbeeld van een jongere die
kon doorbreken in het eerste elftal van City
Pirates
De twintigjarige Manu vandaag speelt sinds zijn
zestiende in het eerste elftal van City Pirates. Hij
is een zogenaamd ‘jeugdproduct’. Hij voelt zich
bijzonder goed in zijn vel bij de club van zijn hart.
‘Ik begon als aanvallende middenvelder maar heb
dit seizoen ook regelmatig op de positie van
rechtsachter gespeeld. Omdat ik mij er minder en
minder amuseerde, vroeg ik de coach om mij
daar niet meer te zetten. Ik ben wel het
typevoorbeeld van een jongere die is
doorgebroken in het eerste elftal van City Pirates.
Daar ben ik behoorlijk fier op. Ik hield me
aanvankelijk gedeisd in de kleedkamer. Ik was in
vergelijking met de andere spelers een schriel
ventje. Dat waren echte mannen: baarden,
volgroeid, sterk. Ik probeerde snel van hen te
leren. De coach stuurde me naar een
fitnessprogramma dat de City Pirates ook
financierden voor enkele beloftevolle spelers. Dat
bracht me body bij. Mijn functie in het elftal is veel
jagen op de bal en zogenaamde ‘meters’ maken
voor de andere spelers. Youri Tielemans is mijn
favoriete voetballer: overheersen op het
middenveld, vooraan opduiken en belangrijk zijn

voor het elftal, naar dat type speler wil ik
uitgroeien. Ik ben een collectief ingestelde speler.
Ik werd goed ontvangen door de anderen. In het
begin had ik last vanwege de leeftijdskloof maar
ik druk spelers van mijn leeftijd op het hart om
niet op te geven. Hoe harder men werkt, hoe
meer kansen men krijgt. Ik zat een jaar bij
Antwerp maar mocht me niet in de nationale
jeugdreeksen tonen. We stapten toen met acht
spelers over naar City Pirates en we wonnen de
titel met de U 17. Van dan af ging het snel voor
mij. Ik kreeg mijn kans in de selectie van het
eerste elftal. Ik voel me hier bijzonder gelukkig en
er leven gezonde ambities in onze groep.’
Wat die gezonde ambities zijn en welke inzichten
hij nog met u wil delen, leest u morgen in
aflevering twee van het gesprek met Manu
Borges, de studerende voetballer van City
Pirates.

