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Staan alle
vrouwen nu echt
De wandelgangen
buiten spel ?

van Carrefour Brazilië
Onze Braziliaanse collega’s worden
iedere dag als sterren onthaald.

Lees verder op pagina 2

WIST JE DAT? NEDERLAND

De Nederlandse
bondscoach ooit
nog bankzitter
was bij Antwerp?
Aloysius Paulus Maria alias Louis van Gaal speelde zelf
van 1973 tot 1977 bij Antwerp. Hij speelde er 43 wedstrijden
en scoorde 7 keer. Zijn trainer bij Antwerp was de latere
succesvolle bondscoach Guy Thys. Er gaat een heerlijke
anekdote over Van Gaals periode bij Antwerp de
ronde: ‘Trainer, ik begrijp u niet! U bent een
voetbalkenner, u boekt successen, maar ik sta
nooit in de basis!”, riep Van Gaal uit
en vervolgde: “Toch ben ik hier
veruit de beste buitenlander, ik
kan alles met de bal.’
Waarop Thys vrolijk antwoordde:
‘Dat kan zijn, maar je hebt de
bal nooit.’

CARREFOUR WORLD CUP 2014 MAGAZINE - CARREFOOT
CARREFOUR BRAZIL

TERUGBLIK CHILI

HET WK 1990
WAS DAT
VAN DE ...
3 september 1989. Chili wil
zich kwalificeren voor het WK.
Makkelijker gezegd dan gedaan.
Zeker als de tegenstander Brazilië
is. Chileen Roberto Rojas – alias
‘De Condor’ – weet hoe goed de
Brazilianen zijn.
Hij verdedigt immers al twee jaar de kleuren van de Braziliaanse topclub São Paulo.
Roberto Rojas is een goede keeper.
Daarover is iedereen in Brazilië het eens.
En in Chili. Chili mag in het roemrijke
Maracanã-stadion echt niet verliezen.
Dan is het over en uit. Dan kan Chili niet
naar het WK.

Carrefour Brazil, headquarters
Voor het eerst sinds 12 jaar doen onze Rode Duivels opnieuw
mee op het hoogste toneel. Dat heeft het hele land, en zeker
wij als structurele partner, geweten! Natuurlijk zijn het ook, en
vooral, hoogdagen voor onze Braziliaanse collega’s. Geen
moeite werd bespaard om van het WK 2014 een echt feest te
maken en alle medewerkers (wereldwijd) erbij te betrekken.
Net zoals wij ons oor te luisteren legden bij de
medewerkers van Carrefour Brazilië (zie Carrefoot
1, 2 en 3), waren ook zij benieuwd naar wat
er bij ons allemaal te gebeuren stond in
het kader van het WK. En niet alleen bij
Carrefour België, maar ook in Spanje,
Argentinië, Italië en Frankrijk.
Die nieuwsgierigheid werd op de
centrale diensten van Brazilië omgezet in de creatie van een heuse
spelerstunnel. Net zoals de spelers
bij een voetbalmatch via de spelerstunnel het veld opkomen, stappen de
medewerkers van de hoofdzetel van
Carrefour Brazilië hun gebouw binnen
via een ‘medewerkerstunnel’ van circa
120 meter. Met kleurrijke panelen en
leuke foto’s, vertelt de tunnel het verhaal van
Carrefour vermengd met de geschiedenis
van de wereldbeker.
En natuurlijk is ook Carrefour België vertegenwoordigd.
Misschien herken je jezelf wel op één van de foto’s
die genomen werden in de medewerkerstunnel van
Brazilië? Move over Kompany en co, dit zijn de échte
sterren van (Carrefour) Brazilië!
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Maar Rojas is een man met een uitstekende
reputatie. En hij is een man met een
plan. Toch kan hij de openingstreffer van
Brazilië niet vermijden. De Braziliaanse
supporters hebben er zin in. Ze ontsteken
wat vuurwerk. Op televisiebeelden is te
zien hoe er wat vuurwerk naast het doel
terechtkomt en Roberto Rojas in elkaar
stort. Enkele minuten later wordt hij afgevoerd. Zijn hoofd onder het bloed. Ontzet
door zoveel onrechtvaardigheid stappen
zijn ploegmakkers van het veld. De tumultueuze wedstrijd wordt stilgelegd.

