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Sommige ploegdokters hebben
de pretentie het beter te weten dan
de overheid en de epidemiologen
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sporing en deportatie van Joden in Hoffenheim.
De fans van de Traditionsvereinen zoals Bayern, Borussia of Schalke 04 willen van dat kunstmatige niet weten. Ook van RB Leipzig trouwens
niet, want die club is in handen van Red Bull en
eigenaar Dietrich Mateschitz. Hoewel hun 50+1traditieclubs evengoed worden geﬁnancierd door
multinationals en nog actiever zijn in het miljoenenspel van de spelershandel, zien de fans in
Hopp en Mateschitz de verpersoonlijking van het
moderne voetbal waarin geld een allesbepalende
rol speelt.
Het Duitse voorbeeld is een illustratie van de
steeds grotere kloof en de daaruit volgende
machtsstrijd tussen de fans enerzijds en clubbesturen anderzijds. De Schickeria’s, de bekendste ultra’s in de Südkurve van Bayern met wie
Rummenigge nu in een conﬂict is verzeild, zijn
overigens een buitenbeentje. Waar de meeste Italiaanse en sommige Duitse ultragroepen een uitgesproken rechtse signatuur hebben, manifesteren andere Duitse ultra’s als de Schickeria’s zich
als antiracistisch, antifacistisch, pro een menselijke opvang van vluchtelingen, maar zijn ze evengoed gekant tegen het afbouwen van de 50+1regel of een stage in Qatar.
Ze passen perfect onder de noemer against
modern football of AMF. Ryan Kelly vat die soms
naïeve stroming op goal.com zo samen: “AMF is
een breedgedragen internationale beweging
tegen de vermarkting van voetbal, waardoor supporters consumenten zijn geworden en het spel
een product. Tegen het moderne voetbal betekent tegen een verhoging van de ticketprijzen,
tegen stadions met alleen zitjes, tegen de gentriﬁcatie en de daarmee gepaard gaande verdrijving
van de lagere klassen en eigenlijk tegen alle beperkingen die fans krijgen opgelegd.”
Een van die beperkingen betreft het verbod
op pyrotechniek, zoals Bengaals vuur, rookbommen, fakkels en vuurpijlen. ‘No pyro, no party’ is
de bijpassende slogan. Stadionverboden vinden
ze bij AMF ook maar niks. Nieuwlichterijen als
de VAR worden gezien als een aanslag op hun
fandom en als zelfverklaarde laatste hoeders van
het echte voetbal eisen ze te worden geraadpleegd in het beslissingsproces.
In Nederland was begin dit seizoen hevig protest tegen 20 uur als aanvangstijdstip op zondagavond. ‘Tegen zondag 20.00 uur, Against Modern
Football’, zo stond het op een spandoek in het
PSV-stadion, waar de fans de eerste twintig minuten stil bleven.
Ultra’s zijn niet te verwarren met hooligans.
Die laatsten zijn bekend van de wilde jaren tachtig en negentig, toen terreininvasies en vechtpartijen in de tribunes schering en inslag waren.
Het begrip ultra is voor het eerst gebruikt in
1969 toen de harde kern van Sampdoria Genua
zichzelf tot de Ultras Tito Cucchiaroni omdoopte.
Ultra’s zijn bekend voor hun pyrotechniek, tifo’s
(spandoeken soms over een hele tribune), gezangen, trommels, en andere sfeerelementen.
Overal, behalve in een stadion in de Premier
League, waar dat alles is verboden.

OOK IN BELGIË
De eerste Belgische ultragroep dateert van
1996: de Ultras Inferno op Sclessin, de thuishaven van Standard de Liège. Die zijn berucht van de tifo in januari 2015 met de
onthoofde Steven Defour, toen hun ex-speler in dienst van Anderlecht op bezoek
kwam. In Vlaanderen was Genk eerst in 2002
met de Drughi Genk. Zelfs STVV en Eupen
zouden tegenwoordig ultra’s hebben. Een
Dietmar Hopp, de geviseerde
eigenaar van Hoffenheim.

kenner van het Belgische supporterslandschap
is niet overtuigd: “Met uitzondering van Standard
gaat het om copycatgedrag, na-apen wat in de
grote landen gebeurt. Er zit niet echt een maatschappijkritische boodschap achter.”
Over de subcultuur van de ultra’s in de Lage
Landen lees je op de site indehekken.net. Hun
mantra is ‘Start de normalisatie’, een ietwat cryptische eis om als normaal te worden behandeld
en niet langer voor het minste vergrijp te worden
bestraft. In België kregen ze een medestander in
advocaat en Beerschot-ondervoorzitter Walter
Damen. Waar de meeste bezoekers van voetbalstadions vinden dat niet streng genoeg kan worden opgetreden tegen misdragingen, bepleitte
Damen in een open brief het omgekeerde. “De
supporter moet moeder Teresa en Gandhi in één
persoon zijn. Het wordt tijd de supporter te
respecteren in zijn emotionaliteit.”
Bij KAA Gent weten ze nu ook beter. Op vraag
van de harde jongens (en meisjes) van Ultras
Ghent, Buffalo Indians en Banlieue Gantoise werd
in samenspraak met de supporterskoepel Armada Ganda een sfeervak gecreëerd in het midden van Tribune 2 van de Ghelamco Arena. Er
kwamen vergaderingen aan te pas. Waar de club
had verwacht dat de fans met inspraakideeën
zouden komen, bleef de inbreng beperkt tot ‘we
willen de Buffalomars terug’ (en de Gentse versie
van ‘Nessun Dorma’ in de vuilbak) en ‘we willen
katrollen om tifo’s te kunnen uitrollen’. Sinds dit
jaar lijkt een deel van Tribune 2 op alle andere
vakken met harde kernen: donkere kledij en
vooral geen clubkleuren want wie een sjaal van
een club koopt, steunt de commercialisering.

