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Smaakvol 4-gangen diner in de Laars

KEEPER BRIGNOLI VERLOST BENEVENTO 
VAN BETOVERING; 

‘Ik sprong, sloot mijn ogen, en toen ik ze weer opende, lag de bal in het doel.’  
Lees het hele verslag vanaf pagina 60

DIEGO ARMANDO MARADONA HALFGOD 
VAN NAPELS 
We dwaalden een dagje door de stad die compleet voetbalgek is. 
Zie pagina 57.

TIP 
VAN 
TOM
HET HELE 
JAAR KERST

Bij kerstmarkten denk je aan 
Duitse of Britse steden, maar 
niet zo snel aan Napels. Toch is 
de havenstad een bezoek waard 
rond de kerstperiode. Napels is 
namelijk dé Italiaanse kerststad 
bij uitstek. En wist je dat er in 
het centrum een kerststraatje 
is, waar het het hele jaar door 
kerst is? Zélfs in hartje zomer, 
als het kwik oploopt naar veer-
tig graden, is Napels in de ban 
van kerstpoppen en kerststallen. 
In de smalle Via San Gregorio 
Armeno zijn meer dan veertig 
ateliers gevestigd die gespecia-
liseerd zijn in de vervaardiging 
van presepi: kerststallen. 

Honderden sierkunstenaars 
werken hier volgens een eeu-
wenoude methode, maar er zijn 
ook moderne kerststallen en 
kerstfiguren te koop. In de Ad-
vent halen miljoenen Italiaanse 
gezinnen hun presepe uit de kast 
en vullen ze aan met nieuwe fi-
guren, die ze massaal inkopen in 
Napels.
Lees verder op pagina 65.

Tekst: Tom Bodde
Foto’s: Tom Bodde, Vincent van 
Holt, Sietze Looyenga, René 
Otterloo, Marcel Annema

egin ecember 2017 trekken 
we met een groepje voetbal 

avonturiers door Zuid-Italië. In 
Napels zijn we getuige van de 
blinde haat jegens het ‘rijke’ noor-
den, in Benevento delen we mee in 

de uitzinnige supportersvreugde 
na het eerste punt uit de clubge-
schiedenis in de Serie A, we zingen 
met dronken Foggia-fans een lied 
voor ‘Bryan Roy’ en staan op de 
Curva San Marco tussen wiet ro-
kende supporters van Juve Stabia: 
een groundhopreisje voor fijnproe-
vers. 

De voorbereidingen op de lezers-
reis verlopen verre van vlekkeloos. 

Eerst gooit Ryanair het vluchtsche-
ma Eindhoven-Napels om, waar-
door we op vrijdag pas vijf minu-
ten voor de aftrap van de kraker 
Napoli–Juventus voet op Italiaanse 
bodem zouden zetten. Gelukkig 
kunnen we omboeken.

Piano piano
In mijn Tip van Tom heb ik al eens 
gewezen op de Zuid-Europese 
mentaliteit als het gaat om ticket-

verkoop. ‘Piano, piano,’ luidt het 
devies in de Laars en al helemaal in 
het zuidelijke deel. Omdat Napoli 
koploper is, en met Juventus de 
grootste rivaal van de ‘Azzurri’ op 
bezoek komt, word ik toch wel wat 
nerveus als er vanuit de club geen 
reactie komt op mijn reserverings-
verzoekjes. Ook vanuit Benevento, 
dat met AC Milan tegen een andere 
(gewezen) grootmacht speelt, komt 
nauwelijks een bruikbare reactie. 

De wedstrijd zal naar verwachting 
uitverkocht zijn. Nog meer stress 
dus. 

Via via kom ik in contact met ene 
Vittorio, van beroep shirtjesbedruk-
ker in een sportwinkel. Hij beweert 
kaarten voor me te kunnen regelen 
voor de topper in Napels. We moe-
ten de tickets echter wel ophalen in 
een stadje op een halfuur rijden ten 
zuiden van de metropool. Zaken 

doen met ticketbureau Viagogo 
weiger ik principieel - want dan 
betaal je drie keer de prijs - dus ga 
ik akkoord.   

Missie volbracht 
We vliegen die donderdagochtend 
al vroeg naar de Romeinse luchtha-
ven Ciampino. Hier halen we ons 
minibusje op, dat vol met deuken 
zit, maar waar de verhuurder niet 
om maalt. Zou het een voorteken 
zijn op wat ons te wachten staat in 
de levendige havenstad? 

In twee uur rijden we naar de pro-
vinciestad Benevento. Na onze 
eerste pizza van de reis begeven 
we ons naar de plaatselijke VVV. 
De medewerker van dienst is en-
thousiast over ons voorgenomen 
bezoek aan de lokale voetbalclub. 
Hij laat zijn bureau voor wat het is 
en loopt met ons mee naar de bar/
goktent/sigarettenwinkel alweer 
de kaartverkoop plaatsvindt. Ter-
loops rept hij iets over ‘uitverkocht’. 
De stress giert door mijn lijf. Het zal 
toch niet? 

