
52 53Panenka Magazine Panenka Magazine

Dossier Londen

Dossier Londen

Verliefd op Londen, verloofd met Charlton

et 14 profclubs en nog eens 106 amateurverenigingen valt er altijd iets te melden over het spel (wint Chelsea de 
Premier League?), de knikkers (wordt West Ham United verkocht?), het heden (de nieuwbouw van White Hart 
Lane) en het verleden (het vertrek van Brentford City uit Griffin Park). En onlangs verscheen een waardevol boek 
over het voetbal in de Engelse hoofdstad; Matchday! Hierover en over nog veel meer dit actuele dossier-Londen.

Teksten: Rene Otterloo en Herbert Dijkhuizen
Foto’s: Rene Otterloo en Herbert Dijkhuizen

Ode aan Griffin ParkTien hotspots

The London Football Guide
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Bestaat er in ons land een grotere Londen-kenner als het om voetbal gaat, dan Paul Baaij-
ens? Het lijkt onwaarschijnlijk. Sjoerd Mossou, verslaggever en columnist van het Algemeen 
Dagblad, schreef enkele jaren geleden een speciale editie van het literaire tijdschrift Hard 
gras over deze voetbalmetropool. Die was beslist de moeite waard, maar Baaijens gaat 
duidelijk een stap verder. Wie de laatste pagina van zijn recente boek Matchday! omslaat, 
denkt vrijwel zeker: dáár wil ik ook naartoe. 

Tekst:  René Otterloo
Foto:  Paul Baaijens

Verliefd op 
Londen,
verloofd met 
Charlton

et is nu iets meer 
dan tien jaar ge-
leden dat Paul 

als zestienjarige voor 
het eerst een voetbal-
wedstrijd in Engeland 
bezocht. Toevalligerwijs 
was het een duel van 
Charlton Athletic en daar 
ging meteen zijn objec-
tiviteit. Sindsdien heeft 
Paul zijn hart verpand 
aan ‘The Addicks’ in Zuid-
oost-Londen.

Hoe ver gaat dat?

Paul (27): ‘Best ver. Het gaat op 
dit moment niet zo goed met de 
club en dat raakt mij. De eigenaar, 
een Belg die Roland Duchâtelet 
heet, maakt er een bende van. 
Alles wat fout kan gaan, gaat 
fout. Hij ontslaat goede trainers, 
hij koopt de verkeerde spelers en 

ondertussen glijdt de club steeds ver-
der af. We staan nu ergens in de mid-
denmoot van League One. De suppor-
ters roeren zich meer en meer. Tot voor 
kort waren het veel losse acties, maar 
de krachten bundelen zich.’

Heb je voorbeelden?

‘Uit protest koopt niemand meer een 
drankje in het stadion. En een poos-
je geleden werden vele duizenden 
stress-ballen verspreid onder de fans. 
Die kwamen tegelijk op het veld te-
recht, waardoor de wedstrijd dus 
werd stilgelegd. Zelf heb ik meege-
holpen aan een protestactie tegen de 
gang van zaken, dat was enorm om 
mee te maken. ’s Morgens om tien 
uur verzamelden we ons met 40 man 
en in de loop van de middag gingen 
we met  5.000 fans door de straten met 
spandoeken en borden. We willen met 
onze acties de eigenaar uitroken. Het 
kan zo niet langer.’

Wat greep je nog meer bij Charlton?

‘Ik lees op dit moment het boek over 
The Valley Party. Dat is een politieke 

beweging die in 1985 werd opgericht, 
enkel en alleen omdat Charlton het 
stadion – The Valley – moest verlaten. 
De club moest nota bene gaan spelen 
op Selhurst Park, van rivaal Crystal 
Palace. De supporters kwamen daar-
tegen in het geweer, vandaar dat ze 
een groepering oprichtten om dit be-
sluit terug te draaien. Het is ze na ze-
ven jaar gelukt en dat is natuurlijk een 
fantastisch verhaal; zó’n maatschap-
pelijke betrokkenheid!’