‘AMF is een internationale
beweging tegen
de vermarkting van voetbal,
waardoor supporters
consumenten zijn geworden
en het spel een product’
RYAN KELLY
JOURNALIST GOAL.COM

Dat je met harde kernen dreigt een hand kwijt
te spelen als je hun een vinger geeft, heeft KAA
Gent inmiddels geleerd. De club gaf wat de fans
vroegen en de enige eis daartegenover was: gedraag jullie te allen tijde conform de voetbalwet.
In Mechelen op 1 februari ging het mis toen vuurpijlen uit het Gentse vak op het veld belandden.
De club strafte de overtreders, waarop verontwaardigd werd gereageerd. Op 7 februari, toen
Anderlecht op bezoek kwam, bleef het sfeervak
met harde jongens de eerste twintig minuten
muisstil en stonden de hardste kernen met de
rug naar het veld. Het leidde tot een akelige sfeer.
De spelers misten iets en in Tribune 2 keerden
de andere fans zich tegen de saboteurs, wat opstootjes veroorzaakte.
Het copycatgedrag manifesteerde zich
in Gent in een spandoek met daarop
‘Start de normalisatie’. Niemand begreep waar het over ging. Om het bestuur helemaal hoorndol te maken en
erop te wijzen dat zij de club zijn en
zich aan geen regels houden, werd
vorige week bij het bezoek van AS
Roma een straatgevecht uitgelokt.
De socialemediakanalen deden de
rest: de Gentse ultra’s, tot
dan niet voor echt aanzien, bestaan.

Clijsters dubbelt
met Stephens
in Amerika

Spelen van Parijs in 2024
gaan voor surfplek Tahiti

Kim Clijsters krijgt in Charleston
(6 april) ook een wildcard voor
het dubbelspel. De Limburgse
comebackmama zal er op het
Amerikaanse graveltoernooi
samenspelen met Sloane Stephens. De US Open-winnaressen toonden zich op de sociale
media alvast in hun nopjes met
de samenwerking. Het is al van
de US Open acht jaar geleden
dat Clijsters (toen met Kirsten
Flipkens) meedeed aan een
dubbeltoernooi. Voor Clijsters
is zo’n dubbelwedstrijd sowieso
een goede training waarmee ze
mogelijk al wat ritme opdoet
met het oog op een eventuele
deelname aan de Olympische
Spelen in de zomer. (FDW)

Golfsurfen vindt tijdens de
Olympische Spelen van 2024 in
Parijs niet plaats in Frankrijk,
maar aan de andere kant van
de wereld. Het Internationaal
Olympisch Comité (IOC) besloot deze week dat Tahiti de
plaats van bestemming is geworden.
Het kleine eiland in de Stille
Zuidzee ligt zo’n 15.000 kilometer van de Franse hoofdstad. De
golfsurfcompetities worden georganiseerd in Teahupo’o, waar
ook de Wereld Surf League jaarlijks professionele wedstrijden
organiseert. Volgens het organisatiecomité van Parijs 2024
zijn daar de golven van een optimale kwaliteit.

Ten faveure van Teahupo’o
werden enkele stranden aan de
Franse zuidwestkust en Bretagne niet beschouwd als de gewenste locatie. Vorig jaar plaatste IOC-voorzitter Thomas Bach
nog vraagtekens bij een eventuele keuze voor Tahiti door
zijn voorkeur uit te spreken
voor een locatie zo dicht mogelijk bij de gaststad. Vanuit Parijs
neemt een vliegreis naar Tahiti
bijna een dag in beslag.
Uniek is de enorme afstand
niet. Tijdens de Zomerspelen
van Melbourne in 1956 werden
de paardensportdisciplines afgewerkt in Stockholm vanwege
de strenge Australische quarantaineregels. (VK)
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CB-virus

