
?Sint colega de echipa cu 15 lesbiene!?
Roxana Raileanu a cistigat campionatul de fotbal feminin al Belgiei cu formatia Enderacht Aalst 
  
  In Romania, fotbalul feminin moare, dar nu se preda. Campionatul fetelor este alcatuit din numai cinci
formatii de club, dar echipa nationala are sanse mari de a se califica la Campionatul European de anul
viitor, fiind liderul Grupei a 5-a preliminare. 
  Roxana Raileanu este o tinara de 21 de ani nascuta in Brasov si care evolueaza in prima liga de fotbal a
Belgiei. In urma cu 14 ani, Roxana si-a pierdut ambii parinti intr-un tragic accident de circulatie. In
destinul ei a intervenit o familie de belgieni, care isi petrecea vacantele in Brasov. ?Acum trei ani si
jumatate m-am decis sa plec in Belgia, la aceasta familie, a carei fiica s-a sinucis in urma cu citiva ani" ,
povesteste Roxana, stabilita in orasul Aalst, situat la 30 de kilometri de Bruxelles. 
  
  De cind practici fotbalul? 
  De aproape patru ani. In Romania, am jucat la Fartec Brasov. 
  Pe ce post evoluezi? 
  La inceputul carierei am jucat in atac, insa cu timpul m-am reprofilat. Acum joc fundas dreapta si sint
titular de drept. 
  Pe ce loc se situeaza echipa ta in campionatul Belgiei? 
  Enderacht Aalst, denumita intre timp SK Aalst, se afla pe locul noua, din 14 echipe, dar sezonul trecut
ne-a mers excelent. 
  Ce performante ati avut atunci? 
  Am cistigat titlul de campioana cu Enderacht, insa, imediat dupa aceea, citeva jucatoare au plecat de la
echipa fiindca nu s-au inteles cu antrenorul. Eu n-am avut probleme cu antrenorul. Singura mea problema
a fost sa invat flamanda. 
  
  O victorie, 50 de euro 
  
  Care a fost recompensa pentru cistigarea titului? 
  Fiecare jucatoare a incasat cite 850 de euro, iar ministrul sportului ne-a primit in audienta. Ne-a daruit
flori, echipament si medalii de campioane. 
  Ce program de antrenamente aveti? 
  Ne pregatim de patru ori pe saptamina. Eu sint si asistenta medicala. Urmez cursurile unei scoli
postliceale. 
  Aveti cantonamente? 
  Sigur ca da. Mergem in cantonamente la mare. Anul acesta vom pleca in Spania. 
  Prime de joc in timpul sezonului? 
  Da, pentru fiecare victorie primim cite 50 de euro, iar la meci egal, doar 25 de euro. In afara primelor, ne
mai revin circa 4-500 de euro pe luna din contractele individuale cu clubul. 
  
  ?Romania este o tara de furaciosi!"  
  
  Mergi frecvent in discoteca? 
  In fiecare simbata, dupa meciuri, impreuna cu echipa. Nu stam mult. Pina la miezul noptii. 
  
  Aveti voie sa fumati? 
  Nu. Daca antrenorul te vede sau afla ca ai fumat, te pedepseste cu ture de teren. Trebuie sa alergi cot la
cot cu el, iar daca nu tii ritmul, pierzi si echipa pentru citeva etape. Eu sint insa fata cuminte. 
  
  Care este imaginea Romaniei in rindul coechipierelor tale? 
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  Noi, romanii, sintem considerati o tara de furaciosi! De curind, doi romani au spart un magazin de
bijuterii din Aalst, iar patronul, vrind sa opreasca jaful, i-a impuscat pe amindoi. Ancheta e in curs de
desfasurare. Ce alta concluzie sa traga despre noi? 
  
  N-ai incercat sa le schimbi parerea? 
  Ba da, dar nu vor sa te ia in seama. Zic: ?Lasa, lasa, ca toti sinteti la fel!" . 
  
