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In Brugge overleed zaterdag oud-Club bruggespeler Fons bastijns. Een 
jarenlange ongeneeslijke spierziekte werd de gewezen kapitein van 
blauwzwart op 61-jarige leeftijd fataal.

Het boegbeeld van Club Brugge telt meer dan 500 matchen op zijn palmares.De 
geboren Kempenaar werd vijf keer landskampioen en won met blauw-zwart driemaal 
de Belgische beker. Bastijns speelde 14 jaar voor Club Brugge. Hij is afkomstig uit 
het grensdorp Meer en kwam in 1967 als 20-jarige in het kielzog van trainer Höfling 
naar Club. De Roemeen bracht de jonge spits mee van Racing White en schoolde 
Bastijns om tot een offensieve rechtsachter. Het was Ernst Happel die van zijn 
oprukkende vleugelbacks - Bastijns op rechts en Volders op links - de hoekstenen 
maakte van het offensieve totaalvoetbal waarmee Club zowel in eigen land als 
Europees hoge ogen gooide. In 1974 werd Fons Bastijns aanvoerder van Club. 
Bastijns was kapitein van de ploeg die in 1976 de finale van de UEFA Cup bereikte en 
in 1978 de finale van de beker der landskampioenen verloor van Liverpool. Bastijns 
was driemaal international. De doorbraak van Eric Gerets weerhield Bastijns van een 
grote carrière met de nationale ploeg.

”Fons was een man om u tegen te zeggen”, om u tegen te zeggen”, weet gewezen 
ploegmaat Georges Leekens.
”Een galante voetballer met finesse en techniek. Vooral als mens was Bastijns grote 
klasse. Hij was intelligent en sociaal voelend.”

Paul Courant speelde vier seizoenen samen met Bastijns. ”Wij werden dikke 
vrienden. Het is jammer dat juist hem dit moet overkomen. Bastijns leefde als een 
echte prof. Hij heeft nooit gerookt of gedronken. Ik sprong nog regelmatig bij hem 
binnen en merkte dat het steeds slechter met hem ging: vastgekluisterd aan zijn 
stoel. Toch kwam zijn overlijden nog verrassend.”

Ook Jan Ceulemans was zichtbaar aangeslagen. ”Toen het in mijn eerste maanden 
bij Club wat minder liep en ik veel zin had om naar Lier terug te keren, was het Fons 
Bastijns die me op andere gedachten bracht.”
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