Scheermesje
Wat niemand weet, is dat Roberto Rojas
helemaal niet geraakt is door het vuurwerk. Roberto Rojas ligt op de brancard
en kan tevreden zijn. Zijn snode plannetje lijkt gelukt. Brazilië zal zeker beboet
worden en dan kan Chili door naar het
WK. Daar zal hij dan schitteren ... Dat hij
daarvoor zichzelf met een vlijmscherp
scheermesje heeft moeten toetakelen,
ach, een keeper moet soms ook uitgekookt
kunnen zijn. Dat scheermesje had hij voor de
wedstrijd vakkundig in zijn handschoenen
verstopt.
De televisiebeelden maken duidelijk dat
Rojas helemaal niet door het vuurwerk is
geraakt. Zijn plannetje wordt genadeloos
blootgelegd. FIFA kent Brazilië een 2-0

CARREFOUR WORLD CUP 2014 MAGAZINE - CARREFOOT
SUPPORTIES BELGIAN RED DEVILS

••

GEKKE
KEEPERS !
overwinning toe en Rojas wordt levenslang geschorst. Chili wordt niet alleen
van het WK 1990, maar ook van dat van
1994 uitgesloten. In 2001 heft de FIFA
de levenslange schorsing van Rojas op.
Hij is dan 44. Tegenwoordig verdient hij
zijn brood als keeperstrainer in ... Brazilië.

El Loco
Rojas werd dus niet dé keeper van het
WK 1990. Dat werd de flamboyante
Colombiaanse doelman René Higuita.
Die maakt zich onsterfelijk belachelijk door
in de achtste finales in de verlenging
de bal knullig aan de Kameroener
Roger Milla te verspelen. Die neemt
het geschenk dankbaar aan. Dat Higuita
Milla spectaculair wilde uitspelen aan
de middenstip maakt het verhaal
alleen maar beter.
René Higuita is dan vierentwintig jaar
oud. Hij zal nog tot zijn vierenveertigste
de nul proberen houden bij maar liefst
twaalf verschillende clubs. Nationale
doelman is hij tot aan de eeuwwisseling.
‘El Loco’ (‘De Gek’) wordt op handen
gedragen. 33 keer treft hij doel uit een
strafschop of vrije trap. Een grootse
carrière voor een klein keepertje van
slechts 1 meter 75.
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Higuita, die zonder ouders in een arme wijk
van Medellín opgroeide, is in Colombia
larger than life. Hij bezoekt de koning
der drugsbaronnen Pablo Escobar in de
cel. ‘Een vriend,’ zegt hij. Higuita wordt
ook tweemaal op doping betrapt. En
op het bezit van cocaïne. In 1993 is het
hek helemaal van de dam. Higuita wordt
gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid van een ontvoering. Higuita
vliegt voor enkele maanden de cel in en
mist daardoor het WK ‘94. Hij blijft ook
na zijn carrière present in de media. Zo
schittert hij bijvoorbeeld in Colombiaanse
versie van Expeditie Robinson: La isla de
los famosos, una aventura pirata.
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Stuur ons een leuke foto van hoe jij
(samen met collega’s, vrienden of familie)
supportert voor de Rode Duivels (of een
ander team) en maak kans op een
Bongobon.
Foto’s sturen naar :
communication_belgium@carrefour.com.
Geef je jpeg-bestand de volgende naam:
SUPPORTIE_VOORNAAM_NAAM.
De leukste foto’s verschijnen in Carrefoot.
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HOED AF MARKET WETTEREN
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Deze week gaat Ezzhora Errami, Assistente Aankopen Niet-Handelsgoederen,
aan de haal met een Bongobon voor haar uiterst schattige Supportie. Op de foto
zie je haar tweelingzoontjes Waël en Chady van vijf maanden oud. Beiden zijn
uitgedost met een body van de Rode Duivels, verkrijgbaar in alle Carrefour hypermarkten voor € 10 / stuk. Proficiat Ezzhora, veel plezier met je Bongobon!

Market Wetteren
zet de toon.
Jan De Visscher,
hulpreceptionist, Market Wetteren

Vincent Kompany is de verpersoonlijking
van het huidige Belgische elftal. Onverzetbaar in de duels. Sober in de opbouw.
Technisch uitstekend. Daarnaast is hij
ook nog eens een voorbeeld op en
naast en veld. Zo steunt hij diverse liefdadigheidsinstellingen en is hij onder meer
ambassadeur van SOS Kinderdorpen, een
structurele partner van Carrefour Belgium.
Vince ‘The Prince’ is de primus inter pares
(Latijn voor ‘de eerste onder zijn gelijken’)
van de Rode Duivels. En dat is de market
van Wetteren ook. Wij gingen langs voor
een gesprek met Jan De Visscher (hulpreceptionist), fan van de Rode Duivels en
Vincent Kompany.