  ?Stopul pe piept e preferatul meu"  
  
  Ce fotbalisti ai ca model? 
  Imi plac Ronaldo si Raul. Dintre romani, Chivu, Mutu si Alin Stoica. 
  
  Te-ai intilnit cu Alin in Belgia? 
  Nu, pentru ca e un increzut. Asa este perceput in Belgia. Acum este legitimat la FC Bruges, dar, multa
vreme, n-a jucat la Anderlecht tot din cauza fumurilor pe care le are in cap! Mi-ar placea sa ma vad insa
cu Chivu. 
  
  In timpul meciurilor, eviti stopul pe piept? 
  In nici un caz. E preferatul meu! Fac tot ceea ce fac si baietii pe teren. Imi pare rau ca m-am nascut fata.
Daca eram baiat, poate ca as fi cistigat mai multi bani. 
  
  Ce parere ai despre propunerea lui Blatter, presedintele FIFA, ca fetele sa joace fotbal in bikini? 
  Uau! Super! De fapt, imi este indiferent. Pentru mine este important sa joc fotbal, nu conteaza in ce
echipament o fac. 
  
  Cum se comporta barbatii la meciurile vostre? 
  Ne incurajeaza, tipa ?hai, hai" , in nici un caz nu ne striga sa mergem la cratita. E o diferenta de
mentalitate intre belgieni si romani. De regula, belgienii sint barbati bine, blonzi cu ochi albastri. 
  
  Ai prieten? 
  Am avut. Acum nu am un iubit, dar nu pentru ca mi-ar placea fetele! Aici, daca aude cineva ca joci
fotbal, zice ca sigur esti lesbiana! 
  
  Ai astfel de colege la echipa? 
  Cum sa nu! Din 20 de jucatoare, 15 sint lesbi! 
  
  Ai primit propuneri indecente din partea lor? 
  Ohoooo, de nenumarate ori!. Unele m-au cerut si in casatorie. Imi spunea una: ?Hai, Roxi, ca stim ca
vrei sa ai pasaportul belgian. Obtine-l mai repede, maritindu-te cu mine!" . 
  
  Si ce le-ai raspuns? 
  Ca, deocamdata, imi plac baietii. Nici ele n-au fost lesbiene convinse de cum au ajuns la echipa. La
inceput, erau putine, apoi, pe parcurs, s-au lasat seduse de coechipiere! 
  
  Daca te-ai intilni cu Mutu si Chivu, ce le-ai propune? 
  Sa jucam un meci de fotbal! Poate ca i-as invata si eu destule! Oricum, imi plac atit ca fotbalisti, cit si ca
baieti. 
  
  Vrei sa joci pentru nationala Belgiei sau pentru cea a Romaniei? 
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  As dori sa evoluez pentru Romania, dar, deocamdata, nu m-a cautat nimeni de la Bucuresti. 
  
  Gigi Staicu isi freaca miinile: ?O asteptam cu drag la lot"  
  
  Aflat in cantonament, la Poiana Brasov, cu echipa nationala de fete a Romaniei, directorul tehnic Gigi
Staicu  s-a bucurat: ?Imi pare bine cind gasim jucatoare de valoare. Pe Roxana o asteptam cu drag la lot.
Nu trebuie decit sa ne trimita un CV si o vom chema la nationala. Chiar am nevoie de fundas dreapta
pentru ca, pe acest post, evolueaza acum o junioara. In Romania sint 150 de jucatoare legitimate, pe cind
in Irlanda sint 9.000. Cu toate acestea, in primul meci din grupa, Romania a remizat in deplasare, scor
2-2, cu Irlanda" . 
  
  In Grupa 5 de calificare la EURO 2005, Romania este lider, cu 10 puncte in patru meciuri disputate. Pe
pozitia secunda se afla Croatia, cu 10 puncte din cinci partide jucate. 
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