PERSBERICHT
Beeldmateriaal ceremonie herdenking 35 jaar Heizeldrama
Geachte dames en heren,
De herdenking van het Heizeldrama, 35 jaar na datum, vond deze voormiddag plaats in beperkte kring aan het Koning
Boudewijnstadion.
Een eerbetoon aan de herinnering van deze mannen en vrouwen die hun sporen hebben achtergelaten in de
geschiedenis van het voetbal en de sport in het algemeen.
Zoals eerder aangekondigd sturen wij hierbij foto’s van de herdenking samen met de volledige uitzending van de
livestream.
Link foto’s: https://we.tl/b-QeV2XHIt7w
Link livestream: https://we.tl/t-1BXRJWlUuM
Hieronder kan u enkele citaten terugvinden van de verschillende personen die het woord hebben gevoerd deze
ochtend om hulde te brengen aan de 39 slachtoffers.
Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel:
“Het Heizeldrama heeft ons allemaal geraakt en liet een blijvende indruk na in Brussel. Tot op de dag van vandaag is
dit drama een litteken waarvan de herinnering nog lang pijnlijk zal blijven. 35 jaar later herinnert de Stad Brussel zich
de fans die stierven toen ze een feestje probeerden bij te wonen en zal ervoor zorgen dat zo'n drama zich nooit meer
zal voordoen.”
Benoit Hellings, Eerste Schepen. Schepen van Klimaat en Sport van de Stad Brussel:
“Vandaag gaan onze gedachten uit naar Andrea, het jongste slachtoffer van het Heizeldrama op 11-jarige leeftijd.
Onze gedachten gaan ook uit naar haar vader, Giovani, Patrick, Luigi, Jean en alle andere fans die die dag zijn
overleden of gewond zijn geraakt. Deze dodelijke stormloop kan in ieder geval de oorzaak zijn geweest van een
elektroshock die destijds onmisbaar was in de voetbalwereld. Een reactie die het mogelijk maakte dat een wedstrijd
vandaag weer een feest werd.”
Michel Goovaerts, Korpschef Politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene:
“Een onuitwisbaar drama, dat drie naties in solidariteit in het lijden voor altijd verenigd heeft, waarvan we de leer
nooit zullen vergeten. Wat betreft het beheer en de veiligheid van grote evenementen zal er ontegenzeggelijk een
voor en na 29 mei 1985 zijn geweest."
Elena Basile, Ambassadeur van Italië in België:
“Het Heizeldrama, de dood van 39 onschuldige slachtoffers, waaronder 32 Italianen, honderden en honderden
gewonden... Het is onmogelijk om dit te vergeten! 35 jaar later leert de herinnering aan deze tragedie ons nog steeds
het belang van normen die onze stadions veiliger maken en het hooliganisme inperken. De verzoening van de
voetbalbonden wordt bereikt door het afwijzen van geweld en een opvatting van sport die gebaseerd is op competitie
die volgens de regels en met respect voor de tegenstander wordt gespeeld.”
Martin Shearman, Ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in België:
“Mijn gedachten en spijtbetuigingen gaan uit naar alle getroffenen die op die dag vreselijk verlies en verdriet hebben
geleden. Sport en voetbal kunnen veel vreugde brengen. Velen van ons hebben hebben dit gemis zeer gevoeld tijdens
deze coronavirus crisis. Maar het is belangrijk dat we ons de tragedie herinneren die hier plaats vond en dat we de
lessen die we leerden nooit vergeten. Rivaliteit moet altijd vriendschappelijk zijn en wederzijds respect moet altijd
belangrijker zijn dan vijandschap.“

