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Engeland Arsenal

Verboden in het 
stadion van Minsk:
radioactief afval… 
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De vlucht verliep voorspoedig met 
een tussenstop in het ons niet onbe-
kende Kiev (zie Panenka #17), zodat 
we ons in het vliegveldrestaurant 
nog eens te goed kunnen doen aan 
de Chicken Kiev, maar ook deze keer 
blijven de ingrediënten en bereidings-
wijze voor ons een mysterie. Op de 
luchthaven van Minsk bevinden we 
ons in gezelschap van atleten die mee-
doen aan de Europese Spelen. De dou-
anebeambten vragen zich duidelijk af 
wat zes Nederlanders en een Belg in 
hemelsnaam te zoeken hebben in Wit-
Rusand, maar uiteindelijk mogen we 
toch het beloofde land binnen. 

Obscuriteiten

Onze eerste slaapplaats is een motel 
aan de autosnelweg. Het lijkt alsof 
we in een scène uit een film van Da-
vid Lynch zijn aanbeland. Er staat een 
heel vriendelijke oudere vrouw achter 
de balie, die enkel het Wit-Russisch 
machtig is, zodat er wat verwarring 
ontstaat bij het inchecken. Die wordt 
echter opgelost bij een halve liter bier. 
Om de wifi te ontgrendelen moeten 
we onze telefoon afgeven aan een 
mysterieus uitziende man, die er al-
lerlei handelingen mee uitvoert, maar 

it-Rusland, wie 
kent het niet? Zijn 
prachtige hoofd-

stad Minsk, de mooie groene 
wouden, de brede en prope-
re wegen: het is algemeen 
gekend cultureel erfgoed. Bij 
vertrek op Schiphol heerste 
bij alle zeven deelnemers 
aan deze lezersreis hetzelfde 
gevoel: dit wordt een enorme 
stap in het onbekende!

Tom Bodde

W

op tilt. We eindigen in een eindeloos 
graanveld. Er zit niets anders op dan 
letterlijk een kilometer achteruit te rij-
den.

Diego Maradona

Uiteindelijk bereiken we Brest, waar 
de ‘Allergrootste himself’, Diego 
Maradona, nog eens week of twee 
voorzitter was. Het stadion is best de 
moeite waard, met floodlights die niet 
in het stadion maar erbuiten staan, en 
wel aan de overkant van de straat. In 
het stadion vallen vooral de cheerlea-
ders op, die het beste van zichzelf ge-
ven op het oefenveld en waarschijnlijk 
de reden waren waarom Diego hier 
verzeild was geraakt. 

In een uithoek van het stadion spotten 
we de gepantserde Hummer waarmee 
Maradona destijds door het stadion 
gereden werd. Brest zelf is een mooie 
propere stad waar veel jongeren rond-
lopen. Na elf uur ’s avonds blijkt de 
stad een doods gehaal. We ondervin-
den dat Wit-Russen niet gediend zijn 

van het verstoren 
van de orde, ook al 
is het maar iets mi-
nimaals als het bij 
elkaar zetten van 
twee tafels op een 
terras. 

Dag drie begint 
met het bezoek 
aan het Grote Oor-
logsmonument in 
Brest. Het is een 
gigantisch complex 
waarin je verwel-
komd wordt door 

een hoor-spektakel in het Wit-Rus-
sisch, waarin de geweersalvo’s in het 
rond vliegen. Eenmaal binnen zien we 
er een delegatie van het Russisch leger 
marcheren. Wie doodserieuze gezich-
ten verwacht, komt bedrogen uit. In 
de hitte lijken ze er een vakantie-uit-
stapje van te maken. 

FK Neman Grodno

Na de aanschaf van communistische 
prullaria gaan we verder richting 
Grodno, op weg naar de kraker Ne-
man Grodno–FK Gorodeja. Onver-
wacht worden we op weg naar het 
stadion ondervraagd door een web-
site-medewerker van de bezoekende 
ploeg, wat een historische bijdrage 
oplevert. 

