
 

 

 

 
 

PERSBERICHT 

Ceremonie herdenking 35 jaar Heizeldrama 

Vrijdag 29 mei 2020 wordt in het Koning Boudewijnstadion het Heizeldrama 35 jaar na datum 

herdacht. Deze herdenking zal, gezien de huidige gezondheidsomstandigheden, plaatsvinden in een 

zeer beperkte kring. De live-uitzending ervan op de kanalen van de Stad Brussel en Prosport zal het 

toch mogelijk maken dat degenen die dit plechtige moment wensen te volgen, dit kunnen doen. 

Op 29 mei 1985 vond in het Heizelstadion (het huidige Koning Boudewijnstadion) de finale van de 

Europacup voor Clubs plaats. Hier stond Liverpool FC tegenover Juventus Turijn. Helaas zal deze dag 

worden herinnerd als één van de grootste drama's in de wereld van het voetbal.   

Kort voor de wedstrijd leidde een dramatische volksverhuizing op de tribunes tot het overlijden van 39 

mensen.  

De Stad Brussel, 35 jaar na de feiten, zal op vrijdag 29 mei 2020 op de plaats van de tragedie hulde 

brengen aan de slachtoffers tijdens een herdenkingsmoment.  

Praktische informatie 

Deze herdenking vindt plaats op vrijdag 29/05 om 10u (onthaal vanaf 9u30) in het Koning 

Boudewijnstadion voor de steen die als souvenir van dit drama is geplaatst op de esplanade.  

Deze zal plaatsvinden in aanwezigheid van de Burgemeester, de Eerste Schepen en Schepen van Sport, 

Hoofd van het Politiekorps Brussel-Hoofstad Elsene en de Ambassadeurs van Italië en het Verenigd 

Koninkrijk. 

Gezien de huidige gezondheidssituatie zal de ceremonie in een zeer kleine kring worden gehouden om 

een te grote bijeenkomst op de site te vermijden. 

Alles wordt zo in staat gesteld zodat de journalisten de ceremonie kunnen volgen zonder ter plekke 

aanwezig te zijn:  

De ceremonie wordt live uitgezonden op het kanaal Prosport Brussels op Youtube, op de website van 

de Stad Brussel net zoals op de Facebookpagina's van de Stad Brussel en Prosport Brussels zodat 

iedereen de ceremonie op een virtuele manier kan bijwonen.  

Daarnaast zal er ook een professionele cameraman en fotograaf aanwezig zijn die zorgt voor 

beeldmateriaal dat wij net na de ceremonie zullen bezorgen aan het persbestand waarover wij 

beschikken. 

Ter informatie: de technische voorzieningen maken het niet mogelijk om ter plaatse geluidsopnames 

op te nemen. 

Journalisten die het toch nodig vinden om de ceremonie ter plaatse bij te wonen, worden verzocht 

dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar communication@prosportevent.be. 


