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Bayern München wint zesde
Champions League-titel
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Bayern München heeft voor de zesde keer de Champions League
(voorheen Europa Cup I) weten te winnen. In Lissabon versloeg de
Beierse ploeg het Franse Paris Saint-Germain.
In de eerste helft van de ﬁnale kregen beide ploegen enkele grote kansen, maar
bleef het bij 0-0. In de 59ste minuut is het uitgerekend de bij Paris Saint Germain
opgeleide Kingsley Coma die de wedstrijd met een kopbal weet te beslissen,
waardoor de spelers van Bayern na 90 minuten de overwinning konden vieren. Dat
gebeurde in een nagenoeg leeg Estádio da Luz.
Bayern München was afgelopen seizoen oppermachtig in zowel binnen- als
buitenland. Eerder werd Der Rekordmeister ook al landskampioen en won de club
de Duitse beker. Met de Europese eindzege komt Bayern qua aantal Champions
League-titels op gelijke hoogte met Liverpool en hoeft het alleen nog Real Madrid
(dertien) en AC Milan (zeven) voor zich te dulden.
Feest in München
In de Beierse hoofdstad waren biertafels nauwkeurig op anderhalf meter afstand
geplaatst zodat fans verantwoord naar de wedstrijd konden kijken. Kaartjes
moesten vantevoren worden besteld zodat grotere groepen toch samen konden
komen. Bij het vallen van het beslissende doelpunt sloegen de aanwezige fans
elkaar in de armen en vlogen de mondkapjes de lucht in. Ook bij het laatste
ﬂuitsignaal werd er weinig rekening meer gehouden met de geldende
afstandregel, meldden Duitse media.
Veel fans trokken na aﬂoop van de wedstrijd naar de Siegestor om daar de
overwinning te vieren. Er was veel politie op de been om te proberen de
afstandsregels te waarborgen. Toch is de situatie al met al relatief geruisloos
verlopen, meldt een politiewoordvoerder. Lees meer bij de Süddeutsche Zeitung
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