Gelukkig helpen de al even vrolij-
ke medewerkers van het voorver-
koopadres ons snel uit de zenu-
wen. Er zijn nog kaarten, en wel 
voor de Curva Sud, de harde kern 
van de rood-gelen. ‘Wees welkom,’ 
zegt de jonge verkoper, die zelf ook 
lid is van de ultras. 

Opgelucht vervolgen we onze reis 
naar de badplaats onder Napels 
voor onze volgende boodschap. 
Een dik uur later staat shirtjesbe-
drukker Vittorio met een Ajax-sjaal, 
een shirt van FC Den Bosch en een 
Groninger notenkoek in handen, 
breeduit lachend acht tickets uit te 
delen voor het droomaffiche waar 
we zo naar uit hebben gekeken. 
Nu onze missie van dag één is vol-
bracht kunnen we met een gerust 
hart naar Napels rijden. 
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bij de Azzurri goed voor 91 doel-
punten. De topspits kiest daarna 
echter voor een transfer naar de 
vijand uit Turijn en dat wordt 
hem, ondanks de 90 miljoen euro 
vergoeding, niet in dank afgeno-
men. 

Tijdens onze wandeling door het 
centrum stuiten we op een uit-
gemergelde pop, vastgebonden 
op een stoel, en met een foto van 
Higuaín als hoofd. ‘Dood aan de 
verrader,’ staat erbij geschreven. 
In een bar wordt de mond van de 
vedette gebruikt als urinoir. 

Teleurstellende kraker
Aan het Einde van de middag be-
geven we ons naar het fameuze 
Stadio San Paolo. Op het stadion-
plein heerst een gespannen sfeer. 

Iedereen is in afwachting op de 
kraker, maar de thuisfans zijn er 
niet gerust op. Voor de eettentjes 
en kraampjes met fanartikelen dis-
cussiëren ze met wilde handgeba-
ren. Ondertussen is het uitkijken 
geblazen voor de scooterrijders, 
die iedere meter vrije ruimte be-
nutten.

We lopen snel naar binnen. An-
derhalf uur voor aanvang is het 
merendeel van de 60.000 stoeltjes 
al gevuld. De stoelnummer op het 
kaartje doet niet ter zake; iedereen 
gaat zitten waar hij of zij wil. Als 
de spelers van Juventus het veld 
betreden kraakt de gare betonbak 
in al zijn voegen. Als het fluiten 
is gestaakt, piepen mijn oren nog 
een paar minuten na. De vooral 
de ‘overloper’ is mikpunt van de 
hoon.

We verwachten er eens lekker van 
te smullen, maar de partij wordt 
een desillusie. Higuaín geeft na-
melijk geen krimp, scoort na een 
fabuleuze lichaamsbeweging al 
binnen een kwartier de 0-1, en 
loopt met zijn hand tegen het oor 
provocerend langs de woedende 
menigte. 
Bastardo!

Blinde haat
Op de vrijdag slenteren we de 
hele dag door de smalle straatjes 
en steegjes van Napels en zien alle 
toeristische hoogtepunten. We ge-
nieten van het uitzicht op de ha-
ven en op de vulkaan Vesuvius, 
drinken een espresso in Bar Nilo, 
en eten in een traditioneel restau-
rant echte ‘baba’, het lekkerste toe-
tje van de Italiaanse menukaart. 

De afkeer tegen Juventus komt op 
velerlei vaak creatieve manieren 
tot uiting. Op de markt koop je 
vuilniszakken en wc-papier met 
het logo van ‘De Oude Dame’, 
en op de muren staat ‘Juve Mer-

da’ geklakt. Hun grootste zonde-
bok hebben de fans gevonden in 
Gonzalo Higuaín. De Argentijnse 
superster komt in 2013 over van 
Real Madrid en is in zijn drie jaren 

De koploper is in het vervolg van 
de wedstrijd niet bij machte de 
Turijnse muur te slechten. Ook de 
sfeer slaat na de eerste fanatieke 
minuten om in gelatenheid. Hoe-
wel Napoli nog geen wedstrijd 
heeft verloren ogen zowel de fans 
als de spelers onzeker. En zo kab-
belt de partij naar het eind. Het 
prachtig opgediende voorgerecht 
viel tegen: na negentig minuten 
slenteren we ietwat teleurgesteld 
de chaotische massa met mensen, 
scooters en auto’s weer in.

Camorra
Vol lekkere trek in een volgen-
de partij lopen we de volgende 
ochtend naar de minibus voor 
onze trip naar Foggia. Omdat de 
markthandelaren dubbel hebben 
geparkeerd kunnen we niet weg. 