Iets anders, heb jij iets met de Premier 
League?

‘Eigenlijk heel weinig. Watford en 
Crystal Palace zijn in Londen eigen-
lijk de enige leuke clubs in deze lea-
gue. Mijn voorkeur gaat uit naar de 
Championship en League One. Daar 
vind je de authentieke sfeer en mooie 
clubs. League Two vind ik persoonlijk 
alweer minder. Ik denk trouwens dat 
de mooiste clubs van Engeland buiten 
Londen liggen.’

Waarom ga je dan helemaal voor deze 
stad?

‘Omdat Londen zoveel meer is dan 
voetbal. De pubs, de mooie verhalen, 
je kunt de hele dag door de stad strui-
nen en telkens is het anders. Ga je naar 
Stoke of Burnley, ook leuk, maar daar 
heb je het na twee keer wel gezien. 
Maar de rauwe steden van Engeland 
hebben zeker ook iets: Sheffield, Not-
tingham, Carlisle. Wie weet ga ik daar 
ooit iets mee doen, maar het ontbreekt 
mij voorlopig aan tijd.’

Kost het je veel energie, het schrijven 
van een boek als Matchday?

‘Het laatste halfjaar vergde het zeker 
twintig uur per week. Gelukkig werd 
ik via de Arbeiderspers aan een goede 
eindredacteur gekoppeld, dat heeft de 
kwaliteit van het boek een flinke im-
puls gegeven. 

Desondanks moest ik er zzp-klussen 
voor afzeggen. Dat kan je niet perma-
nent doen. Boeken schrijven is geen 
bezigheid waar je veel geld mee ver-
dient. Ik sta drie dagen voor de klas 
om Franse les te geven. De andere 
twee dagen houd ik mij als freelancer 
bezig met het schrijven van nieuwe 
lesmethodes.’

Hoe vaak per jaar ben je in Londen?

‘Dat wisselt. Uitgangspunt is dat ik 
minstens eenmaal per jaar een club 
bezoek. Zo onderhoud ik ook mijn 
contacten. Bij elke club ken ik wel      
iemand die mij helpt met bijvoorbeeld 
het kopen van kaartjes. Bij Charlton 
Athletic ben ik goed bevriend met de 
hoofdsteward. Wanneer ik met vrien-
den naar een uitduel tegen  Southend 
United wil, kan ik via hem aan kaarten 
voor het uitvak komen. En bij Watford 
ken ik weer iemand van de suppor-
tersgroepering ‘1881’. Af en toe nodig 
ik iemand uit om naar Nederland te 
komen. Dan gaan we naar een thuis-
wedstrijd van NEC. Door de jaren 
heen heb ik fijne vriendschappen op-
gebouwd.’

Hoe reis je daar meestal naartoe?

‘Ik pak in Nijmegen de trein, dan ben 
ik drie uur later in Brussel. Daar wacht 
ik een halfuur en vanaf Brussel is het 
twee uur naar hartje Londen. Binnen 
zes uur ben ik ter plaatse. Alles bij 
elkaar opgeteld is het even duur als 
vliegen.’

Tenslotte, hoe luiden de reacties op je 
boek?

‘Ja, dat gaat goed. Ik lees leuke recen-
sies. Inmiddels is er een tweede druk 
verschenen. Ik zou het prachtig vin-
den als Matchday! zou worden ver-
taald naar het Engels. Dus als je nog 
iemand weet…’ 

Verliefd op Londen, verloofd met Charlton

H



56 57Panenka Magazine Panenka Magazine

Dossier Londen
Dossier Londen

Dossier Londen

nel werp ik een blik 
achterom. Wiens voet-
stappen hoor ik achter 

mij? Word ik achtervolgd 
door gasten met een capu-
chon? In deze wijk, in South 
Bermondsey in Zuid-Londen, 
móet ik het even checken. 
Welkom bij Millwall.

