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Fancultuur

en minder keurig. Minder keurig behelst een 
heel spectrum, van gewoon minder keurig tot 
barbaars. Een prominent lid van die laatste ca-
tegorie kwam gisteren in beeld, of beter gezegd 
niet in beeld. De rechtenhouder vond het maar 
niks en daarom vertikte de regisseur het om die 
ene Beerschot-fan te tonen toen die naar het 
Antwerp-vak spurtte om daar een vuurpijl in te 
gooien. Het was omdat Tom Boudeweel op Ra-
dio 1 zich er zo over opwond dat het uiteindelijk 
een item is geworden. Nadien doken amateur-
beelden op die het incident bevestigden.

In dat geviseerde Antwerp-vak was de con-
centratie barbaren ongetwijfeld ook erg hoog, 
en sommige clubbestuurders zijn al zover mee 
in de normvervaging dat ze het niet erg vinden 
als de harde kernen elkaar de hersens in slaan. 
Maar dit, elkaar in brand steken, was een stati-
on verder dan klappen uitdelen. Dit was onge-
zien voor België.

Wat die Beerschot-fan uitvrat was een regel-
rechte poging tot doodslag. Neen, een gegooide 
vuurpijl zal niemand direct doden, maar de 
kans op ernstige verwondingen is groot. On-
rechtstreeks kan zo’n vuurpijl in een vol vak 
wel een reactie veroorzaken waarvan je het re-

sultaat niet kunt inschatten. 
Voor je het weet worden er be-
neden een paar vertrappeld om-
dat ze boven of halfweg op hol 
slaan.

Wat bezielt iemand om op 
een natte zondagnamiddag thuis 
een hele donkere jas en een hele 
donkere broek aan te trekken, 
een bivakmuts op zak te steken 
en in de bilspleet of hoger een 
vuurpijl te verstoppen? Hoe erg 
moet je jeugd zijn geweest als je 
vervolgens tijdens een heftige 
partij voetbal besluit dat ding 
boven te halen, aan te steken 
om er uiteindelijk mee naar het 
Antwerp-vak te lopen?

Wat is allemaal fout gegaan in 
je leven dat je dit überhaupt 
probeert, heel goed wetend dat 

dit je misschien gevangenisstraf zal opleveren, 
al zeker een boete en heel zeker een lang stadi-
onverbod? Een upgrade bij FC De Barbaren? Ik 
kan niks anders verzinnen. Na de wedstrijd zou 
een hele horde paars-witte Hunnen het veld be-
stormen.

Jammer genoeg is het in België dat soort fan 
dat medezeggenschap eist, dat na twee of meer 
verlieswedstrijden op rij eerst de trainer, dan 
de spelers en uiteindelijk het bestuur tot de 
orde roept. Het argument dat het incident van 
gisteren een actie was van één fan houdt geen 
steek. Kijk, hoor en huiver: als de vuurpijl in 
dat Antwerp-vak belandt, juicht de Beerschot -
tribune.

J
e hoort weleens, ook hier in België, 
dat de voetbalsupporter inspraak 
moet krijgen in zijn club omdat de 
club in de eerste plaats van de suppor-
ters is en niet van een binnenlandse of 
buitenlandse rijkaard. Oké, over welke 
supporter hebben we het dan? Over 
een supporter als Michael Ott, de ad-
vocaat die vorige week de ledenverga-
dering van Bayern München op zijn 

kop zette omdat hij de sponsordeal met Qatar 
Airways wilde laten stopzetten?

Die Ott mag dan wel naïef zijn – denken dat 
er echt inspraak is, waar haalt hij het? – hij is 
wel iemand met het hart op de juiste plaats en 
een moreel kompas dat goed staat afgesteld. 
Zijn betoog tegen het hoofdbestuur van Bayern 
was duidelijk: “Jullie zeuren altijd over PSG en 
Manchester City die groot zijn geworden met 
dank aan de olie- en gasdollars, maar wij zijn 
geen haar beter want wij worden ook gespon-
sord door Qatar.”

Waarop Ott de voorzitter vroeg om een mo-
tie te laten stemmen waarbij de ledenvergade-
ring zou beslissen over het al of niet voortzet-
ten van die Qatar-deal. Die motie kwam er niet, 
de stemming dus ook niet, Ott 
werd de mond gesnoerd  en de 
romantici van het voetbal za-
ten terug bij af. De 50+1-regel 
in het Duitse voetbal, die sti-
puleert dat de ledenvergade-
ring altijd de meerderheid 
moet bezitten van het Verein, 
is pure windowdressing.