Nog voordat we kunnen wan-
hopen zijn de kooplui echter 
opgetrommeld en helpen zeven 
Napolitanen ons luid pratend uit 
de benarde parkeerplek. Uit een 
parkeervak geraken gaat in Na-
pels net zo lang goed totdat je je 
voorganger raakt. Pas dan mag je 
weer terugsteken… 

‘Forza Napoli sempre, Juve Mer-
da, Higuain Bastardo.’ Je hoort de 
hele dag niks anders. Oké, het is       
matchday, én dag van de kraker    
tegen aartsrivaal en landskampi-
oen Juventus, maar toch…

In het ziekenhuis waaraan ik een 
bezoekje breng na een hondenbeet 
praten de beveiligers over niets an-
ders dan SSC Napoli. Als ze erach-
ter komen dat ik een kaartje voor 
de wedstrijd heb, en ik natuurlijk 
vertel dat ik voor de thuisclub ben, 
word ik meteen met voorrang be-
handeld. De schoonmaakster in het 
hotel draagt een lichtblauw sjaaltje, 
een voorbijganger laat zijn hondje 
uit in Napoli-tenue.  

Het leeuwendeel van de toch al 
veelvuldig aanwezige graffiti in de 
stad wordt ingenomen door ver-
schillende ultragroepen: Curva A, 
Curva B, Forza Nap Azzurri staat 
er op de muren gekalkt. Anders dan 
in Milaan, Rome, Turijn, Verona 
en Genua, waar de stad verdeeld 
is in twee kampen, merk je dat in 
Napels de club bij alle inwoners na 
aan het hart ligt. Aan de waslijnen 
boven de nauwe stegen hangen op-
vallend veel Napoli-shirtjes. 

In alle restaurants en cafés die we 
tijdens de reis bezoeken hangen 
sjaals, elftalfoto’s en andere blauw-
witte parafernalia. Eén man, of 
moeten we zeggen halfgod, heeft 
daarbij natuurlijk de hoofdrol: Die-

go Armando Maradona. Hij is het 
die de stad de eerste en enige twee 
landstitels uit de clubgeschiedenis 
bezorgt (1987 en 1990). Het eerste 
kampioenschap is meteen de eer-
ste keer dat een club uit het ‘arme’ 
zuiden de Scudetto wint. Dat ligt 
historisch enorm gevoelig in Na-
pels. Eindelijk heeft het zuiden het 
rijke noorden verslagen.  Het eerste 
landskampioenschap leidt tot een 
wekenlang volksfestijn in de ha-
venstad. 

Sinds die dag dragen de Napoli- 
tifosi de noordelijke aartsrivalen 
Juventus en AC Milan regelmatig 
symbolisch ten grave en heeft de 
heldenstatus van Maradona een 
mythische status gekregen. Daar 
doen drugs- en schietincidenten 
niets aan af. 

Nog altijd stuit je overal in de stad 
op de beeltenis van Pluisje. In een 
buitenwijk is onlangs nog een 
reusachtige muurschildering van 
Maradona onthuld en in de toe-
ristenstalletjes hangen meer shirts 
met rugnummer 10 (bij Napoli 
heeft geen andere speler dit num-
mer na 1990 nog gedragen) dan 
die van de huidige sterren Mer-
tens, Milik of Hamšík. 

EEN DAGJE RONDDWALEN
IN DE STAD WAAR IEDEREEN 

VOETBALGEK IS

Het avontuur 
kan nu echt 
beginnen
De constante file, de onophoudelijke toeterkakofonie, en de aan alle 
kanten passerende scootertjes doen niets meer af aan onze feest-
vreugde. We hebben honger naar de bal. Ons voetbalavontuur kan nu 
echt beginnen.

Smaakvol 4-gangen diner in de Laars
De dik twee uur durende reis 
naar Foggia gaat over rustige 
autosnelwegen en door een schit-
terend glooiend landschap. De 
provinciestad ligt iets ten zuiden 
van Napels, maar dan aan de an-
dere kant van de laars, in de regio 
Puglia. Het oord komt in de jaren 
negentig van de vorige eeuw re-
gelmatig op negatieve wijze in 
het nieuws als tientallen vracht-
wagens met tomaten, het belang-
rijkste landbouwproduct van de 
stad, worden overvallen door 
misdadigers die beschermings-
geld eisen. 

Na aankomst bij het stadion, dat 
midden in een leuke volkswijk ligt, 
gaan we op zoek naar de kaartver-
koop. We begeven ons vervolgens  
naar een sociëteit waar we samen 
met wat halfdronken Foggia-fans 
zingen om Bryan Roy (zie kader). 
Als de Foggia-tifosi daarna wat 
agressief worden, besluiten we dat 
het beter is om een deur verder te 
gaan.