Tekst:  Marco van Nugteren
Foto:  Hans Douw

Het is 26 december 2016, Boxing Day, 
en ik ben net met twee vrienden uit de 
metro gestapt. Vanaf metrostation Sur-
rey Quays is het nog zeker een kwar-
tier lopen naar The Den, het stadion 
van Millwall. Ondanks het immense 
metronetwerk van Londen is Surrey 
Quays de dichtstbijzijnde metrohalte, 
waarschijnlijk niet voor niets. Het sta-
dion ligt in Bermondsey, één van de 
armere wijken van Londen. 

De wandeling ernaartoe is een parel-
tje. Ik zie kleine arbeidershuisjes met 
volle vuilniszakken in de voortuin. 
Via een griezelig pad met metershoge 

Waar zijn ze 
gebleven, 
de hooligans 
van Millwall?

‘Miiiieeeewwwwuuuuuuulllll!!!’
ijzeren hekken naast een indus-
trieterrein beland ik bij een oud, 
met graffiti besmeurd viaduct, 
waarachter de contouren van het 
stadion opdoemen. Nee, deze 
trip kan niet beter beginnen.

Kwart over drie

Tot het begin van de jaren zestig 
was Millwall de enige Londense 
club waar wedstrijden om kwart 
over drie begonnen, een kwartier 
later dan in andere stadions. Dit 
gaf de havenarbeiders de moge-
lijkheid na hun ochtenddienst op 
tijd in het stadion te zijn. 

Millwall is een club van de ar-
beidersklasse, de rauwste in zijn 
soort. De club is in 1885 opge-
richt door havenarbeiders en 
sindsdien talloze malen geteis-
terd door de aanwezigheid van 
hooligans. 

Eén van de eerste keren was dat 
het geval in 1906, toen tijdens de 
derby tegen rivaal West Ham 
United de supporters met elkaar 
op de vuist gingen. Het was een 
tijdperk waarin hooliganisme    
eigenlijk nog niet bestond. 

Eén van de laatste malen dateert van 
mei 2016. Fans van Millwall raak-
ten op Wembley slaags met die van 
Barnsley in een wedstrijd om promo-
tie naar de Championship. In de tus-
sentijd zijn de hooligans van Millwall 
bij zó veel gewelddadige incidenten 
betrokken geweest dat hun status 
haast mythische proporties aannam; 
tot in films als Green Street Hooligans 
en The Football Factory aan toe.  

Geen flessen 

Vandaag de dag zijn in The Den ver-
wijzingen naar het geweld in het ver-
leden nog altijd zichtbaar. Naast het 

verkooppunt waar je een biertje kunt 
kopen, hangt een bord met de tekst: 
‘Due to recent bottle throwing inci-
dents we have been instructed that 
no bottles will be issued.’ Supporters 
die het veld willen bestormen, moe-
ten eerst over een half meter hoog 
muurtje springen, waarop staat: ‘It is 
a criminal offence to go beyond this 
wall. If you do, you may be arrested.’ 

Het stadion, gebouwd in 1992, kan 
me overigens weinig bekoren. Het is 
te nieuw. Zielloos, zou ik willen zeg-
gen. Eén van de weinige pluspunten 
vind ik de open hoeken. Vier losse 
tribunes zijn toch altijd mooier dan 

één geheel. Maar ik zit op de Dockers 
Stand, aan de lange zijde, op de zesde 
rij van onder en dus redelijk dicht op 
het veld. Ook niet verkeerd. 

Zampa en Bolina

Millwall komt uit in League One en 
speelt vandaag tegen Swindon Town. 
De thuisploeg komt al snel op voor-
sprong door een typisch Engelse goal. 
Een verdediger speelt de lange bal, 
een spits kopt ‘m door en één van zijn 
teamgenoten ramt de afvallende bal 
tegen de touwen. Millwall wint uit-
eindelijk relatief eenvoudig met 2-0.

