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ANTWERPEN
Al zeker 500 Antwerpfans zonder kaartje trekken toch naar Brugge

«Slechts 1.500 tickets voor
stadion met 29.000 plaatsen»
ANTWERPEN
1.500 Antwerpfans, meer mogen er op
paasmaandag het Jan Breydelstadion in
Brugge niet in. En dat terwijl Royal Antwerp Football Club na 12 jaar in tweede
eindelijk goed op weg is naar eerste klasse. «Onbegrijpelijk», vinden de supporters, die meteen een trein charteren om
al minstens 500 fans zonder inkomkaartje naar Brugge te krijgen.
DIETER LIZEN, BART HUYSENTRUYT
De Antwerpfans kijken reikhalzend uit naar de voorlaatste uitwedstrijd, tegen Cercle Brugge op
paasmaandag 28 maart. De wedstrijd kan niet alleen bepalend
worden voor competitieleider
Antwerp, ook Cercle, momenteel
op de vijfde stek, maakt immers
nog aanspraak op de titel. Al twee
keer werd de wedstrijd uitgesteld, omdat de politie in Brugge
door de wielerwedstrijd GentWevelgem niet voldoende manschappen kon voorzien om de
veiligheid in en rond het Jan Breydelstadion te garanderen. Nu is er
een datum geprikt, maar mag
Antwerp slechts 1.500 fans meenemen. In het stadion is er in totaal plaats voor 29.062 supporters.

clubs een combiticket kopen en
met een van de supportersbussen
naar Brugge afreizen. «Er worden,
net als bij andere thuismatchen
van Cercle, maar 1.500 kaartjes
ter beschikking gesteld van de bezoekende fans. Of ze uit Antwerpen of Eupen komen, speelt geen
rol», zegt burgemeester Renaat
Landuyt. «We verwachten nog
meer Antwerp-supporters, omdat we weten dat ze een hele
schare fans meebrengen op uitwedstrijden. Voor Brugge is dit
een risicomatch. Er worden dan
ook politiemensen ingezet om de
fans van Antwerp, die zonder
ticket naar Brugge komen, te begeleiden. Die supporters zijn wel
degelijk welkom, maar niet in het
stadion.»

Risicomatch

Zelfs met de trein

Iedere Antwerpfan die wil gaan,
moet door de combiregeling via
een van de officiële supporters-

De rood-wit aanhang begrijpt
niets van die beslissing. «Heel erg
jammer, want in het Jan Breydel-

Antwerpfans tijdens de uit-match tegen AFC Tubize op 7 februari. Er waren toen maar 750 plaatsen ,
maar de 400 resterende Antwerpenaars mochten toch binnen uit vrees voor rellen. Tom Goyvaerts/GMAX
stadion is plek voor 29.000 voetbalfans en Cercle lokt zelf gemiddeld 4.500 supporters per wedstrijd. Er is dus plaats genoeg voor
een veelvoud van die 1.500 fans,»
zegt Jan, een van de supporters uit
de harde kern van de Antwerpaanhang. De supporters willen
massaal naar Brugge afzakken en
organiseerden zelfs een trip per
trein. «Er zijn al 500 mensen die
hebben bevestigd dat ze met de
trein mee naar Brugge willen en
350 anderen zijn geïnteressseerd.
We benadrukken dat we naar
Brugge gaan om onze ploeg te ondersteunen, niet om rel te schop-

pen. Mogen wij, na 12 jaar in
tweede klasse, nu eindelijk ook
eens iets hebben? Een gesprek
met de Brugse politie heeft niets
opgeleverd, maar we hopen dat
Brugge toch nog bijdraait.»

Politie zegt nee
Piet Dhooghe, commercieel afgevaardigde in de raad van bestuur
van Cercle Brugge had wel oren
naar de Antwerp fans: «Wij waren
bereid om tot 3.000 bezoekende
fans toe te laten in het stadion,
maar de politie heeft ons dat niet
toegestaan. Zij verzekeren ons dat
de Antwerp-supporters opgevan-

gen zullen worden langs de invalswegen. Ook voor onze eigen
supporters heeft de komst van
Antwerp gevolgen. Zij kunnen
slechts één ticket per persoon
aankopen. Wie nog niet in onze
supportersdatabase zit, zal zijn
identiteitskaart moeten voorleggen.»
Nog dit: in Tubeke waren maar
750 bezoekende fans uit Antwerpen toegelaten. Toen stonden er
nog 400 aan de poorten van het
stadion. De thuisploeg heeft toen
beslist om die supporters ook toe
te laten, om rellen in de kiem te
smoren.

ANTWERPEN/WILRIJK

ANTWERPEN/HOBOKEN

Crematie en cultuur verenigd in bijzonder spektakel

Kinderen uit 25 scholen
voetballen mee in Danone Nations Cup

Het Wilrijkse Crematorium was
gisterenavond het decor voor
een ongewoon evenement.

Acteur en theatermaker Ronald
Van Rillaer bedacht een bijzondere tocht van ontdekkingen en