Op zaterdagmiddag is er in de 
Zuid-Italiaanse provinciestad niets 
te doen. De winkels zijn gesloten 
en het is lastig om een restaurantje 
te vinden. Na lang zoeken belan-
den we in een koffietentje waar 
worden we overvoerd met lekke-
re broodjes en pasteitjes. Met een 
gevulde maag dalen we opnieuw 
af naar Stadio Pino Zaccheria voor 
het affiche in de middenmoot 
van de Serie B: Foggia Calcio–AS        
Cittadella.

We huizen op de enige overdekte 
tribune, en dat blijkt een goede 
keus, want het hoost tijdens de 
wedstrijd regelmatig. Om ons 
heen zit een enthousiast en ge-
varieerd gezelschap: een groepje 
jonge meiden, een vader en zoon 
met exact hetzelfde plofhoofd en 

Half-god Pluisje is alom 
vertegenwoordigd in Napels. 
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een opa die door een megafoon 
zijn ploeg naar voren schreeuwt. 
Op de tribunes achter beide goals 
bivakkeren de harde kernen van 
Foggia Calcio.

Passie
De ultras van Foggia komen re-
gelmatig met sfeeracties voorbij 
op de website Ultras-Tifo, en het 
is meteen duidelijk waarom. Ze 
trommelen en zingen alsof hun 
leven er vanaf hangt. Enkele jon-
geren zitten met één been over 
de reling van de eerste ring. Het 
uitzicht op de hossende menigte 
en de karakteristieke woonwijk 
doet de aandacht op de wedstrijd 
regelmatig verslappen. En dat 
terwijl het voorgeschotelde spel 
meer dan aantrekkelijk is. Bei-
de teams spelen gepassioneerd 
waardoor een boeiende strijd 
ontstaat.

Na de succesvolle jaren negen-
tig is de traditieclub uit 1920 af-
gedaald naar de kelders van het 
Italiaanse profvoetbal. De club 
zakte zelfs even weg naar de 
Serie C. Hoewel ze dit seizoen 
weer op het tweede plan spelen, 
is van omhoog kijken geen spra-

In de ban van Bryan Roy, 
of toch Nada van Nie…?
Het is in de herfst van 1992 wanneer je Teletekst even twee keer moet lezen om te begrijpen wat er staat: Ajacied 
Bryan Roy verhuist naar Foggia Calcio, een onbekende club uit het zuiden van Italië. Natuurlijk, de Serie A is die 
jaren ‘The Place To Be’, maar Foggia? Roy valt aan het begin van dat seizoen in ongenade bij Ajax-trainer Louis 
van Gaal. Die wisselt hem in de UEFA-Cupwedstrijd tegen Austria Salzburg al na een half uur. Volgens Van Gaal 
is zijn geduld met Roy op en mag de ‘arrogante’ aanvallende vleugelspeler vertrekken.  

Foggia-voorzitter Pasquala Casillo, een miljonair die zijn geld verdient als eigenaar van een firma in cerials en 
pastaproducten maar later achter de tralies verdwijnt vanwege maffiose praktijken, komt Roy en zijn vriendin 
Nada van Nie met een privétoestel hoogstpersoonlijk ophalen uit Amsterdam. Als promovendus maakte de meest 
zuidelijke club uit de Serie A onder leiding van de Tsjechische trainer Zdenek Zeman furore met attractief en 
aanvallend spel. Vier jaar eerder voetbalde Foggia nog in de Serie C. Stadio Pino Zaccheria (capaciteit 25.000 
toeschouwers), zit in die succesvolle seizoenen tot de nok toe vol. Vooral in zijn tweede seizoen bij Foggia is Roy 
goed op dreef. Hij wordt clubtopscorer met twaalf doelpunten, maar wil vertrekken, nadat bekend wordt dat trainer 
Zeman de club moet verlaten. 

NOG ALTIJD POPULAIR
In 1994 trouwt Roy met zijn grote liefde Nada van Nie; de brunette die in 1988 bekendheid verwierf door haar 
sexy verschijning in de film Honneponnetje. Vijfentwintig jaar na zijn transfer van Ajax naar Foggia kunnen de 
fans zich hem nog wel herinneren. In de ticketshop praten de mannen met passie over de Amsterdammer als we 
zijn naam noemen. Vooral zijn beweeglijkheid wordt geroemd. Als we even later in een lokale fankroeg nogmaals 
de proef op de som nemen, blijkt niet alleen Roy indruk te hebben gemaakt op de tifosi van Foggia. In één adem gaat 
het over op Nada van Nie: ‘Che bella donna!’

VERVOLG HOOFDVERHAAL

Smaakvol 4-gangen diner in de Laars

ke. Hoe enthousiast de 10.000 
toeschouwers ook meeleven, hoe 
hartstochtelijk de ‘rossonero’ er 
ook voor vechten, het duel gaat 
verloren: 1-3. Niettemin verlaten 
de spelers onder luid applaus het 
strijdtoneel. Dit smakelijke tus-
sengerecht hebben we voor geen 
goud willen missen.   

