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CORONA DOORKRUISTE VELE PLANNEN ROND EK VOETBAL

Iedereen mist het voetbal
BRUSSEL § Zonder Covid-19 waren we nu allemaal in de ban van het
voetbal. Deze sterke generatie Rode Duivels zou zijn
ultieme troeven uitspelen
op het EK. We zouden weer
op pleinen samen troepen,
getooid met uitbundige
tricolore attributen. Die
blijven echter nog een jaar
in de kast. Corona doorkruiste heel wat mooie
voetbalplannen, niet alleen
voor de spelers en hun entourage.

DOOR BART LAMERS
——–

Slechts twee jaar geleden en het lijkt al een
eeuwigheid. Een uitzinnige massa en een lachende
Hazard na het behalen van brons op het WK
voetbal. Het EK moest deze zomer een hoogtepunt
worden voor Rode Duivels. Helaas dwarsboomde
Covid-19 deze plannen. (foto Belga)

“

Normaal renden de Rode Duivels in deze periode in heel
Vlaanderen over grote schermen van Vidi-Square uit Zandhoven. “Wij zitten met onze
zaak in de categorie van de
grootste slachtoffers van corona”, verzekert zaakvoerder Bruno
Van Orshoven. “Alles was weggeweest. Zo’n 400 m2 aan ledschermen
en 7 led-trailers zouden verhuurd geweest zijn. Ook onze kleinere apparatuur was in trek. De Rode Duivels
hadden heel wat kans om Europees
kampioen te worden. Daarom waren
veel cafés geïnteresseerd om flatscreens op te hangen. Dat ging van één
tot vijf exemplaren per zaak. We lijden dus serieus verlies. Natuurlijk is
uitstel geen afstel. Maar het is maar
de vraag hoeveel horeca er volgend
jaar nog gaat open zijn. Dit is een sector die zware klappen krijgt. En hoe
verandert de mentaliteit van de mensen naar aanleiding van corona?
Gaan we met z’n allen nog samen
troepen om voetbal te kijken en
gaan we nog even veel op café? De eerste signalen zijn
niet gunstig. Maar hopelijk verandert het
allemaal weer snel.”

“

Gelukkig
konden we
alles omzetten.”

MICHAEL VANDERSTEEN
VOORZITTER SUPPORTERSCLUB
DE BEMVOORT

Liefst duizend supporters van onze
Rode Duivels hadden erbij geweest
op het EK 2020, via supportersclub
De Bemvoort uit Overpelt, de grootste ‘1895’-fanclub van de nationale
ploeg. “We organiseren zelf de trips
voor onze leden”, zegt voorzitter
Michael Vandersteen. “Wat betekent dat we ook zelf alles moesten
annuleren, van busreizen naar Bilbao, München en Londen
tot vliegreizen naar Denemarken en Rusland en de hotels.
Dat was een hele
klus, maar gelukkig slaagden
we erin alles om
te zetten naar
2021 en blijft het
verlies beperkt.
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ZAAKVOERDER VIDI-SQUARE
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BRUNO VAN ORSHOVEN

Iedereen kan volgend jaar mee.
Maar we gaan het tornooi nu heel
hard missen. De meeste leden gaan
al jaren mee. Onze reizen zijn één
groot feest en de sfeer is het belangrijkste. Ook onze trip naar Qatar in
maart viel al in het water. Sportief
weet ik niet of het een nadeel is,
want hadden we bijvoorbeeld al
over de beste Hazard kunnen beschikken? En de Hollanders waren
dit jaar onthoofd doordat hun beste
aanvallers nu geblesseerd waren.
Misschien doen zij wel de beste
zaak. We kijken alleszins al uit naar
volgend jaar. We zijn wel blij dat de
Uefa bereid was het tornooi uit te
stellen. Dat hebben we liever dan
wedstrijden zonder publiek. Competitiematchen, tot daar toe. Maar
interlands op een groot tornooi zonder publiek zou echt te veel pijn
doen.”

Ik mis vooral
de beleving.”

STIJN VLAEMINCK

PEGGY VAN DE PERRE

STUBRU-PRESENTATOR EN SPORTVERSLAGGEVER

REISCONSULENTE TRAVEL EXPERT

“We hadden verschillende plannen
rond en op het EK voetbal”, aldus Stubru-presentator en sportverslaggever Stijn Vlaeminck. “De definitieve
uitwerking is er nooit gekomen omdat corona er al eind februari was. Dat
is uiteraard jammer. Als verslaggever
zijn zo’n tornooien hoogtepunten. Ik
was erbij op het WK in Rusland en het
EK in Frankrijk. Ik genoot vooral van
de beleving er rond, niet alleen als
verslaggever maar ook als liefhebber.
Die intensiteit bij de fans is zo zalig,
ook de samenhorigheid. ‘Tous ensemble’ kan misschien wat afgezaagd
klinken. Maar dat gevoel is er wel, al
ebt dat na het kampioenschap ook
snel weer weg. We stonden gisteren
bij Stubru wel stil bij het EK, maar we
gaan geen hele maand toeteren dat
het normaal voetbal was. We moeten met de situatie omgaan zoals ze nu is. Het EK zal er
toch snel zijn, volgend
jaar. Het is veel beter dat,
dan een tornooi zonder
volk. Ik keek enorm naar
voetbal uit maar zapte
snel weg van de Bundesliga. Lege stadions zijn
verschrikkelijk. Sporters
zijn de moderne gladiatoren. Maar zonder publiek stelt
het allemaal niet veel voor.”
gf

foto Belga

“

Al onze schermen waren
weg geweest.”

Peggy Van de Perre van Travel Expert
in Beveren-Waas had normaal weer
enkele heuglijke weken beleefd met
haar reisgezelschap. “Ik ben zelf een
echte diehard”, zegt ze. “Mijn overleden man Luc was voetbalcoach. Ik ga
altijd zelf mee met de Rode Duivelstrips die we organiseren. Het finaleticket was al besteld, zo optimistisch was
ik wel.” Peggy had ook vluchten, tickets en hotels geboekt voor haar klanten. “De centen voor de tickets krijgen
we terug van de Uefa, de vluchten recupereren zal een andere zaak zijn.
Het is uiteraard jammer dat we het EK

“

Het finaleticket was al
besteld.”

moeten laten vallen. De voetbaltrips zijn weliswaar reizen met beperkt
budget.
Maar
het
gaat wel om
redelijke
groepjes, zodat
het
toch
wat
scheelt in mijn omzet.
En de reissector is al zo zwaar getroffen. Maar we richten ons vizier op volgend jaar. Ik zie het wel weer in orde
komen. Volgend jaar kunnen de voetbalfans weer met ons mee.”