Minder historisch is de wedstrijd, hoe-
wel het onweer dat bij het begin van 
de match losbarst, dat predicaat wél 
bijna verdient. Straten lopen onder 
water, het bijveld ziet eruit als een vij-
ver, maar de 22 spelers ploeteren tus-

sen de bliksemflitsen rustig door. Van 
combinatievoetbal kan echter geen 
sprake meer zijn. Uiteindelijk winnen 
de bezoekers met 1-3 en maken wij 
kennis met een grappig fenomeen in 
het Wit-Russische voetbal: de alomte-
genwoordige mascotte. Bij Grodno is 
dat een soort reusachtige eland met 
een gelaatsuitdrukking om kinderen 
nachtmerries te bezorgen. 

Bij wijze van afsluiter wonen we met 
enkelen nog de openingsceremonie 
van de Europese Spelen bij, die op een 
groot scherm op het marktplein wordt 
uitgezonden: langdradig, onbegrijpe-
lijk en saai. Gelukkig zorgen de loka-
le inwoners voor een verzetje. Nadat 
een man een zitbank drie meter heeft 
verplaatst, komt de politie eraan te pas 
om na een lange discussie de man te 
arresteren. Een bijzonder einde van al-
weer een boeiende dag.

het werkt wel. Als apotheose mogen 
we de lichtgevende trap op, richting 
slaapkamer. 

Dag twee begint ook niet alledaags: 
met een ontbijt dat vergezeld gaat van 
een gruwelijke tv-serie over WOII, het 
nationale trauma van Wit-Rusland. 
Nadat het verorberen van onze omelet 
- het enige woord dat we uit het Cyril-
lisch van het menu kunnen opmaken 
– verlaten we het motel richting Brest 
in het zuidwesten van het land. Het is 
een trip van 400 kilometer, althans dat 
had het moeten worden.

Onze eerste tussenstop wordt het 
stadion van de tweedeklasser FC Ba-
ranavitsjy, waar op een bijveldje in 
de vorm van een maanlandschap de 
plaatselijke jeugd in verzengende hit-
te een trainingswedstrijdje met twee 
ballen afwerkt. En dit onder het oog 
van een meedogenloze coach. De 
toekomst van FC Baranavitsjy ziet er 
hoopvol uit. 

Na nog een tussenstop bij een fout ge-
renoveerd kasteel besluiten we rechts-
af te slaan, omdat dit korter lijkt. Eerst 
is de weg goed, dan volgen er kuilen, 
en na een kwartier lijken we verzeild 
in een Afrikaanse woestijn. Zowel 
de TomTom als Google Maps slaan 

Fort Brest

In de zuidwestelijk stad Brest is, 
zowel in de Eerste als in de Twee-
de Wereldoorlog, zwaar gevoch-
ten. Na WOII kreeg Brest door 
Sovjetleider Stalin de titel ‘Hel-
denstad’ toebedeeld, vanwege 
het maandenlange verzet tegen 
de Duitsers. Overal in en rond 
Brest zie je nu monumenten ter 
nagedachtenis aan deze periode.

De grootste bezienswaardigheid 
is de grote vesting, die werd ge-
bouwd in 1838 en waar een klein 
garnizoen zes weken standhield 
tegen de Duitsers. Het is nu een 
museum waarin de moed en op-
offeringsbereidheid van de Sov-
jetsoldaat wordt verheerlijkt. Vele 
jonge Russische en Wit-Russische 
soldaten komen hier om te mar-
cheren, te eren en te herdenken. 
En ook voor schoolkinderen is 
een bezoek aan het fort verplichte 
kost. 

Het is overigens niet vreemd 
dat WOII het nationale trauma 
is van de Wit-Russen: de Nazi’s 
verwoestten op zijn minst 5295 
Wit-Russische dorpjes en de gro-
te meerderheid van de bevol-
king werd vermoord: in totaal 
kwamen 2.230.000 mensen om 
in Wit-Rusland tijdens de Duitse 
bezetting.

Gino van Looy
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Algemene 
(reis) informatie

Wit-Rusland 

Wit-Rusland – ook wel Belarus genoemd - is een vreedzaam land, en het laatste commu-
nistische land van Europa waar de CCCP-idealen van de planeconomie nog grotendeels 
in stand zijn gehouden. Voor wie nog een glimp wil opvangen van hoe de Sovjet-Unie 
functioneerde is Wit-Rusland dé bestemming.   