Op heksenjacht
Als we de volgende morgen bij 
onze minibus verschijnen, staan 
we niet dubbel maar driedubbel 
ingesloten. Ook ditmaal helpen 
de Napolitanen ons wild geba-
rend, luid schreeuwend en met 
de nodige zelfspot op de goede 
weg. 

Wanneer we de afslag Benevento 
nemen, worden we staande ge-
houden door een politiepatrouil-
le. Voor ons staat een suppor-
tersbus met Milan-fans, die op 
de vluchtstrook wat hulpeloos 
voor zich uitkijken. De carabi-
nieri melden ons welke afslag we 
moeten nemen. 

Rondom Stadio Ciro Vigorito 
is het een drukte van jewelste, 
maar op anderhalf uur voor de 

Keeper verlost Benevento 
van heksenbetovering 

Benevento Calcio, het lelijke eendje van de Serie A en het Europese voetbal, verovert na veertien 
nederlagen zijn eerste punt van het seizoen. Uitgerekend tegen grootkapitalist AC Milan kopt de 
doelman in de 95e minuut de gelijkmaker tegen de touwen: een apotheose als uit een sprookjesboek.

De op het oog slaperige provinciestad Benevento (60.000 inwoners), dat zo’n zestig kilometer ten noordoosten 
van Napels is gelegen in de provincie Campania, heeft een dubieuze reputatie. Vandaag de dag is de stad vooral 
vermaard vanwege de maffiapraktijken van de Camorra, die de stad naar verluidt stevig in zijn greep houdt. 
Benevento wordt ook wel de ‘heksenstad’ genoemd. De legende wil dat heksen hier in de 13e eeuw tijdens de 
sabbat onder een notenboom dansten en sindsdien regelmatig rondwaren in de oude bovenstad. Inwoners 
van Benevento plaatsten in de middeleeuwen ‘s nachts bezems of zout voor hun deuren, waardoor de heksen 
gedwongen werden om de bezemharen of zoutkorrels te tellen voordat ze naar binnen konden glippen. Op dat 
moment was de zon alweer opgekomen, en waren de heksen verdwenen.

SPROOKJE
De fans van Benevento Calcio wanen zich de afgelopen twaalf jaren in een ander sprookje. Twee plaatselijke 
zakenlieden, de gefortuneerde gebroeders Vigorito, helpen de gevallen amateurs in de Serie D overeind, nadat 
die in 2005 failliet waren gegaan. Met het kapitaal van de ondernemers werkt de club zich in sneltreinvaart 
naar boven, ook na het overlijden van de oudste van de twee (Ciro) in 2010. In 2016 volgt de eerste promotie 
in de clubgeschiedenis naar de Serie B. Hierin eindigen de Heksen verrassend als vijfde. Als in de play-offs 
achtereenvolgens wordt afgerekend met Spezia, Perugia en Carpi geschiedt het volgende mirakel: voor het eerst 
in de 88-jarige clubgeschiedenis mag Benevento Calcio acteren op het hoogste Italiaanse niveau.

Het clublogo van geel-roden bestaat uit een heks op een bezemsteel. Hopen de Beneventanen dat de heksen hen 
hierdoor goedgezind zijn? Of is het logo bedoeld om de tegenstander angst in te boezemen tijdens hun bezoek 
aan de Zuid-Italiaanse voetbalhel? De intimiderende heksenketel op de tribunes, die eng dicht op het veld zijn 
gebouwd, heeft in de afgelopen decennia in elk geval bijgedragen aan de mythe dat het aftandse rattenhol een 
onneembare vesting is. Het idyllische sprookje van Benevento Calcio verandert na de promotie al snel in een 
gruwelijke nachtmerrie. De club boekt dit seizoen het ene negatieve record na het andere: ze verliezen veertien 
duels op rij. De promovendus wordt zelfs de slechtst presterende club ooit in één van de vijf grootste competi-
ties van Europa. Dat record stond vanaf het seizoen 1930/1931 op naam van Manchester United, dat destijds 
twaalf keer op rij verloor in de First Division.

BEHEKST
Zelfs in het eigen Stadio Ciro Vigorito pakt de club geen punten meer. In-
eens zit alles tegen. Tot driemaal toe verliest de ploeg in blessuretijd. Vol-
gens voorzitter Oreste Vigorito ligt de oorzaak van het drama echter niet 
bij het team. Hij schrijft de horrorstart toe aan hekserij. ‘De schuld ligt bij 
de kwaadaardige invloeden in deze stad: de heksen,’ zegt hij. Vanaf dat 
moment gaan in Benevento steeds meer geluiden op om het clublogo te 
ontdoen van zijn heks. Vigorito, die zijn vermogen vergaarde als pionier 
op het gebied van windenergie, maar ook schimmige relaties onderhoudt 
met de hotelbranche, boekenhandel en elektronica-industrie, behoudt zijn 
strijdvaardigheid: ‘We blijven in de Serie A. We geven nooit op en zullen 
de heksen uit ons stadion verjagen’, zegt hij aan de vooravond van het 
thuisduel tegen AC Milan. ‘Pas dan worden we verlost van de betove-
ring en vinden we de weg naar boven.’