Eind vorig jaar opende de vernieuwde
market van Wetteren opnieuw zijn
deuren voor de klanten. De winkel
onderging als eerste van zijn soort
een grondige metamorfose volgens
het nieuwe concept. Wat houdt dat
concept precies in?
Het nieuwe market-concept berust
eigenlijk op 4 pijlers. Eerst en vooral
willen we bij market de versspecialist
bij uitstek zijn. Daarnaast engageren
we ons om zo dicht mogelijk bij de
klant te staan door te beantwoorden
aan zijn behoeften, verwachtingen en
consumptiegewoonten. Ten derde
hechten we veel belang aan
‘gebruiksvriendelijkheid’.
Het
is
belangrijk dat de klant de producten
gemakkelijk terugvindt en dat hij
kan rekenen op een geëngageerd
winkelteam. Tot slot is de nieuwe
market ook modern. Zo speelt ons
assortiment bijvoorbeeld in op de
trends van het moment.
De hype van het moment zijn
natuurlijk de Rode Duivels. Wat vind
je ervan dat Carrefour sponsor is
van de Rode Duivels?
Dat is een hele goede zaak.
Carrefour Frankrijk sponsort al jaren de Franse nationale ploeg en
de Ronde van Frankrijk en dat zorgt
toch voor heel wat publiciteit. Door
de Rode Duivels te sponsoren,
spreekt Carrefour België nationaal
klanten aan en dat kan onze omzetgroei alleen maar ten goede komen.

Hoe schat je de kansen in van de
Rode Duivels op het WK 2014 in
Brazilië?
Goh, als alles meezit denk ik dat we de
halve finales kunnen bereiken. Maar
er zijn zoveel nevenfactoren waarmee je rekening moet houden, dat
het moeilijk te voorspellen valt. Stel
dat een bepalende speler als Eden
Hazard bijvoorbeeld gekwetst uitvalt,
dat zou toch wel wat veranderen.
Wie zijn volgens jou de grootste
kanshebbers op de wereldtitel?
Brazilië maakt als gastland een grote
kans. Met een speler als Neymar
in de rangen, is alles mogelijk.
Hetzelfde geldt voor Argentinië en
Messi.
Stel dat België het WK wint, wat zou
dat voor jou betekenen?
Als de Rode Duivels het WK winnen,
zal ik zeker een traantje moeten
wegpinken. Dat laat toch geen
enkele Belg onberoerd. Maar ik zal
zeker niet opgaan in de massaeuforie. Daar hou ik niet zo van.
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Nodig voor vier

Normaal gezien kijk ik liefst naar de match thuis, samen met mijn gezin,
maar deze week waag ik me (onder lichte druk van mijn man) buiten mijn
comfortzone: ik ga de match op een groot scherm op het pleintje in onze
straat gaan bekijken!
Het begon al goed! Bij aankomst laat mijn dierbare echtgenoot mij staan en
stevent hij af op de bar. Verloren in een mensenmassa die even opgewonden
is als ikzelf tijdens de solden, zoek ik mijn weg tussen de groepjes supporters
om de zitplaatsen te vinden, zonder al te veel succes. Ik vind eindelijk mijn
man terug, twee pinten in de hand, en vraag hem waar de stoelen staan. Zijn
antwoord is van een ondraaglijk machogehalte. “De stoelen? Wil je nog een
zetel ook? Dit is de opera niet …”
90 minuten lang niet kunnen zitten? Een nachtmerrie voor een shedevil op
hoge hakken! Mijn voeten, die er trouwens fantastisch uitzien op hakken van
12 cm, gaan meer afzien dan die van alle 22 spelers op het veld! Een blik op
de andere vrouwen leert me dat zij wel vaak naar dergelijke evenementen
komen, want ik zie enkel sportschoenen voorbij defileren. Mijn lijden indachtig,
sta ik op het punt de babysitter te gaan aflossen, wanneer het fluitsignaal de
match doet aftrappen.
En dan herinnert mijn lief zich onze eerste
verliefde festivaldagen en zet hij me op zijn
schouders! Ik kan dus genieten van het
spektakel vanop een ereplaats die mij en mijn
schoenen waardig is! Ik ben het best geplaatst
om de supporters aan het zingen te krijgen en tot
spijt van mijn stembanden, word ik de dirigente
van de avond. En ik was er zo goed in, dat de
organisatoren me gevraagd hebben om terug te
komen voor de finale! Met plezier! Maar tegen
dan zal ik wel platte schoentjes gekocht hebben!