Anders dan in de aangrenzende landen Oekraïne en Rusland, waar chaos en verpaupering overheerst, zijn in Belar-
us de straten opvallend schoon, de steden keurig onderhouden en de datsja’s op het platteland kleurrijk en mooi. 
In Belarus zie je nog weinig schreeuwerige reclames, maar vergulde hamers, sikkels en sterren. Hoewel in de grote 
steden ook hier McDonald’s zijn intrede heeft gedaan, staat in nagenoeg ieder dorp Lenin nog fier op zijn sokkel. 

Wit-Rusland wordt dictatoriaal geregeerd, maar de inwoners lijken het beter te hebben dan die in hun buurlanden, 
waardoor een massale roep om meer vrijheden uitblijft. In Belarus heeft iedereen werk: op de kolchoz, bij de kruide-
nier of in de Traktor-fabriek. Je ziet meer straatvegers dan auto’s, maar de mensen zijn vriendelijk en opgewekt, en 
je voelt je er als toerist meer dan welkom. Communiceren is lastig; slechts een enkeling spreekt een paar woorden 
Engels of Duits.

Het land binnenkomen gaat tegenwoordig een stuk makkelijker dan tot voor kort. Als je via de internationale lucht-
haven van Minsk reist, hoef je voor je groundhoptrip geen visum meer aan te vragen. Voordat je echter door de 
douane bent, wordt je eerst aan een stevig verhoor onderworpen, en moet je een verklaring kunnen toen dat je bent 
verzekerd. Kijk voor actuele informatie over reisdocumenten altijd eerst op de website van Binnenlandse Zaken.  

Wit-Rusland is wel lastig te bereizen, niet in de laatste plaats omdat de meeste borden in het cyrillisch zijn. Als je met 
het openbaar vervoer reist, moet je rekening houden met lange reistijden. Vooraf een auto huren is goed te doen, al 
kost het je wel een vermogen. De snelwegen zijn spiksplinternieuw en er rijdt weinig verkeer. In Wit-Rusland zie 
je bovendien geen ‘idioten op de weg’, waardoor de gigantische afstanden redelijk makkelijk te overbruggen zijn.

De hotels die wij bezochten waren allemaal van uitstekende kwaliteit. Inchecken gaat snel, al wordt de standaard 
procedure van persoonsregistratie zeer serieus genomen. Je levert je paspoort in, je gegevens worden doorgegeven 
aan de inlichtingendienst KGB, en zo weten de autoriteiten precies waar je uithangt. Toch voelden wij ons nergens 
ongemakkelijk. Op straat is nauwelijks een politieagent of militair te zien. Naast IJsland ligt het misdaadcijfer in 
geen enkel Europees land zo laag als in Wit-Rusland.

Ook in en om de voetbalstadions is de sfeer uiterst ontspannen. Je moet voor binnenkomst wel even je rugzak 
openen, maar je professionele camera mag gewoon mee naar binnen. Ook de poorten van de stadions waarin geen 
wedstrijd plaatsvindt, staan wagenwijd open. Niemand kijkt verontwaardigd op als een groepje Westerse toeristen 
over de tribunes klettert.

Voor goed voetbal reis je er natuurlijk niet naar toe, maar wie het avontuur niet schuwt, wil kennismaken maken 
met de vriendelijke bevolking, de ongerepte natuur, de indrukwekkende geschiedenis, het interessante politieke 
klimaat, de vele eigen gebrouwen bieren (à 80 cent per halve liter) en de verrassende (voetbal)cultuur, is in Wit-Rus-
land op het juiste adres. 

Meer informatie:
Website verkeersbureau: https://www.belarus.by/en

Rockband

Op dag vier nemen we afscheid van 
Grodno en trekken we opnieuw rich-
ting Minsk voor een dag vol voetbal 
of wat daarvoor kan doorgaan. In 
Minsk logeren we nu in een typisch 
Sovjet-gebouw van een twintigtal ver-
diepingen, met mooi uitzicht over de 
hoofdstad. 