MAGIE
Juist tijdens ons bezoek, op zondag 3 december 2017, wordt de heksen-
vloek van Benevento daadwerkelijk verbroken, al ziet het daar lange 
tijd niet naar uit. Uitgerekend tegen de kwakkelende Milanezen, die 
in de zomer nog voor pakweg 400 miljoen euro hebben geïnvesteerd in 
nieuwe spelers, pakt de rode lantaarndrager zijn eerste punt. De wijze 
waarop is pure magie. 

‘Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd?’ jubelt Brignoli na afloop vol 
ongeloof tegen de tv-verslaggever. Hij weet het zelf maar amper. ‘Ik 
sprong, sloot mijn ogen, en toen ik ze weer opende, lag de bal in het 
doel.’ 

Huilend vervolgt hij zijn verhaal: ‘We hebben al zo veel wedstrij-
den op het laatste moment verloren, dit hebben we echt verdiend.’ 
De media komt woorden tekort om het ‘Wonder van Benevento’ te 
beschrijven. ‘Un miracolo’ kopt de Gazzetta dello Sport de volgende 
morgen in chocoladeletters. Het eerste punt is binnen. Een punt 
van hoop en glorie. Een punt waarmee de heksenbetovering is be-
zworen en het voetbalsprookje van Benevento nieuw leven wordt 
ingeblazen. En wij waren getuige!

aftrap vinden we nog een par-
keerplekje. In de roodgele men-
senmassa schuifelen we naar de 
aftandse voetbaltempel. De fans 
zijn bloednerveus. Nog nooit 
speelden ‘de Heksen’ tegen de 
grootmacht uit Milaan. En na de 
teleurstellende eerste optredens 

in de Serie A smachten de sup-
porters naar het eerste punt op 
het hoogste niveau. De enthousi-
aste kaartverkoper van de eerste 
dag had ons niks teveel beloofd. 
Niet alleen staan we op de Cur-
va Sud tussen de fanatieke sup-
porters, we hebben ook nog een 
magistraal uitzicht op de omlig-
gende heuvels en het bomvolle 
uitvak aan de overkant. De fans 
zijn onzeker, maar tegelijkertijd 
strijdbaar. Een jongen naast mij 
staat de bidden als de aftrap 
plaatsvindt.

Het geel-rode wonder
Milan, met de debuteerde trainer 
Gennaro Gattuso op de bank, 
speelt verzorgder en komt twee 
maal op voorsprong (1-2) tegen 
de geplaagde Beneventanen. Ge-
steund door de 15.000 uitzinnige 
tifosi vechten de geel-roden ech-
ter voor iedere meter. 

Hoop gloort in de harten van 
de fans als de gasten in de 75e 
minuut een rode kaart moeten 
incasseren. Het Milanese ster-
renensemble slaagt er evenwel 
in het tempo uit de wedstrijd te 
halen, en lijkt af te stevenen op 
een zwaar bevochten overwin-
ning. 

‘Wat is er gebeurd? 
Wat is er gebeurd?’ 

jubelt Brignoli 
na afloop 

vol ongeloof

‘Ik sprong, sloot 
mijn ogen, en toen 
ik ze weer opende, 
lag de bal in het 

doel.’ 
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Als in de 93e minuut bij de stand 
1-2 weer één van de Milan-vedet-
tes als een stervende zwaan neer 
gaat om tijd te rekken, begint de 
jongen naast mij te huilen. Wéér 
verloren! Wanhopig schreeuwt hij 
zijn frustraties in de richting van 
het speelveld. Hoe anders is zijn 
stemming twee minuten later. De 
Heksen krijgen op de helft van de 
tegenstander een vrije trap aan de 
linkerkant van het veld. Doelman 
Alberto Brignoli twijfelt, maar zijn 
elftalgenoten manen hem naar 
voren. Een strakke voorzet volgt, 
precies op het voorhoofd van de 
keeper, die de bal pardoes tegen 
de touwen kopt. De goalie rent in 
extase het hele veld over. Achter-
volgd door zijn al even euforische 
teamgenoten, ballenjongens en 
wisselspelers. De beelden gaan de 
hele wereld over.