Gelukkig is die Duitse fan-
cultuur zo bijzonder dat dit niet 
meer weggaat. Bij die vergade-
ring was het al te horen: “Wij 
zijn Bayern, niet jullie.” Een 
wedstrijd later hielden de fans 
een reuzegrote banner op: 
‘Voor geld wassen wij alles 
rein.’ Het beeld was duidelijk: 
Bayern-CEO Oliver Kahn en 
clubvoorzitter Herbert Hainer 
die bebloede kledij in een was-
machine stoppen en rond hen dwarrelen de  
dollars. Dit blijft leven en bij de volgende algeme-
ne ledenvergadering zal het er weer bovenarms 
op zitten. Het bestuur heeft dat eindelijk inge-
zien en gaat met Ott en co. aan tafel zitten.

België heeft geen fancultuur zoals Duitsland. 
Jammer, want er lopen hier ook wel een paar 
Otts rond. Hoewel her en der goedbedoelde initi-
atieven worden genomen, zijn de bezoekers van 
de Belgische voetbalstadions doorgaans niet ge-
engageerd, ook niet geïnteresseerd in een breder 
project en al helemaal niet in de maatschappelij-
ke rol die hun club zou kunnen spelen.

Bezoekers van Belgische voetbalstadions kun 
je ruwweg opdelen in twee categorieën: keurig 
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Een Beerschot-hooligan werpt een vuurpijl in het vak van Antwerp. © BELGA
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Swings schaatst 
naar goud in 
Salt Lake City

Vijftig meter voor de streep 
hoefde Bart Swings niet meer 
aan zetten. Hij kwam omhoog 
en won zaterdag de massastart 
tijdens de wereldbeker schaat-
sen in Salt Lake City. Het was 
zijn vijfde wereldbekerzege op 
dit onderdeel. De Vlaams-Bra-
bander had geen enkele moeite 
om zijn medevluchters Philip 
Due Schmidt en Roeslan Zakha-
rov naar de tweede en derde 
plaats te verwijzen. Op dag één  
had Swings zijn nationale 
 record op de 5.000 meter al 
aangescherpt tot 6:08.76. Die 
prestatie stond trouwens in de 
schaduw van het wereldrecord 
(6:01.56) dat de Zweed Nils van 
der Poel liet noteren. (BELGA)

Sportieve Brecel verliest 
� nale UK Championship
Het heeft niet mogen zijn voor 
Luca Brecel op het prestigieuze 
UK Championship. Onze land-
genoot haalde in York als eerste 
Belg ooit de � nale, maar verloor 
met 10-5 van het Chinese talent 
Zhao Xintong.

Onstopbaar noemden ze 
hem zaterdag op de BBC na zijn 
halve � nale tegen Kyren Wilson. 
Om maar te zeggen dat Brecel 
indruk maakte op het UK Cham-
pionship, een toernooi dat sa-
men met het WK en de Masters 
tot de Triple Crown van de 
snookersport wordt gerekend.

Nooit eerder slaagde een 
Belg erin zich bij de laatste vier 
van zo’n toernooi te scharen. 
Brecel deed in de � nale een gooi 

naar het allerhoogste. De win-
naar ging naar huis met 234.144 
euro, de verliezer ontving 
93.500 euro.

Met Zhao (26ste op de we-
reldranglijst) kreeg Brecel geen 
onhaalbare tegenstander, al be-
wees de Chinees al op jonge 
leeftijd een groot talent te zijn. 
Met wat geluk maar vooral met 
sterk snooker zette Zhao een 
ietwat nerveuze Brecel snel met 
de rug tegen de muur.

“Ik had een plan, maar het 
was bijna onmogelijk te win-
nen”, reageerde Brecel sportief 
op zijn nederlaag. “Zhao potte 
alles, hij speelde ongeloo� ijk. 
Het was een lange maar schitte-
rende week.” (DMM)

Ondanks vele tegendoelpunten 
vliegt Vanaken vol hoop naar Parijs
Tegen Seraing (3-2) kreeg Hans 
Vanaken slechts een halfuurtje, 
om zijn lies te sparen. Vandaag 
vertrekt Club Brugge richting 
Parijs voor de Champions Lea-
gue. De landskampioen moet 
beter doen dan Leipzig om te 
overwinteren in Europa. 

“Wij gaan naar Parijs om 
daar iets te halen”, zegt Vana-
ken. “Enerzijds zijn ze reeds ge-
kwali� ceerd en hebben ze niets 
meer te winnen. Anderzijds zul-
len ze iets willen goedmaken na 
dat gelijkspel tegen ons op 
speeldag 1.”

