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Vanaf vandaag alles en iedereen

ZWARTGEELROOD
Een paar latten 
hout, plastic buizen 
en foto’s van de Ro-
de Duivels: meer 
had opa Willy uit de 
Bankwegelhofwijk 
in Beveren niet no-

dig om een volledig 
WK-proof tafelvoet-
balspel in elkaar te 
knutselen. De kic-
kertafel is maar één 
van de blikvangers 
van de WK-gekke 

wijk. Zowat alle hui-
zen kleuren er 
zwart-geel-rood en 
voor de best versier-
de gevel staat een 
heuse wereldbeker 
te wachten.  (mgb)

Aan tafel!

Voetbal, een 
feest: die slogan 
is Christophe Van 
Hecke (52) uit Zo-
mergem op het 
lijf geschreven. 
Zeker, er zijn de 

vlaggen en pos-
ters in zijn tuin, 
maar hem gaat 
het vooral om ge-
zellig vieren. “De 
meeste versiering 
heb ik gekregen. 
Zo is er geld ge-
noeg om mijn 
gasten in de wat-

ten te leggen. We 
hebben 60 fles-
sen cava en 105 
bakken bier koel 
gezet. Als we de 
finale halen, invi-
teer ik een bandje 
en trakteer ik op 
friet en frikandel-
len.”  (cte)

Bier, frieten en frikandellen
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Vandaag begint het echt: in Rusland trappen ze van-
avond het WK voetbal op gang. In afwachting van 
de eerste match van de Rode Duivels maandag 
kleurt het land her en der al zwart-geel-
rood. Ze liet de afgelopen weken mis-
schien wat op zich wachten, maar 
nu heerst er wel degelijk WK-
koorts. Van tricolore fietsen 
tot een verzameling van 500 
Duivelse bierglazen. En 
werkelijk overal, in elk 
dorp, vlaggen en wimpels. 
“Een beetje zot zijn, helpt.”

“Iedereen 

  enthousiast 

  maken”
Nico De Bruycker uit Haas-
donk doorkruist op zijn fiets 
het hele Waasland om men-
sen enthousiast te maken. 
“Ik rij al drie weken rond, en 
zelfs bij gewone matchen 
van de Rode Duivels spring 
ik op mijn fiets. Als de Dui-
vels verliezen? Dan geef ik 
al mijn vlagjes meteen na 
de match weg.”  (mgb)
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Tegelijk supporte-
ren voor Team Bel-
gium én een oplei-
ding bouwplaats-
machinist volgen? 
De leerlingen van 

het Roeselaarse VTI 
kunnen dat. Dins-
dag stond deze dui-
velse graafmachine 
op hun school in 
Adooie. Supporters 

konden een selfie 
maken naast de 
machine en steun-
den op die manier 
ook de ALS-liga.  
(bfr)

Duivelse graafmachine
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