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Brugse superfans van U2
TOM, MARIANNE, STEVEN, EMILY EN STEVE ZIJN STAPELGEK VAN U2. SOMMIGEN VERKLAREN HEN GEK,

MAAR DAT DEERT HEN NIET. “WIE NOOIT EEN CONCERT HEEFT MEEGEMAAKT, KÁN HET OOK NIET BEGRIJPEN.”
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U2 KLEURT WEST-VLAAMS

“Vijf dagen aan een stuk hebben we in Parijs aan het

hotel van de groep gestaan om Bono te zien”, vertelt

Marianne Cattoor (54). “En met succes, want op dag vijf

zagen we hem. Ik was zo onder de indruk dat ik wel der-

tig keer ‘oh my god!’ heb gezegd. Mijn droom kwam uit. Ik

heb nog een levenswens: op het U2-podium geraken.

Voor deze tour heb ik een bordje met de tekst: ‘Will you

dance with me?’ Dan zou mijn leven compleet zijn.”

“Toen ik 37 jaar geleden ‘New Year’s Day’ op mijn radi-

ootje op internaat hoorde, was ik meteen verkocht. Ik

spiegelde me aan Bono, die in zijn jonge jaren ook een

rebel was. Mettertijd heb ik mijn man Tom Claeys (50) en

mijn dochter Xenia Vanelslander (28) aangestoken. Voor

deze tour hebben we samen 24 tickets gekocht. Zelf gaan

we naar Berlijn, Dublin, Parijs, tweemaal Amsterdam en

Brussel, allemaal in twee weken tijd. Daarom heb ik geïn-

vesteerd in een computergestuurd sproeisysteem voor

onze planten. Alles voor U2. (lacht) Mijn dochter Xenia is

hoogzwanger en moet met heel veel pijn in het hart het

aantal U2-optredens noodgedwongen beperken tot één

concert. Er zijn nog belangrijkere dingen dan U2.”

“Twee nummers hebben een speciale betekenis voor

ons”, vult Tom Claeys aan. “‘Sometimes You Can’t Make It

On Your Own’ heb ik op de begrafenis van mijn vader

laten spelen. En na ons huwelijk op 14 februari 2006 in

Florida – met enkel ons twee, zonder iemand erbij –

kwam ‘Original of the Species’ uit. Veertien dagen aan

een stuk hebben we het nummer op repeat gezet. Het is

misschien niet het mooiste of bekendste nummer, maar

voor ons heeft het een heel speciale betekenis.”

“Vijf dagen op Bono
gewacht aan zijn hotel” 

“Om zeker te zijn dat ik tijdens de vorige tournee op de

eerste rij zou staan, ben ik 48 uur voor de show al gaan

aanschuiven”, vertelt Steven Bisschop (40). “Tussen de

Lotto Arena en het Sportpaleis trok ik bij amper zeven

graden mijn tentje op. Op dat moment vond er een con-

cert plaats van Stan Van Samang. Iedereen vroeg wat ik

kwam doen of zei dat het concert van Samang al bezig

was... Alsof ik voor hem kwam. (lacht) Na het eerste U2-

concert ben ik naar buiten gelopen om meteen opnieuw

aan te schuiven. Zo kon ik ook tijdens de tweede show op

de eerste rij te staan. (lacht) Wie zo vroeg aanschuift, krijgt

een nummer en mag enkele uren per dag de wachtrij

verlaten om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Als je

eenmaal op de eerste rij in het stadion staat, kan je na-

tuurlijk niet meer weglopen. De truc: drink zo weinig mo-

gelijk. Een Nederlandse fan vertrouwde me toe dat hij een

oplossing vond... in een pamper!” (lacht)

Op de teller van Steven Bisschop staan bijna twintig con-

certen, doorheen heel Europa. “Maar het eerste – in 2005

in Stade de France in Parijs – blijft het meeste bij. Ik was

nog nooit in een voetbalstadion geweest, had nog nooit

een rockconcert meegemaakt. Mijn mond viel wagenwijd

open, ik was volledig verkocht. Je kan dit pas begrijpen

als je zelfs eens helemaal vooraan hebt gestaan. Het

geeft een boost waar ik dagen of zelfs weken op kan

teren. Een nummer als ‘Bad’ straalt zoveel energie uit. Ik

hoorde het live in Brussel, terwijl het onweerde. Het ging

door merg en been. Daarom heb ik dat ook laten draaien

op de begrafenis van mijn vader, de gewezen Damse

burgemeester Dirk Bisschop.”

“Drie nachten voor het
Sportpaleis geslapen”

“U2-fans trekken elkaar blijkbaar aan”, lacht Steve De

Brock (36), die zijn nieuwe vriendin Emily Condé (34)

leerde kennen via de groep. “Ook Tom en Marianne heb

ik per toeval ontmoet. Bij de vorige Tour had ik op de

achterruit van mijn wagen een sticker van U2 gekleefd,

met daarbij de steden waar ik de groep zou zien. Iemand

had krek dezelfde sticker gezien. Dat kan niet, dacht ik,

want ik had de sticker zelf ontworpen. Ik ben in mijn wa-

gen gesprongen en door Brugge gereden. In Assebroek

zag ik inderdaad dezelfde sticker, op de wagen van Tom

en Marianne. (lacht) Dit is uitgemond in een vriendschap,

waarbij we al samen op zoek gingen naar de roots van U2

in Dublin. Op de trouw van hun dochter heb ik ‘All I Want

is You’ gezongen. Voor Emily en mij is ‘With or Without

You’ het beste nummer aller tijden.”

“Nadat ik als zevenjarige het ‘Best Of’-album uit de kast

van mijn vader had meegegrist naar mijn kamer, was ik

verkocht en begon ik te verzamelen. Overal waar ik kom,

kijk ik als er iets van U2 ligt. Artikels, vinyl, beeldjes, t-

shirts en vestjes, de brillen van Bono, vlaggen, reclame-

borden... Naast een gesigneerde gitaar van Bono en een

stukje van de echte Joshua Tree ben ik het meeste trots

op mijn twee Trabantjes. Deze Oost-Duitse wagens ge-

bruikte U2 als decorelementen tijdens de ZOO TV Tour.

Mijn eerste heb ik laten overkomen uit Berlijn en zelf

opgezet. Nu heb ik een Trabantje uit die show zelf op de

kop kunnen tikken. Dit jaar ga ik naar Dublin, Amsterdam,

Parijs en Brussel, waarbij de teller op 21 shows gaat staan.

Dat het me allemaal veel geld kost? Ook andere hobby’s

kosten veel. En U2 trekt niet elk jaar op tour.”

“Trabantje uit de show
kunnen kopen” 


