
 

Korte bio coaches Special Devils & Flames 

 

 

Piet den Boer – T1 niveau 1 en Unified partners 

Op 11 mei 1988 kopte Piet den Boer KV Mechelen de geschiedenis 
in als voorlopig laatste Belgische Europacupwinnaar. Zijn carrière 
als speler is al enkele jaren voorbij, maar Piet is nog steeds 
verbonden met het voetbal. Hij behaalde zijn UEFA A diploma als 
trainer en is al meer dan tien jaar een trotse ambassadeur van het 
G-voetbal en Special Olympics Belgium. In 2020 zal Piet zich actief 
als trainer inzetten binnen het Special Devils project voor de 
geselecteerde niveau 1 spelers (lichte verstandelijke beperking) en 
het Play Unified team (spelers zonder verstandelijke beperking die 
samenspelen met spelers met een verstandelijke beperking).  

 

 

 
 
 
Jonas Heuts – T1 niveau 2 

Jonas Heuts studeerde af als bachelor LO en sportmanagement. In 
2009 startte hij bij Voetbal Vlaanderen waar hij tot eind 2017 
eindverantwoordelijke was voor breedtesport en G-voetbal. Hij 
volgde de opleiding ‘Begeleiding van voetballers met een handicap’ 
en was tijdens zijn periode bij Voetbal Vlaanderen verantwoordelijk 
voor de partnerschappen met de verschillende G-sportorganisaties 
(Recreas, Special Olympics, Parantee-Psylos,…) en de organisatie van 
G-voetbalkampen. Hij stond aan de wieg van het nationale 
G-voetbaltoernooi Football Kick-Off dat dit jaar voor de 11de keer 
georganiseerd wordt. Gedurende vier jaar was hij assistent-trainer 
van de U15 Red Flames. In 2020 zal hij opnieuw betrokken zijn als 
trainer op nationaal niveau bij het team Special Devils niveau 2 
(milde verstandelijke beperking). 

 

  



 

Koen Van Kemseke – T1 niveau 3 

Koen Van Kemseke speelde zelf voetbal vanaf zijn 7 jaar en speelde in de 
voormalige 4e klasse. Daarnaast was hij speler minivoetbal in 1e nationale. 
Vanaf zijn 16 jaar werd hij jeugdtrainer in de reguliere competitie en op 22 
jarige leeftijd werd hij jeugdcoördinator bij zijn plaatselijke voetbalclub. 
Sinds 4 seizoenen raakte hij in de ban van het G-voetbal en werd hij 
G-voetbaltrainer bij GFC Waasland-Beveren. Hij volgde hiervoor ook een 
bijscholing van de Vlaamse Trainersschool over G-voetbal. Koen is binnen 
het Special Devils verhaal verantwoordelijk voor niveau 3. Dit zijn de 
spelers met een redelijk zware verstandelijke beperking. 

 

 

An Blaublomme – T1 Special Flames (niveau 3-4) 

 

An Blauwblomme is een ergotherapeute die gepassioneerd is door 

voetbal. Tot 2015 speelde zij in eerste nationale bij de dames. Zij 

heeft ook internationaal gevoetbald bij de U17 en U19 Red Flames. 

Na haar eigen voetbalcarrière ging ze aan de slag binnen het 

G-voetbal als trainster en ondertussen is ze al 9 seizoenen 

coördinator G-voetbal bij SV Zulte Waregem. An is als T1 

verantwoordelijk voor de Special Flames, het nationaal vrouwenteam 

voor speelsters met een verstandelijke beperking (niveau 3 en 4).  

 

 