De euforie die 
in de kolkende 
voetbalarena 
losbarst kent 
geen grenzen

Nu zijn het bij mijn buurman tra-
nen van geluk. Hoewel hij de hele 
wedstrijd geen woord met me 
heeft gewisseld, hangt het vent-
je wild springend om mijn nek. 
Zijn leven zal nooit meer hetzelf-
de zijn. We feesten na het laatste 
fluitsignaal nog een kwartiertje 
mee met de euforische Beneven-
to-supporters en rijden vervolgens 
in opgewonden toestand over het 
goddelijke hoofdgerecht in Stadio 
Ciro Vigorito naar Castellammare 
di Stabia. 

VERVOLG HOOFDVERHAAL
Smaakvol 4-gangen diner in de Laars

OP REIS MET 
TOM BODDE

Na de uitgifte van zijn 
groundhop-boeken werd Tom 
Bodde overspoeld door lezers 
die zich op enigerlei wijze 
herkenden in zijn beleving. 
Tevens kreeg hij vele verzoe-
ken van geïnteresseerden die 
graag eens mee wilden op een 
dergelijke reis. Voor een ge-
wezen reisleider en product-
manager van SRC Cultuurva-
kanties natuurlijk de perfecte 
combinatie. 

Speciaal voor deze nieuws-
gierige lezers organiseert 
Tom dan ook ieder seizoen 
een zestal groundhopreizen.  
Check Tom’s Facebook-pagi-
na voor meer info: www.face-
book.com/groundhopperNL

Agenda 2018:
April:  Union Berlin (vol)    
Mei:    Polen  (vol)    
Sept:  Balkan  (6-8 dagen) 
 Okt:   Georgië  (6-8 dagen)

Dessert
In de badplaats blijkt op zondag-
namiddag helemaal niks te doen. 
We gaan op zoek naar een eetgele-
genheid, maar die is niet te vinden. 
De vijftiger die we aanspreken 
blijkt toevallig de eigenaar van een 
restaurantje. De rolluiken gaan 
open en voor we het weten zitten 
we warm en droog aan de ravioli. 

Società Sportiva Juve Stabia speelt 
zijn wedstrijden anoniem in de 
Lega Pro C (het derde niveau van 
Italië). De club vierde vorig sei-
zoen zijn 110-jarige bestaan, maar 
in die lange clubhistorie kwam de 
ploeg nooit verder dan de Serie C. 
Ook dit seizoen zit er geen promo-
tie in voor de geel-blauwen. 

Juve speelt zijn thuiswedstrijden 
in het leuke Stadio Romeo Menti, 
merkwaardig genoeg genoemd 
naar de oud-spits van AC Torino 
die met vrijwel zijn gehele team 
omkwam tijdens een vliegramp 
in 1949. Dit gebeurde na een oe-
fenwedstrijd in Lissabon tegen 
Benfica. In de stromende regen en 
dichte mist vloog zijn toestel tegen 
de heuvel onder de basiliek van 
Superga, ten oosten van Turijn. 
Het gemeentelijk stadion werd in 
1984 gebouwd, ligt midden in een 
woonwijk en ontbeert, in tegen-
stelling tot de meeste ‘communa-
les’, een sintelbaan. Enige nadeel: 
de lelijke kunstgrasmat. 

Curva San Marco
De ‘Wespen’ staan bij de Itali-
aanse tifosi vooral bekend om de 
links-radicale fanscene. Bij aan-
komst worden wij gadegeslagen 
door een groepje ongeschoren, 
in het zwart geklede supporters. 
Oppassen geblazen dus, temeer 
daar de verlichting om de voetbal-
tempel schaars is. De ruig ogende 
fans blijken echter uiterst gastvrij 
en moedigen ons aan om vooral 
staanplaatsen te kopen voor hún 
Curva San Marco, wat wij alleen 
om de naam al niet kunnen af-
slaan. 

We hebben geluk. De regen is die 
dag met bakken naar beneden ge-
komen, maar als we plaatsnemen 
op de onoverdekte staantribune, 
rijk beschilderd met graffiti, is het 
droog. 

We treffen hier ook een paar Duit-
se groundhoppers. Nog vol van 
de gebeurtenissen in Stadio Ciro 
Vigorto vragen we naar hun er-

varingen van 
die dag. Ze 
hebben echter 
de apotheose 
in Benevento 
gemist omdat 
ze nog een 
groundhop-
punt wilden 
vincken in 
Avellino. Tja… 

Meedeinen
De fans zetten 
het al snel op 
een zingen. 
Nog voor de 
aftrap is ver-
richt, vult de 
kille ether zich 
met een wee-
ige wietlucht. 
Bij de opkomst der matadors 
komt daar nog eens de dikke rook 
van fakkels bij. Hoewel we ons 
eerst nog bescheiden opstellen, 
nestelen we ons al snel te midden 
van de driehonderd hossende ti-
fosi achter de goal. 

