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Blok 115, rij 11, stoel 30
DUDZELE/ZEDELGEM q Het stoeltje 30 op rij 11 in blok 115
wordt gedeeld door Rik Misseeuw (59) en Jasper Masyn (8), respec-
tievelijk supporter van Club en Cercle Brugge.

“Acht jaar ? Dat is net de leeftijd van mijn
kleinzoon Lowiek, die ik telkens meeneem
naar de thuiswedstrijden van Club”, lacht
Zedelgemnaar Rik Misseeuw. “We gaan tel-
kens met een groepje van zes : mijn twee
zonen Jan en Bram – die laatste is bekend
als zaakvoerder van De Fietsenmaker in Ze-
delgem –, diens schoonvader, mijn buur-
man, kleinzoon Lowiek en ikzelf. Ik wil
stilaan ook mijn tweede kleinzoon Briek
meenemen, maar ik ga zijn ouders nog
moeten overtuigen. Er zit immers ook
koers in het ventje – zijn nonkel is niet voor
niets profrenner Jens Debusschere.” (lacht)
Ook bij Jasper Masyn uit Dudzele is het
supporteren een gezinsgebeuren. “Ik kom
telkens met mijn papa Wim, mijn peter
Bart en mijn oudere broer Cédric”, vertelt
Jasper, die geen familie is van Lucien Ma-
syn. “Het allerleukste aan supporteren is de
hotdog die we krijgen. (lacht) Mijn broer
speelt voetbal, bij VK Dudzele, ik leg me toe
op judo en zwemmen.”

DE FRÈRES, MAAR TOCH CLUBFAN
Terwijl Jasper Masyn nog maar twee sei-
zoenen naar Cercle Brugge gaat, heeft Rik
Misseeuw al een veel langere staat van
dienst. “De allereerste match die ik ging
bekijken met mijn vader, was de topper
Cercle tegen Anderlecht in 1967. Mijn va-

der was voorzitter van Excelsior Zedelgem
en ik liep school in de Frères. Deels uit
opstandigheid – als je in de Frères niet voor
de Cercle supporterde, was je ne slechten –
werd ik Clubsupporter, maar altijd met een
grote bewondering voor de speler én mens
Jules Verrriest. Eind de jaren 70 heb ik me
een abonnement aangeschaft in de hoofd-
tribune. Omdat het me daar te duur werd,
zit ik nu in de onderste ring, maar ter hoog-
te van de grote bakkeré hebben we ook een
uitstekend zicht. En we zitten net uit de
regen, dat is toch het belangrijkste. Dat je
lang op dezelfde plek kan zitten, vind ik
belangrijk. Dan kan je de wedstrijden beter
inschatten. Dat is ook de reden waarom ik
niet graag meega op verplaatsing.”
Jasper Masyn, die naar iedere match komt
met een sjaal en een door de volledige A-
kern gesigneerd shirt, hoopt dat Cercle
straks weer de derby kan winnen. “Het is
altijd fantastisch als we de grote blauw-
zwarte broer kunnen verslaan.”
“Van mij mag Cercle Brugge alle wedstrij-
den winnen, behalve die tegen ons”, lacht
Rik Misseeuw, die privémedewerker is van
Vlaams minister Hilde Crevits. “Vorig jaar
ben ik zelfs met collega en notoir Cercle-
supporter Dirk Vanwalleghem meegereisd
naar de Heizel voor de bekerfinale.”

(Olivier Neese) 

Rik Misseeuw (Club) en Jasper Masyn (Cercle) delen hetzelfde zitje in blok 115. (Foto Tom)

Zelfde stoeltje, andere kleur
ZOLANG CLUB EN CERCLE BRUGGE GEEN EIGEN STADION HEBBEN – KOMT HET

OOIT ZOVER ? –, MOETEN DE SUPPORTERS VAN BEIDE CLANS HET JAN BREYDEL-
STADION ÉN DE ZITJES DELEN. WIJ BRACHTEN ENKELE FANS, DIE HETZELFDE

STOELTJE DELEN, VOOR HET EERST MET ELKAAR SAMEN.

Blok 213, rij 4, stoel 21
SINT-JOZEF/ASSEBROEK q Officieel delen William De Backer
(16) en Michiel Vanroose (20) hetzelfde stoeltje, maar in de vakken
achter het doel zijn de cijfertjes op het abonnement maar bijzaak.

Bij Club Brugge krijgen de supporters ach-
ter het doel enkel nog voor Europese mat-
chen een vaste plaats. “Tijdens het regulie-
re seizoen geldt de zone als sfeervak”, ver-
telt Assebroeknaar Michiel Vanroose. “Ver-
gelijk het gerust met de situatie van op De
Klokke van vroeger : als je vroeg bent, heb
je een goeie, centrale plaats, maar blijf je
langer pinten drinken op De Platse, zal je
in de hoeken moeten staan.” (lacht)
Bij Cercle Brugge geldt zowat hetzelfde : op
het abonnement staat er wel een plaats,
maar je zit of staat in feite waar je wil. “Ik
ben best nogal fanatiek en sta daarom graag
bij de ultra’s in het midden”, zegt Sint-
Jozefnaar William De Backer, al drie jaar
abonnee bij Cercle Brugge. “Daarvoor
kwam ik met losse tickets. Ik kom altijd
met dezelfde bende : mijn broer Thomas
en enkele vrienden, onder wie enkele
ploegmaaats bij Eendracht Brugge. Dit sei-
zoen hebben we nog geen enkele wedstrijd
gemist, ook elke uitmatch maken we mee.”

MEER SFEER ALS BEZOEKER
“Eigenlijk zijn de Brugse derby’s het leukst
als je bezoeker bent”, gaat Michiel Vanroose,
lid van Blue Army, verder. “Als je met enke-
le duizenden in de supportersvakken ge-
propt staat, is er nog meer ambiance.”
William De Backer knikt instemmend.

“Dat vind ik ook. Je merkt dat er dan veel
fanatieker gezongen en geschreeuwd
wordt.” Michiel Vanroose : “Van mij mag
Cercle Brugge eigenlijk alle matchen win-
nen, behalve de twee tegen ons. De helft
van mijn vriendenkring is voor Cercle en de
derby leeft wel. Als je team verliest, mag je
het gegarandeerd een half jaar aanhoren.”
Michiel Vanroose is al elf jaar abonnee van
Club. “Vanaf het tweede leerjaar”, herin-
nert hij zich. “Toen ik zelf begon te voetbal-
len – nu kom ik uit voor Sint-Joris Sportief,
maar daarvoor heb ik altijd voor Hoger Op
Oedelem gespeeld –, kreeg mijn vader de
voetbalmicrobe te pakken. We missen geen
enkele wedstrijd : de thuiswedstrijden zien
we in het stadion, de verplaatsingen volgen
we steevast op televisie. Mijn vader zit nog
altijd in de zuidtribune, ik heb twee jaar
geleden met mijn vrienden de sfeer van de
noordtribune opgezocht.”
Opmerkelijk : ook zijn vriendin Stefanie
Deleu staat in hetzelfde vak. “Maar we
staan wel op zijn vijftien meter van elkaar”,
lacht hij. “Zij is altijd met haar vader naar
de voetbal geweest, ik met mijn vrienden
en het is moeilijk om dat opeens te veran-
deren. Voor ons is dat eigenlijk heel nor-
maal. In het begin wisten we zelfs niet dat
we in hetzelfde vak stonden.”

(Olivier Neese) 

William De Backer (Cercle) en Michiel Vanroose (Club) : dezelfde cijfers in blok 213. (Foto Tom)
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