
Op het WK voetbal in Qatar won Marokko zon-
dag van België met 2-0. In ons land wonen heel veel 
mensen met Marokkaanse voorouders. Velen van 
hen zijn fan van de Marokkaanse nationale ploeg. 
Er was dan ook veel vreugde bij de Marokkaanse 
gemeenschap in België. Maar in grote steden als 
Brussel, Antwerpen en Luik liep het mis. In Brussel 
begon het zelfs al tijdens de match, een teken dat het 
niet om echte voetbalfans ging, maar om jongeren 
die graag de boel op stelten zetten. Deze jongeren 
lieten ook al enkele jaren op rij van zich horen op 
oudejaarsnacht.

Waterkanon
Relschoppers sloegen winkelruiten stuk, stichtten 
brandjes en vernielden e-steps. Verschillende jour-
nalisten en agenten kregen klappen. In Brussel was 
de politie massaal aanwezig. Zij zette het waterkanon 
en traangas in. Rond 19 uur waren de meeste rellen 
voorbij. Deze week probeert de politie via came-
rabeelden te achterhalen wie de relschoppers zijn. 
Zij zullen dan gestraft worden. Veelal gaat het om 
heel jonge mensen. De meesten komen niet uit de 
buurten waar alles gebeurde. Na de rellen kwamen 
buurtbewoners het puin opruimen, waaronder ook 
jongeren.

Minderheid
Binnen de Marokkaanse gemeenschap is er veel 
boosheid over deze rellen. Het gaat om een heel 

kleine minderheid, die de hele gemeenschap in een 
slecht daglicht plaatst. Ook in Marokko werd vreemd 
opgekeken. In eigen land toonden de Marokkanen 
hun vreugde door luid te zingen en ritmisch te klap-
pen. Ook werd er in een grote stoet door de straten 
gereden, waarbij auto’s en brommers erop los toete-
ren. Er waren helemaal geen rellen, net zoals in het 
merendeel van de Belgische gemeenten. In de media 
is er altijd veel aandacht voor problemen, waardoor 
we bijna vergeten dat er in de meeste steden alleen 
maar feestgevierd werd door de Marokkaanse fans.

Straffen
Velen roepen op om de daders te straffen, en wel zo 
snel mogelijk. Maar de rechtbanken in ons land heb-
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Voetbal = een feest!?
Wat bezielt jongeren om deelsteps in brand te steken en winkelruiten kapot te slaan? 
Die vraag stellen heel veel mensen zich na afgelopen zondag. Wat een Marokkaans  
feestje moest worden, eindigde in enkele grote Belgische steden in rellen.
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Feestvieren is het enige juiste antwoord op een overwinning 
in het voetbal.
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ben een grote achterstand bij hun werk. Daarnaast 
moet er ook aandacht zijn voor de onderliggende 
problemen. De oorzaken van dit gedrag moeten wor-
den aangepakt. Veel jongeren zijn werkloos of hun 

ouders zijn werkloos, waardoor ze vinden dat ze geen 
kansen krijgen. Met de juiste aanpak kunnen de jon-
geren weer op het goede pad belanden. 


