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Ik ben een van de miljoenen onderdrukte
vrouwen in Iran. Ik droeg de kleding die ze
wilden en zei wat ze me opdroegen te zeggen

TAEKWONDOKA KIMIA ALIZADEH IS OP DE VLUCHT, OP INSTAGRAM
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Waanzin

ven voor de lol: open Google Maps, tik
Jan Breydelstadion in en zet dan de
kaartoptie op satelliet. U ziet daar het
huidige stadion, ingesloten door een
woonwijk, maar op een redelijke af-
stand van de huizen. De naaste buren
zijn de doden van de begraafplaats van
Sint-Andries en het provinciaal zwem-
complex Lago. Onderin links van het
huidige stadion zou het nieuwe moeten

komen, waarbij de rechterbovenhoek van het
nieuwe stadion zal palen aan die linksonder
van het bestaande stadion. 

Eerste reactie: is daar wel plek voor een sta-
dion dat een kwart tot misschien de helft gro-
ter zal zijn in oppervlakte dan wat er nu staat?

Tweede reactie: wat met de bewoners van
de Lange Molenstraat en de
Doornstraat die niet langer een
stadion op honderd meter van
hun huizen hebben, dertien
jaar lang lekker zijn gemaakt
met het vooruitzicht dat het
onding zou verdwijnen, maar
nu alsnog een mastodont 
zullen zien verrijzen, in hun
achtertuintje nog wel, daar
waar voordien hooguit een
verdwaalde voetbal belandde
afkomstig van de aanpalende
oefenveldjes.

Wat het stadsbestuur en
Club Brugge vrijdagochtend
heeft bezield om al die bewo-
ners (inclusief de Club-fans),
de voetbalburen van Cercle,
maar erger, ook de provincie
en de Vlaamse overheid in
snelheid te pakken en in de
gordijnen te jagen, dat weet
niemand. Er doen wat theorieën de ronde en
die komen allemaal op hetzelfde neer: dit is
zo’n waanzinnig, onrealistisch plan dat er
meer moet achter steken, bijvoorbeeld een
tactische zet om de impasse rond de gronden
aan de Blankenbergse Steenweg te deblokke-
ren.

Wat is nu die waanzin? Ten eerste dat de
stad Brugge, omdat Cercle en Club niet door
één deur kunnen, twee eersteklassestadions
wil (laten) bouwen en gedurende een jaar of
twee zelfs drie voetbalstadions op zijn grond-
gebied zal hebben. 

Drie? Jawel drie. Jan Breydel wordt niet afge-
broken vóór het nieuwe er staat. En als het
nieuwe er staat, wordt Jan Breydel nog niet af-
gebroken zolang er geen ander stadion is voor
Cercle Brugge, waarvoor langs de Blanken-
bergse Steenweg zou worden gebouwd. Maar
dat is juist die plek waar voorlopig alles blok-
keert en niet mag worden gebouwd, een dos-
sier dat momenteel bij de Raad van State ligt.
(Die impasse wordt mee in stand gehouden

door Paul Gheysens van Ghelamco en Antwerp
FC, die daar in een opportunistische bui ooit
gronden heeft gekocht en die niet wil vrijge-
ven, wat niet erg netjes is, maar het is nu een-
maal zo.)

Ten tweede: het huidige stadion van 29.000
plaatsen leidt bij elke thuiswedstrijd van Club
Brugge tot het grootste lokaal verkeersinfarct
in België. Het nieuwe stadion van 40.000 – en
reken maar dat het vaak vol zal zitten – zal een
derde meer auto’s aanzuigen want zoals be-
kend komen de blauw-zwarte fans van overal
in Vlaanderen noodgedwongen met de auto
omdat het stadion nu eenmaal ver van een sta-
tion ligt en Club noch de stad heeft ingezet op
een mobiliteitsplan. Of toch, één keer wel en
het heeft gewerkt: dat was voor twee wedstrij-

den van Euro 2000, toen voor
25.000 toeschouwers, niet
voor 40.000.

Het beste aan de Brugse
plannen is niet dat Club een
nieuw stadion zou krijgen
want dat kan de Belgische
voetbalmarkt ontwrichten,
maar wel dat het oude ge-
drocht zou verdwijnen uit het
woongebied waar het nooit
had mogen worden gebouwd.
Uitgerekend het enige posi-
tieve gaat nu op de schop.