Deelnemers in de technische ruimte van het crematorium. KDS

ANTWERPEN/WILRIJK
Technologiebedrijf ESAS in Wilrijk werft deze lente zeker 75
mensen aan. Het merendeel arbeiders. Daarmee blijft ESAS een
straffe groeier. Opvallend veel
laaggeschoolden vonden er na
een opleiding al een job.
Vijftien jaar geleden was ESAS
een tweemansbedrijfje. Maar al
snel bleek ‘the sky the limit’. In januari nam ESAS Simac 3Services
over. Het aantal werknemers verdubbelde tot ruim duizend. Op-

ontmoetingen in de zalen en
‘verborgen’ ruimten van het
Crematorium én de tuinen
rondom. Daarvoor deelde hij de
300 bezoekers in zes groepen in.
Die genoten van poëzie, zang,
opera en expo’s. Rode draad in
het spektakel was een ‘begrafenisclown’. «In de Verenigde Staten zijn ze vertrouwd met dat fenomeen», vertelt Van Rillaer.
«Begrafenisclowns worden er
ingezet om de tristesse van een
uitvaart weg te halen. Hier kennen we dat zo niet. De clown
probeert de hele avond binnen
te geraken. En dat leidt tot een
verrassende ontknoping.» Van
Rillaer had mooi volk verzameld
voor het intrigerende spektakel,
zoals acteurs Dieter Troubleyn
en Wanda Joosten en zangeres
Elke Buyle. Ook vanavond is er
nog een voorstelling, maar die is
uitverkocht. (PHT)

De internationale sportcompetitie Danone Nations Cup is afgetrapt. Over de hele wereld doen
maar liefst 2,5 miljoen kinderen
mee aan het toernooi. Ook in Hoboken werd lustig mee gevoetbald.
«Alles is heel vlot verlopen», zegt
Roger Vermeiren van de sportfederatie SVS. «Hier in Hoboken
vond het recreatieve luik plaats.
600 kinderen uit 25 scholen komen in de zaal allerlei sportproeven doen. De nadruk ligt dan
vooral op fairplay en op gezondheidseducatie. Woensdag was
dan in Geel het competitieve ge-

deelte van de Nations Cup. 32
ploegen hebben aan de provinciale voorronde meegedaan. De
ploegen bestonden uit acht spelers die allemaal 11 of 12 jaar oud
zijn. De Knipoog uit Olen heeft
gewonnen en stoot door naar de
internationale reeks.» De voetbaltoernooien worden in meer
dan 32 landen georganiseerd. Er
worden verschillende nationale
ploegen gevormd die elkaar zullen ontmoeten in een mytisch
stadion voor de internationale finale. De locatie voor 2016 is voorlopig nog niet bekend. De vorige
finales waren in Brazilië en ZuidAfrika. (PJBA)

75 BANEN BIJ SNELLE GROEIER ESAS
richter Robert Decant is nog
steeds algemeen directeur. «Dat
we nu opnieuw veel nieuw bloed
nodig hebben, ligt aan de snelle
opmars van de zogenaamde
‘smart devices’», zegt commercieel directeur Daniel Van Hove
(ex-Simac). «Denk aan slimme
thermostaten en deursloten, of
aan zelfrijdende auto’s. Binnen
enkele jaren zal alles waar elektriciteit doorloopt met het internet zijn verbonden. Die markt
gaat exploderen, met zes of zeven

keer zoveel volume als nu. En al
die slimme onderdelen moeten
worden geplaatst, onderhouden
en beheerd. Daarin willen wij in
de Benelux dé referentie blijven.»
ESAS is op zoek naar hoogopgeleide ICT-specialisten en mensen
met een A1- of A2-diploma, maar
van de 75 jobs zijn er een 60-tal
voor arbeiders. Zo konden er al
enkele honderden laaggeschoolden aan de slag. ESAS gaat intussen ook uitpakken met een nieuwe website en nieuw logo. (PHT)

Een jongetje dribbelt met de bal. Foto Klaas De Scheirder
AG

ANTWERPEN
Diamantspeurder
blijft aangehouden
De raadkamer in Mechelen
heeft de aanhouding van de
Antwerpse diamantspeurder
Agim D. (47) verlengd.
De veertiger zit sinds woensdag
in de cel nadat hij opnieuw werd
aangehouden in het kader van
het onderzoek naar witwaspraktijken dat momenteel tegen hem loopt. Deze keer werd
de politiecommissaris aangehouden voor schriftvervalsing.
Zo zou Agim D. enkele betalingsbewijzen hebben vervalst.
Die bewijzen had hij als alibi
toegevoegd aan het dossier en
zouden bovendien verklaren
van waar de tienduizenden gewisselde ponden en dollars
kwamen. Agim D. beweert namelijk dat de gelden afkomstig
zijn van zijn missie in Afrika in
opdracht van de Verenigde Naties tussen 2005 en 2008. Na een
onderzoek in het hoofdkantoor
van de Verenigde Naties in New
York bleken die documenten
niet overeen te stemmen en
moest de veertiger opnieuw
voor de onderzoeksrechter verschijnen die hem na verhoor
ook onmiddellijk liet aanhouden. De advocaten van de diamantspeurder houden momenteel de lippen stijf op elkaar. Of ze in beroep gaan tegen
de beslissing van de raadkamer
in Mechelen, is voorlopig nog
niet geweten. (TVDZM)

EKEREN
Tijdelijke parking
voor 20 auto’s in
Groot Hagelkruis
Het district Ekeren legt aan de
rand van het Hagelkruispark
een tijdelijke parking aan. De
bedoeling is om het wegvallen
van heel wat parkeerplaatsen
tijdens de werken in de Kloosterstraat, Dorpsstraat en Blarenstraat te compenseren.
De aanleg van de parking begint
nu maandag. In totaal zijn er een
twintigtal parkeerplaatsen én
een plek voor personen met een
handicap voorzien. De oprit bevindt zich in het Groot Hagelkruis. De aannemer verwijdert
daarvoor een deel van een haag
en verlaagt de boordsteen. Op
het terrein legt hij kunststofplaten. Verder moeten enkele bomen vooraan op het terrein
worden verplant. De tijdelijke
parking blijft open tot het einde
van de werkzaamheden in het
centrum van Ekeren, vermoedelijk tot midden 2017. Vanaf
dan zijn de nieuwe parkeerstroken langs de Kloosterstraat en
Dorpsstraat klaar, en verdwijnt
de tijdelijke parking. (PHT)

