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Eindelijk ‘blauwe rook’: Stad
feliciteert Club met 16e landstitel

15 May 2020
Het stadsbestuur feliciteert de staf, de spelers en het bestuur van Club
Brugge met het behalen van de zestiende landstitel.
Met een voorsprong van 15 punten in de reguliere competitie is Club Brugge
oververdiend landskampioen. Het zal echter een ‘unieke’ titel blijven in de
geschiedenis. Het Belgische profvoetbal werd ondertussen een achttal weken geleden
stilgelegd op één speeldag van het einde van de reguliere competitie door de uitbraak
van het coronavirus. Het was sindsdien onduidelijk wat er zou gebeuren. Tot vandaag
de Algemene Vergadering van de Pro League Club Brugge officieel tot landskampioen
benoemde.
Burgemeester Dirk De fauw: “Het was in meerdere opzichten een memorabel seizoen.
Uiteraard door de manier waarop de competitie helaas eindigde. Naast de titel voor
Club Brugge was ook de suspens gekoppeld aan de redding van Cercle Brugge
fantastisch om van nabij mee te maken. Zo zijn we volgend jaar alvast opnieuw
verzekerd van twee derby’s, iets wat in onze stad toch altijd een leuke sfeer met zich
meebrengt.”
“Het is voor onze stad natuurlijk heel mooi dat we opnieuw een landskampioen mogen
vieren. Met een voorsprong van maar liefst 15 punten op AA Gent is Club
ontegensprekelijk verdiend kampioen. Helaas kunnen we, in deze omstandigheden,
niet onmiddellijk overgaan tot een kampioenenviering op de Markt. We staan in nauw
overleg met Club Brugge en zullen gezamenlijk bespreken wat er kan en wanneer dit
kan. We wachten daarvoor echter eerst de instructies van onder meer de federale
overheid af de komende weken”, zegt burgemeester Dirk De fauw.
“In een ideaal scenario kunnen we de titelviering koppelen aan een mogelijke winst in
de bekerfinale tegen Antwerp. Het is van 1996 geleden dat Club Brugge ‘de dubbel’
kon vieren, dus dat zou natuurlijk een mooi moment kunnen zijn.”
Van zodra er meer nieuws is over een huldiging zal het stadsbestuur dit samen met
Club Brugge bekendmaken.
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