De eerste match die we met ons bezoek 
vereren is Isloch Minsk tegen record-
kampioen BATE Borisov. Het stadi-
onnetje valt direct in de smaak, zeker 
omdat er ook een optreden staat van 
een overjarig rockbandje. En uiteraard 
ontbreekt ook hier de lokale mascotte 
niet, ditmaal een blauwe wolf. Isloch 
houdt blijkbaar van mascottes want er 
staat ook een grote beer, waarschijnlijk 
als reserve mocht de wolf geblesseerd 
raken. De mascottes vormen het beste 

deel van het spekta-
kel, want op het veld 
houdt BATE goed 
verborgen waarom 
het elk jaar kampioen 
wordt. De thuisploeg 
moet het hebben van 
haar enthousiasme, 
en de fans vinden het 
wel goed zo. Tijd dus 
om bij een 0-0 rust-
stand richting Dina-
mo Minsk te trekken. 

Traditieclub

Dinamo is een echte 
traditieclub, en dat 
blijkt ook bij aan-
komst aan het Trak-
tor Stadion: een heer-

lijk vervallen betonnen constructie, 
waarvan de helft niet meer voor het 
publiek toegankelijk is. Bizar genoeg 
staat aan die kant wel een politieman 
de hele match met zijn rug naar het 
veld- in de volle zon. Dit om te ver-
hinderen dat er iemand over het hek 
zou klimmen. Een onzinnige gedach-
te, omdat je vanuit het park het duel 
gratis kunt bekijken. Bovendien vra-
gen ze bij Dinamo Minsk geen entree. 
Maar afijn, de dag van de politieman 
is ook weer gevuld. 

De bezoekers van Torpedo BelAZ ma-
ken meteen korte metten met de thuis-
ploeg door in de eerste tien minuten al 
twee keer te scoren. De warmte voor-
komt dat er veel tempo in de match 
komt. Tijd dus om eens op rondgang 
te gaan door de catacomben; daar valt 
meer te beleven dan op het veld. Kin-

deren die fietsraces houden, wedstrijd-
jes op kleine velden voor jongeren, en 
uiteraard loopt er weer een mascotte 
rond, ditmaal een blauwwitte draak. 

Minidisco

Ik ben juist op tijd terug om het rustsig-
naal te horen weerklinken. Nu begint 
het spektakel pas echt: er wordt onder 

Nederlands Elftal

Oranje is voor de EK-kwalificatie 
ingedeeld bij Wit-Rusland. Na 
de 4-0 in de thuiswedstrijd, moet 
Oranje op 14 oktober aantreden in 
Minsk. Het is echter niet de eer-
ste keer dat het Nederlands Elf-
tal zich met de Oost-Europeanen 
moet meten.

Het meest voor het oog staat nog 
de tweeluik tussen beide landen 
in 1995. Na een lang seizoen – 
Ajax had de Champions League 
gewonnen – speelde het Ne-
derlands elftal een dramatische 
wedstrijd in het Dinamo Stadion, 
waarin het verrassend met 1-0 
ten onder ging. Nederland stond 
hierdoor ineens derde in de poule, 
en kwalificatie voor het EK raakte 
uit zicht. De naam van doelpun-
tenmaker Gerasimets doet bij veel 
voetballiefhebbers nog koude ril-
lingen over de rug lopen.

Het elftal van Guus Hiddink, op 
dat moment een van de beste lan-
den ter wereld, was niet vooruit 
te branden in Wit-Rusland. Om-
dat voetbaldwerg Luxemburg 
later verrassend Tsjechië versloeg, 
mocht Oranje hoop houden. 