Nu even praktisch. Als we
de omgevingsvergunning (dat
is de bouw - en milieuvergun-
ning samengevoegd) tegen de
zomer kunnen indienen en
tegen het eind van het jaar
rond krijgen, dan kunnen we
in 2022-2023 in het nieuwe 
stadion spelen. Dat zei Bart

Verhaeghe. Je hebt vooruitgangsoptimisten en
je hebt dagdromers. Bart Verhaeghe behoort
tot die laatste soort.

Het enige voordeel van het Brugs dossier is
dat er geen bestemmingswijziging voor de
gronden moet komen, maar daar houdt het
op. Verder zijn er alleen maar nadelen en 
hinderpalen: bijvoorbeeld dat het zo’n groot
project wordt dat er een mobiliteitseffecten-
rapport of MOBER aan te pas zal komen, waar-
door het dossier onttrokken wordt aan de stad
en bij de provincie terechtkomt. De doorloop
van zo’n dossier duurt maanden, soms zelfs
jaren in complexe gevallen zoals deze.

Er zal dus een openbaar onderzoek moeten
gebeuren en daar wringt opnieuw een schoen-
tje, meer dan één. Alle belanghebbenden 
kunnen zich dan mengen in de procedure en
de zaak tot de Raad voor Vergunningsbetwis-
tingen (een afsplitsing van de Raad van State)
brengen, iets wat nog eens jaren kan aansle-
pen. 2022-2023? Ze bedoelden 2032-2033 al-
licht.

Een satellietbeeld van de Olympia-site in Brugge, met het huidige Jan Breydelstadion en 
de oefenvelden errond. Veel ruimte voor een nieuw stadion is er niet. © GOOGLE MAPS

Je hebt
vooruitgangs -
optimisten 
en je hebt
dagdromers.
Bart Verhaeghe
behoort tot die
laatste soort

E

Al 22 keer moest wereldkampi-
oen Sanne Cant zich dit seizoen
verzoenen met de nederlaag.
Zaterdag won ze wel de race die
ze absoluut niet mocht verlie-
zen. Cant koonde zich voor de
elfde keer op rij tot nationaal
kampioen bij de vrouwen. 

Opvallend: bij haar allereer-
ste titel, in 2010, werd ze in
Oostmalle op het podium ge-
flankeerd door Joyce Vanderbe-
ken en Ellen Van Loy. Ook zij
reden er op Linkeroever nog
steeds bij. Van Loy pakte het
brons, na Laura Verdonschot. 

Met haar elfde tricolore is
Cant nu Roland Liboton (tien
op een rij) voorbij. “Uniek en
heel plezant om te bereiken. Ik

Cant doet beter dan Liboton met 
elfde Belgische kampioenstrui op rij

probeer nu aan de vijftien na-
tionale titels van de Ameri-
kaanse Katie Compton te gera-
ken. Maar dat is nog heel ver
weg”, lachte ze. 

Een vierde opeenvolgende
regenboogtrui, straks in Zwit-
serland, wordt een stuk inge-
wikkelder. Ook al zegt Cant een
plan te hebben. “Blind vertrou-
wen in de ploegleiding, wat dat
betreft. Ik trek nu naar Spanje
om te trainen, in de hoop nog
beter terug te keren want een
topgevoel had ik zaterdag nog
niet. Ik besef dat ik nog wat
moet verbeteren om te kunnen
concurreren met de Neder-
landse meisjes. Het wordt alles
of niks op het WK.” (JDK)

Sanne Cant : ‘Ik probeer nu
aan de vijftien nationale titels
van de Amerikaanse Compton
te geraken.’ © BELGA

Zesde nationale
proftitel voor
Van der Poel

Mathieu van der Poel is in Ruc-
phen op één been Nederlands
kampioen veldrijden geworden.
Hij reed van start tot finish aan
de leiding. Het zilver was voor
Lars van der Haar, Joris Nieu-
wenhuis pakte brons. “Ik heb
me niet echt geamuseerd door
al dat draaien en keren”, sprak
Van der Poel, die zijn zesde 
nationale crosstitel bij de profs
won. “Wel mooi dat er zo veel
publiek komt kijken.” Van der
Poel verschijnt vandaag aan
de start in Otegem, daarna
volgen een trainingskamp
met de wegploeg in Spanje en
het WK cyclocross. “Hoe dat
parcours eruitziet? Eerlijk ge-
zegd weet ik dat nog niet.” (ANP)

Thibau Nys treedt in 
voetsporen van zijn vader
Twintig minuten werd topfavo-
riet Thibau Nys zaterdag onder
druk gezet door de kranige Len-
nert Belmans. Maar je las het
overschot af op zijn gezicht. Het
was wachten op het juiste mo-
ment om een kloof te slaan en
25 jaar na pa Sven naar de na-
tionale juniorentitel te snellen.
Emiel Verstrynge werd derde. 