Helaas valt de sfeer me behoorlijk 
tegen. Af en toe brullen de fans wel-
iswaar hun intimiderende oerkreet 
‘Miiiieeewwwwuuuuuullll!!!’ en ook 
het bekende ‘No one like us we don’t 
care’ komt voorbij, maar het grootste 
deel van de wedstrijd is het dood- en 
doodstil. Al snel blijkt dat Millwall 
geen harde kern heeft die de boel 
kan redden. Wat de sfeer ook niet ten 
goede komt, is het feit dat de uitsup-
porters zijn weggestopt op de tweede 
ring van de tribune achter het doel, 
die voor de rest helemaal leeg is. Het 
dieptepunt is het tafereel in de rust, 
waarin kinderen een doelpoging mo-
gen wagen met twee mascottes in het 
doel, Zampa en Bolina; een leeuw en 
leeuwin.

Lichte teleurstelling

Natuurlijk, ik begrijp het wel. Mill-
wall wil af van het hooliganimago en 
probeert zich nadrukkelijk te profi-
leren als familie- of buurtclub. Maar 
het laatste wat ik van Millwall had 
verwacht, is dat ik tussen tamme, af 
en toe zelfs oersaaie supporters zou 
zitten. Een vriend had me verteld dat 
Millwall geen pottenkijkers duldt, 
maar ik heb mijn gezicht geen enkele 
keer in mijn jas hoeven te verschuilen. 
En hoe gek het misschien ook klinkt: 
dat is een lichte teleurstelling.

O, en de voetstappen die ik op weg 
naar het stadion hoorde? Die waren 
van een papa en mama en hun twee 
zoontjes.

Millwall

S
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aul Baaijens, auteur 
van het boek Match-
day!, kent de weg in 

’s werelds voetbalhoofdstad 
Londen. Op ons verzoek 
leverde hij een Top-10 van 
‘hotspots’, waar je zeker eens 
langs moet om het voetbal- 
én uitgaansleven daar nog 
beter te doorgronden. Het 
zijn pleisterplaatsen waar je 
niet zo één-twee-drie aan 
denkt, maar waaraan je 
nadien beslist fraaie herinne-
ringen zult bewaren. Let wel: 
het is een Top-10, maar Paul 
levert zijn aanbevelingen in 
volstrekt willekeurige volg-
orde.

Tekst:  René Otterloo
Foto’s:  Paul Baaijens

1. Het voormalige Highbury

Vanuit metrostation Arsenal sla je nu 
rechtsaf naar het nieuwe Emirates 
Stadium, maar wanneer je naar links 
gaat, loop je richting het oude stadion 
van Arsenal: Highbury. Het stadion is 
verbouwd tot wooncomplex met een 
grote binnentuin daar waar vroeger 
het veld lag.  Normaal gesproken heb 
je geen toegang tot het complex, maar 
wanneer bewoners het elektronische 
hek openen, kun je toch even proberen 
mee naar binnen te glippen. Zeker de 
moeite waard is de art-deco pui van 
het oude stadion.

Tien hotspots 
in de‘capital of 
football’

2. The Valley Café

Café in de nabijheid van het stadi-
on van Charlton Athletic. Het is een 
perfecte locatie waar je de dag kunt 
starten met een typisch Engels ontbijt. 
Voor bijvoorbeeld £ 3,70 serveren ze 

al een vette en ranzige hap. Aanslui-
tend is het een goed idee om het club-
museum van Charlton te bezoeken. 
Het is klein en charmant van opzet, 
niet zo groots als het clubmuseum 
van Arsenal. Op de bovenste etage 
van het stadion zie je dat het rondom 
de Tweede Wereldoorlog één van de 
grootste clubs van Engeland was, met 
soms 75.000 toeschouwers op de tri-
bunes.

3. Griffin Park

Wees er snel bij want na dit seizoen 
verhuist Brentford City naar een an-
dere plek. Het stadion staat erom 

bekend dat er op elke hoek een pub 
staat. Hoewel, één van de vier pubs 
- Royal Oak - is intussen gesloten. Je 
houdt er echter drie over: The New 
Inn (daar vind je de fans van de te-
genstander), het ontiegelijk lelijke 
Princess Royal, en The Griffin, de pub 

die ook op de voorzijde van het boek 
Matchday! staat afgebeeld.