Tom Boonen knalt over de kasseien tijdens zijn laatste Parijs-Roubaix in april 2017. Nu,
op zijn 39ste, denkt hij serieus na over een comeback in het peloton. © PHOTO NEWS

aarschuwing aan de bevolking,
aanschouwd. Af en toe deed het pijn aan de
meer in het bijzonder de sportogen.
fans/sportjournalisten, en speciDaarom geloof ik niet in Kim III. En ook
ale aandacht voor topsporters
niet in Tom II. Voor wie deze week onder een
op rust: er is een nieuw, zeer
steen zat, bij Studio Brussel zei Tom Boonen
krachtig en uiterst besmettelijk
onomwonden dat als hij terug wil komen, hij
virus op ronde. Het wordt niet
niet te lang moet wachten want hij wordt dit
alleen overgedragen door drupjaar 40. Getrouwen van weleer hebben het
pels die vrijkomen bij niezen,
gerucht bevestigd: hij wil weer koersen. Die
zoenen, handjes schudden en/of
getrouwen hebben hem dat afgeraden.
onoordeelkundig snuiten van de neus. Ook te
Er is een wet in de sport: hoe groter het beveel naar het tv-nieuws kijken of te veel gazetlang van de fysiologie, des te kleiner de kans
ten lezen is gevaarlijk voor de verspreiding.
op een succesvolle comeback. Omgekeerd:
Hysterie loert om de hoek, maar het goeie
des te meer een sport berust op techniek, tacnieuws is: je gaat er niet van dood. Sporters
tiek en skills, hoe groter de kans op succes bij
op rust die zijn aangetast door het CB-virus
een terugkeer. Tennis is een skillsport. Was
beginnen onder hoge koorts te geloven in het
Clijsters een wielrenster, ze zou op de eerste
waanidee van een comeback op late leeftijd
brug worden gelost en daar hoeft geen veren riskeren hun imago en carrière te comprodere uitleg bij. Ze tennist evenwel en ze raakt,
mitteren. Sportjournalisten die besmet raken,
naar men zegt, de bal nog af en toe zoals
krijgen last van een onweerstaanbare drang
vroeger. Dat volstaat om spelletjes te winnen.
om over die comeback te
Wielrennen heeft niks vanberichten. Zij steken op hun
doen met spelletjes en skills.
beurt de sportfans aan, die in
Wielrennen is een fysiologiextase geraken.
sche afrekening. Als Boonen
Patiënt zero was Kim Clijsweer wil koersen, kan dat ten
ters. Haar incubatie dateert al
vroegste volgend voorjaar.
Is Boonen dan
van vorige zomer. Ze is niet
Een renner van 40 hoeft niet
vergeten dat hij versleten
doodgegaan, maar ze is ook
te zijn, maar een
niet bepaald springlevend,
burger van 40 die op 36,5
op het laatst
toch niet als tennisspeelster.
stopte nadat hij het laatste
meer viel dan
Van de week moest ze in Monjaar meer viel dan won en die
won, met een
terrey tegen iemand die door
vervolgens niet bleef trainen
blessures een hele tijd niet
zoals een wielrenner, dat is
schedelbasishad gespeeld en die haar laateen ander verhaal.
fractuur in de
ste wedstrijd had gewonnen
De voormalige entourage
in september van vorig jaar.
van
Tom Boonen is er alvast
herfst van 2015
Kansloos verloren. De journaniet gerust op. Boonen heeft
erbovenop?
listen die erbij waren, hielden
al meermaals laten verstaan
zich een beetje in. Proxy bias
dat het hem zwaar valt, dat
heet dat. Hoe dichter bij je
gemis aan aandacht, dat niet
onderwerp, hoe groter het
langer het centrum van de
mededogen. Journalisten
wereld zijn, dat al te rustige
meesturen met een tennisleventje met het gezinnetje in
speelster zonder ranking en na twee kleine
de week en die racekarretjes in het weekend.
toernooien nog steeds zonder was misschien
Als deze comeback doorgaat, lijkt hij net als
niet de meest correcte sportjournalistieke indie andere sterk op aandachtszoekerij, wat
schatting.
vreemd is voor iemand die zich in de laatste
Iedereen heeft recht op een comeback. Mu- jaren van zijn wielerbestaan behoorlijk afhammad Ali zijn eerste was meteen raak. Zijn
schermde. Ongetwijfeld volgt nu al een protweede was al minder geslaagd. Zelf kreeg ik
ductiehuis zijn Spaceride, zoals de Spacewalk
ooit kippenvel van die van Johan Cruijff, die
van Clijsters.
op 34-jarige leeftijd een wereldgoal scoorde in
Een comeback in het wielrennen is om nog
Ajax tegen Haarlem, een boogbal over het
een reden anders dan in het tennis. Wielrenhoofd van Edward Metgod. Op 19 maart 1995
nen is de gevaarlijkste sport en is Boonen dan
was ik erbij in de Market Square Arena in Invergeten dat hij op het laatst meer viel dan
dianapolis, toen de 31-jarige Michael Jordan
won, met een schedelbasisfractuur in de
na anderhalf jaar honkballen zijn comeback
herfst van 2015 erbovenop? Stel je voor dat dit
vierde in de NBA. “Hoewel het nog even te
niet goed aﬂoopt. Dat wens je geen mens toe.
gaan is tot Pasen, is dit de grootste verrijzenis
Al is het wel goed voor de aandacht. Voor je
sinds Jezus Christus”, schreef ik toen, en daar
het weet staat er weer een ander productiewas geen woord van gelogen. Later heb ik ook huis klaar voor een beklijvende serie, docu en
de derde comeback van Jordan in Washington
bijpassend boek.
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