“Loodzwaar”, noemde Nys
jr. het gevecht. “Veel crossen
won ik tot dusver relatief mak-
kelijk. Dit was een strijd van de
eerste tot de laatste ronde, met
het parcours, met mezelf én
met de concurrentie.”

De wereldbeker is binnen
(na een vijf op vijf ), in de Super -
prestige vormt enkel Belmans

nog een bedreiging en na de
Europese heeft Nys nu ook de
Belgische titel op zak. Blijft
over: het WK begin februari in
Dübendorf. Formaliteit, zo lijkt
het, na zijn zestiende zege op
negentien crossen. “Ik probeer
gewoon zo veel mogelijk te win-
nen. Nu wil ik nog die wereldti-
tel. Maar dit BK was nogmaals
het bewijs dat je een kampioen-
schap nooit cadeau krijgt.”

Toch, de regenboogtrui mag
Nys eigenlijk niet ontglippen.
Alleen de Zwitser Dario Lillo
had in de wereldbekermanches
enige regelmaat. Ongetwijfeld
komt de zwaarste tegenstand
op het WK opnieuw uit eigen
land. (JDK)

Antwerp is rare fratsen van 
Lamkel Zé nu helemaal beu
Antwerp kende een vlekke-
loze stageweek in Spanje.
Of wacht, voor één speler
hoefde het allemaal niet zo
nodig: Didier Lamkel Zé.
Zeven dagen slenteren en
sloffen, met als anticlimax
natrappen en een rode
kaart in een oefenmatch.

Gevochten met Van Damme en
Bolat vorig seizoen, rood tegen
AZ, de supporters van Standard
geprovoceerd en nu de ene ca-
lamiteit na de andere op oefen-
kamp. Lamkel Zé is niet oké.
Ook bij zijn vorige clubs, Lille
en Niort, verweten ze de Kame-
roener al een manifest gebrek
aan discipline. Zijn Antwerp-
ploegmaats hebben het stilaan
gehad met hem. 

Coach Laszlo Bölöni neemt
al even geen blad meer voor de
mond.  “Hij heeft psychische
problemen”, klonk het nadat
Lamkel Zé op de eerste stage-
dag als enige ontbrak bij het 
loslopen na de vlucht. Ook voor
de rest van de stage liep hij er
de kantjes af. Meer bezig met
zijn smartphone dan zijn schoe-
nen. Met als triest orgelpunt de
domme uitsluiting in de oefen-
match tegen enkele Spaanse
profs zonder contract. 

“Lamkel zé is een groot, heel
groot probleem”, zucht Bölöni.
“We doen enorme inspannin-
gen om hem te laten begrijpen
dat zij die een klein beetje meer
talent hebben meegekregen
van de Goede Vader niet meer
rechten hebben dan anderen.
Maar dat lijkt hij heel moeilijk
te snappen. Ik weet zelfs niet of
hij het ooit zal snappen.”

Waar men een beetje zelfre-
flectie zou verwachten, schoot
Lamkel Zé zaterdagavond op
Instagram niet op zichzelf maar
op de media. Bölöni zucht nog-
maals. “Zijn probleem gaat veel
verder dan die rode kaart. Ie-
dereen weet dat. Maar we zijn
al veel te lang bezig over hem.
Ik wil niet dat dit heel het beeld
van de stage verandert, want

die was écht goed. Defour is 
terug, Hongla heeft  veel pro-
gressie gemaakt, Gano scoorde,
Haroun is terug, enzovoort.” 

Bloemetjes voor iedereen,
met één doorn in het oog. “Het
is nu aan de directie om te ana-
lyseren wat er met Lamkel Zé
moet gebeuren”, besloot de
coach. Algemeen secretaris
Sven Jaecques laat weten dat ze
intern zullen bekijken wat er
moet gebeuren. 

Voorzitter Paul Gheysens be-
nadrukte liever het positieve:
“Ik zag een prachtige ploeg
waarvan de maturiteit groter
wordt”, klonk hij. “We moeten
kampioen worden. Dat zal wel
ooit eens komen. Wanneer? Dat
weet je niet. We bouwen stap
voor stap aan een ploeg.” (MVS)

‘Zijn probleem
gaat veel verder

dan die rode
kaart. Iedereen

weet dat’
LASZLO BÖLONI

COACH ANTWERP

Antwerp-spelers Dino Arslanagic (l.) en Didier Lamkel Zé 
op winterstage in Algorfa, Spanje. © BELGA


