Het voetbal terugbrengen tot
wat het echt is: een banaal
spelletje
Uit de bol gaan, zich lazarus zuipen , er een lap op geven,
dat is wat die lui interesssert. Geen microfoon onder hun neus
of het is dat wat je hoort. Het brood en spelen is uit de hand
gelopen. Gevolg van de vrije opvoeding, het afschaffen van de
ouderlijke macht, het afbrokkelen van het onderwijs op
opvoedkundig en kwalitatief vlak. Alles mag en kan.
Laat hen en de club nu maar opdraaien voor de kosten tot ze
blauw zien. En stop met de bouw van megastadia want die zullen
alleen maar tot mega problemen leiden. Voetbal en andere
massasporten hebben een veel te grote invloed, en er gaat veel
te veel geld in om. Het voetbal terugbrengen tot wat het echt
is: een banaal spelletje. De internationale voetbalwedstrijden
desnoods afschaffen, want voetbal is echt oorlog. Cruyf zei
wat hij al wist, wat op zijn hart lag, de waarheid.
Straks ook een centrum openen om tifosi te deradicaliseren
zoals Janbon voor de jihadi’s opricht? Maar te laat, het kwaad
is geschied, het kalf verdronken. Het geld is op, justitie een
puinhoop en de politie ontmand.
Ooit, niet zo veraf meer, moet het leger terug schieten, op
losgeslagen mensenmassa’s omdat ze anders niet onder controle
te krijgen zijn. De bevolkingsdichtheid en de diversiteit
hebben hun grens overschreden.
http://www.hln.be/…/Het-houdt-niet-op-Roma-fans-vallen-die-…

Het houdt niet op: Roma-fans vallen die van Feyenoord aan
In Rome zijn afgelopen nacht twee Feyenoordsupporters in de
buurt van het centraal station Termini in Rome aangevallen
door AS Roma-fans. Dat …
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Aan alle voetbalsupporters !
Never fly ‘Emirates’ en do never
visit ‘Malaysia’ !
Het zijn allebei -of moet ik zeggen allemaal (want SaoediArabië is geen emiraat maar een koninkrijk)- islamitische
fanatiek extremistische moslim-dictaturen die onze WestEuropese voetbalsport gewoon misbruiken om U ooit niets
vermoedend zonder moeite de keel te kunnen oversnijden!
Real-Sevilla was een gotspe-match alleen om U te misleiden met
islamitische propaganda. Ze hebben het geld weliswaar, maar
hebben ze de hersens? Toon dat U als voetballer over een
stevig stel westerse hersenen beschikt! Het Japanse Nissan en
het Amerikaanse Mastercard waren de echt genereuze sponsors
van deze islamofiele propaganda. Niet Maleisië of Qatar op de
truitjes !!

Men zegge het voort…
Wij hebben groot medelijden met Patrick !! Diegenen die nu
denken dat onze gedachten gaan naar Patrick Van Krunkelsven
hebben het mis voor. Deze heeft er niets mee te maken.

Het gaat ook niet over Patrick De Wael of de oud-burgemeester
van Antwerpen Patrick Janssens. Wij hebben het over Patrick
Van Noppen, de grote manitoe van voetbalclub Beerschot.
Hoeveel tijd en geld die man de laatste tijd in Beerschot
heeft gestoken is ons onbekend. We willen best geloven dat
diens vrouw en kinderen daar ook niet van op de hoogte zijn.
Maar aangezien het ons allemaal zo duidelijk is en aangezien
we het eveneens allemaal hebben meegemaakt kunnen we niet
nalaten daar nog eens iets over te schrijven.
Om een voetbalclub te sponsoren of erger nog om er de
verantwoordelijkheid voor op te nemen moet men feitelijk gek
zijn. Er bestaan waarschijnlijk geen minder getrouwe groepen
als de supporters van een voetbalclub. Zolang er gewonnen
wordt wil men het bestuur van de ene kant van het plein naar
de andere kant op handen en voeten dragen. Maar Oh! wee als er
regelmatig verloren wordt. Dan is de voorzitter plots de grote
vijand; de verrader en moet men hem zo snel mogelijk insmeren
met pek en veren en de club uit jagen. Wat moeten oudvoorzitters zoals Eddy Wouters wel niet denken over het geld

en de tijd dat ze gedurende jaren in hun club hebben gestoken?
Na de laatste uitslag van Beerschot staat het in de sterren
geschreven dat in de nabije toekomst de meest debiele groep
van de hooligans zal gaan in actie treden. We zullen
waarschijnlijk eerstdaags op het Kiel borden kunnen lezen met
allerlei slogans tegen de voorzitter zoals “met van Noppen
Beerschot naar de knoppen!” of “Beerschot naar de botten met
Van Noppen”. We zien het reeds gebeuren. En dan zit daar op de
tribune de man die zo zijn best heeft gedaan en nu moet
vaststellen dat de voetbalwereld inderdaad een soort
maffiawereld is geworden.
Wij kunnen aan Patrick maar één enkele raad geven. Vergeet zo
snel mogelijk al die onnozelaars en steek uw tijd en geld in
alles maar niet in het voetbal. Men zal U nooit ergens erger
kunnen ontgoochelen als in de voetbalwereld. Wij schrijven dit
omdat we enige ervaring hebben in deze wereld. Patrick neem
snel afscheid en steek uw tijd en geld in meer waardevolle
zaken. Het is goed gemeend en we willen dat U weet dat we met
U meevoelen.
Men zegge het voort…