Club kan niet alleen uit die 
heenwedstrijd moed putten, 
het had in 2019 altijd een resul-
taat moeten halen in Parijs. 

Toen liet Vanaken zich diep in 
de wedstrijd bij een 1-0-achter-
stand een strafschop ontnemen 
door Diagne, die miste. “Het 
kon 1-1 zijn en daar moeten we 
ons evenzeer aan optrekken. 
Het bewijst dat alles mogelijk is, 
zolang je er maar in gelooft.”

Vanaken heeft wel oog voor 
de tekortkomingen van Club, 
dat twintig tegengoals slikte in 
een maand. “Eén diepe bal over 
de defensie en ze stonden vrij 
voor doel. Tegen Seraing ver-
wacht men dat wij dominant 
zijn, tegen PSG ligt dat anders. 
We zullen evenwel niet met tien 
tegen onze achterlijn spelen. 
We gaan naar Parijs om ook zélf 
te voetballen.” (TTV)

Hans Vanaken: ‘Tegen Seraing 
verwacht men dat wij domi-
nant zijn, tegen PSG ligt dat 
anders.’ © PHOTO NEWS

Verstappen en Hamilton met 
gelijke punten naar titelrace

Een razendsnel circuit tussen 
twee muren: het is smeken om 
brokken of erger onheil. Zodra 
een coureur in de fout gaat kan 
hij immers geen kant meer uit. 

Twee keer werd de koers in 
Saudi-Arabië stilgelegd en her-
start. Minstens vier keer was er 
een virtuele safetycar nodig om 
puin te ruimen. Dat Monaco ook 
zo is, een asfaltlint tussen muren? 
Klopt. Alleen halen ze daar ge-
middeld 165 kilometer per uur. 
In Jeddah is dat 254 per uur. “Ge-
vaarlijk”, zei Max Verstappen 
voor de race al. “Bangelijk”, vond 
Sergio Pérez. “Veel te veel plaat-
sen waar het serieus fout kan 
gaan,” zei de jonge Mick Schuma-
cher, die na amper negen ronden 
zijn Haas-auto versplinterde.

Het was voorspelbaar dat het 
een koers vol brokken en inciden-
ten zou worden. Maar het werd 
vooral ook ongemeen spannend. 
De voorlaatste grand prix van het 
seizoen had twee winnaars: de ti-
telkandidaten. Vijftig ronden ser-
veerden Verstappen en Hamilton 
spektakel. Ze reden zo snel dat 
de achttien anderen machteloze 
� guranten waren. 

Twee keer werd Verstappen 
terugge� oten: een keer toen hij 
voor de tweede herstart van 
plaats één naar drie werd gezet 
omdat hij even eerder Hamilton 

had gehinderd in diens inhaalpo-
ging, en in het slot van de race 
omdat hij de limieten van de pis-
te had overschreden in zijn po-
ging de aanval van Hamilton af te 
slaan.

Nog meer bonje: Verstappen 
kreeg vijf seconden straftijd en 
vertraagde om Hamilton voorbij 
te laten. Alleen wist de Brit van 
niets, zijn boordradio had het 
even laten afweten. Resultaat: de 

Mercedes in de kont van de Red 
Bull en Hamilton verder met een 
beschadigde voorvleugel die het 
hield tot de � nish. Met die vijf se-
conden straftijd had het voor Ver-
stappen geen zin meer om op de 
ondertussen toch voorbijgeglip-
te Hamilton te jagen. En omdat 
Verstappen geen bu� er op de 
derde in het klassement had om 
nieuwe banden te halen ging het 
punt voor de snelste ronde naar 
Hamilton. Resultaat: 369,5 pun-
ten voor beide titelkandidaten 
nu.

Het bespaart wat rekenwerk, 
volgende week in Abu Dhabi. 
Want na 21 GP’s is er nog maar 
één scenario waarin Hamilton 
dan wel Verstappen wereldkam-
pioen wordt: diegene die voor de 
andere in de punten � nisht, pakt 
de kroon. Klaar. (JB)

De laatste race zal beslissen 
over de wereldtitel formule 
1. Max Verstappen en Lewis 
Hamilton starten na een 
doldwaas duel in Saudi -
Arabië volgende week in 
Abu Dhabi met exact 
evenveel punten.

Lewis Hamilton toont zijn trofee op het podium in Jeddah, 
Max Verstappen kijkt toe in de achtergrond. © REUTERS

254
kilometer per uur bedraagt 

de topsnelheid op het circuit 
in Jeddah, Saudi-Arabië. 
Nergens gaat het sneller