4. Dulwich Hamlet FC

Dit is de grootste non-league club van 
Londen, opgericht in 1893. Ze spelen 
op het 7e niveau van Engeland, maar 
het bijzondere is dat de club veel toe-
schouwers trekt: per duel gemiddeld 
zo’n 1.500 tot 2.000 fans. 

Het is een hipsterclub met roze en 
paarse clubkleuren. Vanuit een con-
tainer verkopen ze onder meer bio-
logische hamburgers. Leuk om een 
keertje langs te gaan op Champion 

Hill; het ligt centraal in Londen, in 
East Dulwich. 

5. Old Spotted Dog Ground

Het oudste voetbalveld van Lon-
den. Er wordt sinds 1888 gevoet-
bald door Clapton FC, een extreem 
linkse club. Het is laten we zeggen 
het Sankt Pauli van Londen. Langs 
de lijn drinken ze blikken met Pools 
bier en de fans uiten zich heel expli-
ciet anti racisme en anti homofobie. 
Je vindt het veld in de buurt van de 
wijk West Ham in Oost-Londen.

6. Het supportershome van 
Leyton Orient

Deze supportersruimte is 
opgenomen in de beroemde 
CAMRA Guide, waarin de 
locaties staan vermeld waar 
de beste speciaalbiertjes van 
het land worden geschonken. 
Hier wordt tijdens wedstrijd-
dagen meer ‘ale’ dan ‘lager 
beer’ verkocht. Wat dat be-
treft is het een club van fijn-
proevers. Het is er hartstikke 
leuk. Zo koop je er ook zelf-
gesmeerde broodjes van het 
huis.

7. Porters House

Pub in de nabijheid van Co-
vent Garden waar je prima 
op stap kunt. Dit alles onder 
het motto dat een Matchday 

in Engeland eigenlijk nooit eindigt. 
Desondanks is Portershouse en het 
vlakbij gelegen O’Neils (een Irish 
pub met veel livemuziek) een prima 
plek om een punt te zetten achter de 
dag.

8. Club Jak’s

Wanneer je na afloop van een duel 
van Chelsea lekker op stap wilt, 
dan is Club Jak’s een goede tip. 
Het ligt op loopafstand van Stam-
ford Bridge, is ondergronds en het 
kent een industriële setting. Met 
een stel vrienden is het daar goed 
toeven, want in Club Jak’s is het de 
gewoonte dat de dames daar op de 
heren jagen in plaats van – zoals bij 
ons – andersom. Kortom, de meisjes 

komen daar op jou af. Dat is 
nooit verkeerd als je met een 
stel vrienden op pad bent… 

9. Bisshops Park

Het is geen locatie die direct 
met voetbal te maken heeft, 
maar je loopt door dit park 
vanaf het metrostation naar 
het prachtige stadion van 
Fulham: Craven Cottage. In 
dat park worden regelmatig 
recreatieloopjes gehouden, 
waar je heel leuk contact 
kunt maken met supporters 
van Fulham. Bovendien is 
zo’n parkrun op zondag een 
mooie manier om de alcohol 
van de vorige avond uit te 
zweten. (www.parkrun.org.
uk)

10. Hackney Marshes

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-18) 
was Londen behoorlijk platgebom-
bardeerd. Bij Hackney Marshes zijn 
toen 120 voetbalvelden aangelegd, 
waar tot op de dag van vandaag 
elke zondagmorgen wordt gevoet-
bald. Er zijn nog 88 velden van over, 
met een onderlinge afstand van ten 
hoogste twintig tot dertig centime-
ter. Sinds 1946 bestaat de Hackney 
en Leyton Sunday Football League. 
Sterren als Bobby Moore en David 
Beckham zijn daar groot geworden. 
Vorig jaar verscheen een prachtig 
fotoboek over dit fenomeen: Grass 
Roots (www.palmstudios.co.uk).