In het najaar van 1995 lukt het in 
extremis alsnog om kwalificatie 
af te dwingen. Ook in de Rotter-
damse Kuip kwamen de Neder-
landers maar niet langs de stug-
ge Wit-Russische verdediging. 
Tot overmaat van ramp kreeg 
Aron Winter een rode kaart. De 
stemming werd steeds somber-
der, totdat invaller Youri Mulder 
met de punt van zijn schoen de 
bevrijdende 1-0 tegen de touwen 
schopte. De ontlading bij verslag-
gever Harry Vermegen is overi-
gens minstens even legendarisch.
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de toeschouwers een gigantische tele-
visie verloot, er is een mini-disco, en 
de mascotte zet een kinderpolonaise 
in beweging. Iedereen is prompt de 
eerste helft vergeten. 

De tweede helft brengt geen verbete-
ring voor de eens zo roemrijke thuis-
club en we begrijpen goed waarom 
er geen entree geheven wordt. De 
wedstrijd eindigt in 0-3, zeker niet 
overdreven. Bij het verlaten van het 
stadion vernemen we het bordje met 

daarop vermeld wat 
je niét mee mag mee-
nemen in het stadion: 
vuurwerk, fietsen, 
drank, pistolen en ui-
teraard… radioactief 
afval! 

FC Gomel

Dag vijf trekken we 
naar Gomel, dicht bij 
het drielandenpunt 
met Rusland en Oe-
kraïne, dat in 1986 
zwaar werd getrof-
fen door de Tsjerno-
byl-ramp. Onderweg 
maken we een tus-
senstop bij het stadi-
on van BATE Baris-
ov, een futuristische Ufo-constructie 
waarvoor in the middle of nowhere 
langs een autoweg een paar hectare 
bos is gekapt. Het stadion is gesloten, 
maar we zijn wel in staat een glimp 
van het veld op te vangen. Een bereid-
willige medewerker laat ons binnen, 
maar we komen helaas niet verder 
dan de fitnesszaal. Best interessant, 
maar daar zaten we niet op te wach-
ten. 

Ondertussen is het opnieuw gaan 
stortregenen en ook de omgeving 
wordt mistroostiger. We stoppen bij 
een verlaten wegrestaurant waar geen 
klanten zitten, alleen twee oude da-
mes die niet van plan waren om ons 
met enthousiasme te bedienen. Voor 
anderhalve euro nuttigen we een soort 
van gaarkeukenmaaltijd inclusief 
drank. Niemand is zo moedig te vra-

gen naar de ingrediënten, maar Gomel 
nadert en aan de einder schijnt de zon. 
In de grensstad is het inderdaad mooi 
zomers weer. Gomel doet gezellig aan 
en de mensen zijn vrolijk, waarschijn-
lijk deels veroorzaakt door de flessen 
wodka die op de zondagse familie-uit-
stapjes vlot hun weg vinden naar het 
terras. Onderweg naar het stadion lo-
pen we langs een ufo-gebouw en een 
park met replica’s van cultureel erf-
goed, zodat we de toren van Pisa nog 
eens rechtop kunnen zetten. 

VAR

Het stadion van Gomel is echt een 
prachtexemplaar. Het doet denken 
aan de lagere Engelse divisies. Het is 
er ook nog eens goed gevuld en de 
sfeer is opperbest. De thuisploeg in 

Traktor Stadion Minsk

Het nostalgische Traktor Stadi-
on in Minsk werd gebouwd in 
de jaren ’50. Tot de renovatie in 
1976 droeg het de naam Krasnoye 
Znamya Stadion. Tijdens de Sov-
jet-periode was het strijdperk de 
thuisbasis van Traktor Minsk in 
de Wit-Russische SSR divisie. 
Tussen 1978 en 1980 fungeerde 
het Traktor Stadion tevens als 
thuisbasis voor topclub Dinamo 
Minsk, omdat het eigen Dina-
mo-stadion tijdens de voorberei-
ding op he Olympische voetbal-
toernooi van de Spelen van 1980 
werd gerenoveerd. 

Dinamo Minsk speelde er in die 
periode voor bomvolle tribunes 
grote wedstrijden tegen onder 
meer Spartak Moskou, Dinamo 
Tblisi en Dinamo Kiev. Na de in-
eenstorting van de CCCP diende 
het stadion vaker als onderko-
men voor Dinamo Minsk in de 
Wit-Russische Premier League. 
Omdat de ploeg  nog maar een 
handje vol toeschouwers trekt, is 
die sinds 2013 wederom terugver-
huisd vanuit het eigen Dinamo 
Stadion.