Gaat er in jou ook een Shedevil schuil?
Kom dan mee met mij discussiëren
op Twitter:
twitter.com/deshedevil

Zuid-Amerikaanse
quiche

• 1 vel kant- en klaar bladerdeeg
Carrefour
• 25 cl slagroom Carrefour
• 1 fijngesnipperde ui
• 5 scharreleieren Carrefour
• 3OO gram Carrefour cheddar,
in blokjes gesneden
• 1 flink handvol voorgesneden
soepgroenten Carrefour
• 500 gram rundergehakt
• 3 stevige wortelen
• 1 zakje kruiden voor Mexicaanse
chili Ducros
• Enkele sneetjes smeltkaas
cheddar Carrefour
• Enkele sneetjes gekookte ham
Carrefour
• Vetstof
• Peper en zout

Een quiche is zo’n beetje het Franse antwoord op de Italiaanse pizza.
Je kan in allebei zo goed als alles kwijt. Net zomin als Pain à la Grecque
Grieks is, is deze quiche Zuid-Amerikaans. Maar het kind moest een
naam hebben en je vindt in z’n smaak flarden taco terug. Vandaar.

De ‘droge’ ingrediënten van de vulling kan je
eventueel ’s ochtends al klaarmaken. Schil de
wortelen en snij ze in duimdikke schijven. Smelt wat
vetstof in een pan en bak het gehakt aan terwijl je
het losprakt met een vork. Voeg de ui toe en laat
5 minuten meestoven. Voeg dan de soepgroenten,
wortelen en kruiden toe. Plaats een deksel op de pan
en laat zachtjes stoven tot de wortelen beetgaar zijn.
Breng de bereiding over in een vergiet of draadzeef en
laat goed uitlekken. Op die manier voorkom je dat de
bodem van je quiche later, bij het bakken, slap wordt.
Verwarm de oven voor op 180°.
Rol het bladerdeeg uit en bekleed er een quichevorm
mee. Laat er gerust het meegeleverde bakpapier
aan, zo zal je nadien de quiche veel gemakkelijker
uit de vorm kunnen halen en kunnen manipuleren.
Bak het deeg gedurende 10 minuten. Je hoeft niet

blind te bakken met droge bonen of linzen of rijst. De
bodem en randen zullen op deze manier een beetje
voorbakken en dat zorgt straks ook weer voor een
krokanter resultaat. Tijdens deze tien minuten kluts
je de eieren los met de room. Voeg peper en zout
toe aan dit mengsel. Voeg de blokjes kaas toe aan
de vulling van vlees en groenten en meng goed.
Snij de smeltcheddar en ham in reepjes.
Haal het voorgebakken deeg uit de oven en vul
de quiche met de vleesvulling waarbij je de randen
opnieuw rechtop zet mocht dat nodig zijn (doe dat
door de vulling goed tot tegen de randen aan te
drukken). Giet er het mengsel van eieren en room
over en verdeel de reepjes cheddar en ham er over.
Bak het geheel 45 minuten tot een uur in de oven.
Je kan af en toe checken: het mengsel van room en
eieren moet helemaal gestold zijn.

Collega-kok Johan Struyf, business support Bazar, laat ons wekelijks meekijken in zijn potten.

CARTOON VAN DE WEEK THE CHAMPIONS

Wat is een corner?
Men spreekt van een corner wanneer ...
a. Een speler van één van de ploegen de bal het laatst raakte
vooraleer hij over de eigen achterlijn (de lijn waarlangs het
doel staat) gaat.

IZ
U
Wat is
een
corner?

b. Een speler van de eigen ploeg de bal het laatst raakte
vooraleer hij over de eigen achterlijn (de lijn waarlangs het
doel staat) gaat.
c. Een speler van de eigen ploeg de bal met de handen raakt
vooraleer hij over de eigen achterlijn (de lijn waarlangs het
doel staat) gaat.

Schiftingsvraag: Hoeveel antwoorden zullen wij
in totaal hebben ontvangen op 1 juli om 17u.?
Stuur je antwoord (a, b of c + schiftingsvraag )
naar quiz_be@carrefour.com of
IPB 604 ter attentie van Philippe Mertens

Maak kans op één van de vijf Mygazines
(t.w.v. €75 ), de cadeaubon voor een
abonnement op een magazine naar
keuze, zoals bijvoorbeeld Libelle, Flair,
Humo, Feeling, Feeling Wonen, Libelle
Lekker!, Marie Claire, Story, TeVe-Blad,
Vitaya maandblad en nog veel andere
leuke tijdschriften!
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