Tien hotspots
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et is een leuke, maar 
vaak ook tijdrovende 
klus om je voetbalreis 

naar Londen zo in te richten 
dat je optimaal aan je trek-
ken komt. Immers, je gaat 
niet een lang weekend van 
huis om slechts één potje te 
bekijken.

Tekst: Rene Otterloo
Illustratie: TLFG
Foto’s: Tom Bodde

Het vergt vaak stuurmanskunst om 
een programma samen te stellen, 
waarin je meerdere duels kunt vinc-
ken. En als het niet in Londen lukt, 
dan tenminste bij een aansprekende 
club die je binnen anderhalf uur per 
trein kunt bereiken.

The London 
Football Guide;
dé agenda voor 
je voetbaltrip

Een handige website die aan al deze 
wensen tegemoet komt, is www.tlfg.
uk; The London Football Guide. De 
site onderscheidt zich niet door oog-
verblindende vormgeving, maar de 
praktische hulp die het biedt, is uitste-
kend.

Het leuke van deze website is dat er 
niet alleen aandacht is voor de vier 
profdivisies, maar ook voor het steeds 
populairder wordende non-league 
voetbal; oftewel het semiprofessionele 
en amateurvoetbal. 

De eigenaar van The London Football 
Guide, James Doe, was degene die de 
zogeheten Non League Day introdu-
ceerde; een dag waarop hij iedereen 
massaal naar de amateurvelden diri-
geerde. Het zijn de weekenden waar-
in Europa wordt gedomineerd door 
interlandvoetbal en dan liggen de 
meeste topcompetities stil. Het is een 
initiatief dat startte in Londen, maar 
intussen bekendheid geniet in heel 
Engeland.

H Wie in Londen is, doet er goed aan een 
kijkje te nemen in deze vaal pittoreske 
stadionnetjes waarin clubs spelen met 
welluidende namen als Corinthian 
Casuals, Tooting & Mitchham United 
FC, Farleigh Rovers of Carlshalton 
Athletic FC. 

Op basis van Google Maps krijg je 
een overzicht van de locaties van de 
duels, waardoor je fijne combinaties 
kunt maken. Achter elke locator vind 
je de wedstrijd, het aanvangstijdstip 
en de website van de thuisclub. Scroll 
op de homepage wel een stukje naar 
beneden, voordat je deze overzichtjes 
aantreft. Zoals gemeld krijg je, ook 
weer via Google Maps, een beeld van 
de clubs die buiten Londen spelen, 
maar die per spoor binnen 90 minuten 
bereikbaar zijn. Dat zijn er meer dan 
je denkt. Binnen anderhalf uur zit je 
vanaf het centraal gelegen treinstation 
Kings Cross in Nottingham, Leicester, 
Coventry, Ipswich, Southampton of 
Brighton. 

Handig dus: www.tlfg.uk

The London Football Guide
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Wegdromen naar West-Londen. 
De floodlights steken als hoeders van de woonwijk boven alles uit. 
De pubs, op iedere hoek van het stadion één, stromen vol. 
De warming-up wordt afgewerkt op écht gras, 
onder het toeziend oog van supporters met grote verwachtingen.
Het stadion is klein, oud en daardoor onbetaalbaar sfeervol. 
Het voedsel is niet te harden. De stoeltjes zijn rood. De mensen puur Engels. 
Omdat Heathrow dichtbij is, komen vliegtuigen laag over. 
Je zit strak op het veld, ruikt het gras. 
Ga er maar heen, voor het gesloopt wordt.
De roestige urinoirs krijgen er nog één keer van langs. 
De ref blaast op zijn fluitje.
Negentig minuten zingen zijn in gang gezet. 
Come on you Whites! Come on you Bees! 
This is Griffin Park.

Ode aan Griffin Park

Tekst en foto’s: Herbert Dijkhuizen
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