De oorspronkelijke bespeler, 
Traktor Minsk, werd opgericht 
in 1947 tijdens de bouw van de 
nationale Traktor fabrieken, als 
sportafdeling voor de werkne-
mers. De club won de Wit-Russi-
sche SSR League in 1948. Tot 1991 
speelde Traktor aan de top of op 
het tweede niveau, maar sinds 
die tijd zakte het weg naar de la-
gere Wit-Russische divisies. In 
2002 fuseerde Traktor Minsk met 
Trudovye Rezervy-Ripo Minsk 
en ging de club verder onder de 
naam MTZ-Ripo Minsk.
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degradatienood, met een coach die 
wordt uitgejouwd als zijn foto op het 
grote scherm verschijnt, begint fana-
tiek. Na een halfuur komen ze recht 
voor onze neus uit een kopbal op 1-0, 
maar reisleider Tom filmt de actie, en 
uit de beelden blijkt dat de bal de lijn 
niet heeft overschreden. In Wit-Rus-
land doen ze echter niet aan de VAR, 
dus blijft het 1-0. 

Na rust verhuizen we met de fans op 
de spionkop mee naar de andere zij-
de van het veld en zien we hoe het 2-0 
wordt. De match lijkt gespeeld, maar 
de kaars van de thuisploeg dooft te 
snel uit; in de slotfase moeten ze twee 
doelpunten slikken. De coach voelt 
de bui hangen en druipt met gebo-
gen hoofd af, maar wij zijn blij omdat 
we eindelijk een goede en sfeervolle 
match hebben gezien.

Geheim agent

Het voetbalavontuur zit erop, maar 
we hebben nog een mooie afsluiter. 
Onze voorlaatste nacht brengen we 
namelijk door in een bos in Babroe-
jsk, een door God verlaten gat dat 
we bereiken via stoffige zandpaden. 
We worden in het park verwelkomd 
door de 70-jarige conciërge die zich 
langzaamaan ontpopt als een geheim 
agent. Hij stelt vragen over onze iden-
titeit, weet dat we voetbalwedstrijden 
hebben bezocht en hangt steeds rond 
ter hoogte van onze tafels. 

Wanneer de avond is gevallen worden 
we uitgenodigd door de enige andere 
gast in het bos: een Wit-Rus met een 
voorliefde voor foute jaren 80-muziek, 
die loeihard klinkt vanuit zijn autora-
dio. Zijn vrouw heeft andere plannen, 
maar hij wil vriendschap sluiten met 
zijn West-Europese gasten. Eerst met 
wodka, en als die fles leeg is, komt 
er zelfgestookte raki aan te pas. De 
gesprekken worden nog onsamen-
hangender dan zonder drank en de 
volgende ochtend eist de raki zijn tol. 
Enkelen slaan het ontbijt even over…

Stripclub

We rijden voor de derde keer naar 
Minsk en bezoeken daar tenslotte de 
Europese Spelen. We zien nog net 
een Nederlandse wielrenster tweede 
worden in de tijdrit en pikken de hul-
diging mee op het gigantische plein. 

Daarna zakken we af naar het atle-
tiekstadion, waar we vier euro entree 
betalen. Het credo is hier duidelijk: 
meedoen is belangrijker dan winnen.
De laatste avond is aanstaande, we 
willen nu zien wat het echte nachtle-
ven in Minsk te bieden heeft. In het 
hotel wordt reclame gemaakt voor de 
nightclub op de eerste verdieping. Als 
we ons melden lijkt deze nachtclub 
leeg, maar we worden vriendelijk wel-
kom geheten door een mysterieus uit-
ziende vrouw. Ze vertelt dat het geen 
nachtclub is, maar een stripclub. Voor 
amper zeventien euro zouden we naar 
binnen mogen. We bedanken vriende-
lijk en misschien is dit wel symbolisch 
voor onze hele trip: in Wit-Rusland is 
niets wat het lijkt en dat maakt het on-
gelofelijk interessant.