Zij nodigen ons uit om lekker mee 
te feesten en voor we het weten, 
krijsen we mee op deuntjes als 
‘Forza Juve Stabia’, en schelden 
even hard ‘bastardo’ na een harde 
tackle op één van ‘onze’ spelers of 
na een niet gegeven strafschop. 
En zo wordt het een warm avond-
je in de kille badplaats Castellam-
mare di Stabia; met enkele vette 
pyro-acties, negentig minuten 
zingen en springen, en als kers op 
de taart een paar heerlijke doel-
punten: 2-2. Ook het nagerecht 
heeft voortreffelijk gesmaakt.

Ciao Napoli
Boordevol indrukken en verhalen 
rijden we op maandagmorgen 
naar de luchthaven van Napels. 
De lezersreis zit erop, we kunnen 
ontspannen uitbuiken in het vlieg-
tuig. Eén ding is zeker: ground-
hoppen in Napels en omgeving 
smaakt naar meer, veel meer!    
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Tip 
van 
Tom
Al bijna 25 seizoenen 
is groundhopper Tom 
Bodde onderweg in het 
buitenland. De voet-
balavonturier bezocht 
ruim 1250 stadions in 58 
landen. Hij heeft dan ook 
een schat aan ervaringen, 
waar andere voetbalrei-
zigers weer hun voordeel 
mee kunnen doen. Elke 
Panenka deelt Tom een 
aantal tips.

Bar Nilo

Een absolute must tijdens een 
bezoek aan Napels, niet alleen 
voor voetballiefhebbers,  is een 
pitstop bij Bar Nilo. Het is een 
waar Maradona-bedevaartoord 
compleet met iconen een heus 
altaar. Het barretje bevindt zich 
midden in de Spaanse wijk aan 
één van de smalle winkelstraat-

jes. Er hangen (vergeelde) foto’s 
van de voetbalgod aan wiens 
hand de Azzurri in 1987 voor 
het eerst de Scudetto wonnen, 
er sieren beelden, sjaaltjes en 
oorkondes van Pluisje en je kunt 
er zelfs een pluizig plukje van 
zijn haar bewonderen. 

Het wordt wel op prijs gesteld 
dat je tijdens je rondgang een es-
presso aan de bar bestelt. Die ne-
gentig cent is dit mini-museum 
aan de Via San Biagio Dei Librai 
dubbel en dwars waard.

Ochtendwandeling

Napels heeft natuurlijk veel 
meer te bieden dan alleen de 
voetbalclub en het stadion. Het 
leven in de havenstad is rond 
zeven uur in de morgen al in 
volle gang. Handelaren stallen 
dan hun waren uit, ambtenaren 
en zakenlui rijden richting hun 
kantoren. Wandel op zo’n vroe-
ge morgen, als andere toeristen 
nog op één oor liggen, eens naar 
de haven en aanschouw daar 
de inwoners tijdens hun dage-
lijkse beslommeringen: vanaf 

een muurtje bij de vissers die 
hun vangst aan wal brengen of 
wandelend langs de drukke zee-
boulevard, waarover de scooter-
rijders al slalommend naar hun 
bestemming crossen. Het is een 
heerlijk kijkje in het leven van de 
‘locals’.

Hotel Colombo 

Tijdens onze reis verblijven we 
vier nachten in het toeristenklas-
sehotel Colombo. De kamers zijn 
netjes en vriendelijk geprijsd, 
het personeel is gastvrij, en het 
ontbijt prima voor Italiaanse be-
grippen. Oké, je hoort er de hele 
dag loeiende sirenes, opgewon-
den claxons en rondscheurende 
scooters, maar dat hoort er ook 
een beetje bij in deze stad. 

Hotel Colombo ligt in een smoe-
zelige doch levendige volkswijk 
op vijf minuutjes lopen van 
het centraal station, en op een 
half uurtje van het centrum. 
Je hebt dus geen auto nodig, 
ook al omdat het verkeer toch 
continue vast staat. Overdag 
verkopen handelaren hier hun 
verse groenten, oude lappen en 

ijzerwaren. ’s Avonds, 
als de verkopers hun 
rommel hebben ach-
tergelaten en de stad 
verandert in één grote 
vuilnisbelt, struinen er 
ratten en dames van 
lichte zeden. 

Vanaf het terrasje naast 
het hotel ben je dan 
getuige van de schim-
mige praktijken waar 
Napels zo berucht om 
is. Dealers lopen de 

koffiebar in en uit, zonder iets te 
drinken. Vanaf een balkon gaat 
er regelmatig een emmer aan 
touw naar beneden waarin een 
scooterrijder vliegensvlug zijn 
buit legt, alvorens de emmer 
weer omhoog verdwijnt. 

De restaurants rondom de histo-
rische Porta Nolana zijn tot in de 
kleine uurtjes geopend. Hier eet 
je voor een prikkie verse vis en 
draaien ze Al Bano en Romina 
Power. ‘Never a dull moment’ 
dus, in de stationswijk. Voor wie 
het échte Napolitaanse leven wil 
ontdekken is Hotel Colombo 
‘the place to be’. 


