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Anfield Road Liverpool: 
Voetbaltempel van pop en The Kop
Elke vrijdag brengt voetbalcommentator, wereldreiziger en groundhopper Stefan Van 
Loock op dewitteduivel.com het verhaal van een mythisch voetbalpaleis. Vandaag 
Anfield Road, waar Liverpool zaterdag (live bij Playsports) de buren van Everton 
ontvangt voor de 228e Merseyside derby, de 196e in de competitie. Wist u dat Everton 
de eerste club was die op Anfield speelde? 
                                                                                        Door Stefan Van Loock
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag ontvangt Liverpool op Anfield 
Road de buren van Everton voor de 228e   
Merseyside derby, de 196e in de 
competitie. Maar wist u dat Everton de 
eerste club was die op Anfield speelde? 
Van alle Europese voetbalstadions spreekt 
Anfield Road  allicht het meest tot de 
verbeelding. Met dank aan het 
sterrenelftal uit de jaren zeventig, de 
wereldberoemde Kop en het meeslepende 
You’ll Never Walk Alone van Gerry and the 
Pacemakers

This is Anfield

‘You’ll Never Walk Alone’. De titel van dit 
wereldberoemde levenslied is al meer dan 
vijftig jaar de riedel van de club en prijkt 
boven de gietijzeren poort bij de 
hoofdingang. Daarnaast staat een 

gedenksteen met daarop de 96 namen van 
de slachtoffers van het Hillsborough drama 
in april 1989 in Sheffield. Nog voor elke 
wedstrijd staan tientallen mensen stil bij de 
steen, een symbolische mijlsteen ook in de 
geschiedenis van Liverpool FC.  

Bootroom

Deze toegangspoort wordt ook wel ‘the 
Shankly gate’ genoemd, ter nagedachtenis 
aan de legendarische manager die in 1981 op
74-jarige leeftijd overleed. Zijn standbeeld 
met het opschrift “He made the people 
happy”, staat wat verderop bij de recent 
uitgebreide hoofdtribune.
Bill Shankly stond bekend om z’n droge 
humor. “Voor sommige mensen is voetbal 
een zaak van leven en dood, maar het  is 
belangrijker dan dat.”, is één van zijn meest
gesmaakte uitspraken. 
Bij de uitgang van de spelerstunnel liet hij 
een bordje aanbrengen met daarop “This is 
Anfield” . Wie daar onder door loopt, moet 
zich dus wel goed bewust zijn van de heilige 
grond die hij betreedt. 
Met zijn opvolger Bob Paisley introduceerde 
hij ook de bootroom. Een onaangekleed 
kamertje in de hoofdtribune waar hij bij een



glaasje whisky met z’n staff over voetbal 
discussieerde. De bootroom was voor 
niemand anders toegankelijk. En al zeker 
niet voor het clubbestuur waarmee hij 
doorgaans in onmin leefde.
Shankly werd aangesteld als manager in 
december 1959. Liverpool was nog een 
muffe club uit de Engelse tweede klasse. 
Ruim twee jaar later loodste hij ze wel 
definitief naar de hoogste klasse. Van dat 
moment af werd ook de mythe van Anfield 
alleen maar sterker. Dankzij de successen 
van de club groeide het stadion uit tot een 
legendarische voetbaltempel met een 
sublieme akoestiek die tot ver over de 
grenzen geprezen werd.
‘You’ll never Walk Alone’ veroverde de 
wereld en groeide uit tot het meest 
gezongen voetballied. Maar nergens klinkt 
de samenzang van deze wereldhit uit de 
jaren vijftig zo mooi en zo intens als in de 
Kop van Anfield Road.

De Kop

De ‘spionkop’ werd in 1906 officieel geopend
door dokwerkers en groeide gaandeweg uit 
tot de beroemdste staantribune ter wereld. 
Een stalen constructie met meer dan 20.000 
staanplaatsen werd de vaste afspraakplaats 
voor de jongeren die door de week niks om 
handen hadden. Een toevluchtsoord voor de 
werklozen die met hun lotgenoten in de Kop 
slechts één gemeenschappelijk doel hadden:
onvoorwaardelijke steun aan de Reds. 

De befaamde tribune dankt zijn naam 
‘spionkop’ aan sportjournalist Ernest Edward
die de term introduceerde om hulde wilde 
brengen aan de vele soldaten uit Liverpool 
die tijdens de boerenkrijg  van 1900 in Zuid-
Afrika sneuvelden op de flanken van de 
heuvel ‘spionkop’. 
In 1928 werd de Kop overdekt en de 
capaciteit opgevoerd tot 28.000 plaatsen. 
Daarmee werd de tribune niet alleen de 
grootste maar ook de luidste van heel het 
Verenigd Koninkrijk. 

Maar als het spelpeil te wensen overliet en 
de verveling zich van de tribunes meester 
maakte, kon het ook echt wel akelig stil zijn
op Anfield Road. Dan riep er wel eens een 
onverlaat vanuit de hoofdtribune: “Kan er 
iemand het licht uitdoen?”  Waarop de 
repliek in de spionkop niet lang uitbleef:“ 
Ben je gek, ik ben net een boek aan het 
lezen.” Het was zelfs live op de radio te 
horen. 
Maar even vaak ging het er in de jaren zestig
en zeventig bijzonder rauw tot zelfs 
smakeloos aan toe.
Vooral dan tegen aartsrivaal  Manchester 
United. Met een macabere knipoog naar de 
vliegramp van 1958 in München waarbij de 
halve ploeg van Manchester United om het 
leven kwam, zongen de Kop straffeloos: 
‘Who’s that lying on the runway, who’s that 
lying in the snow? It’s Matt Busby and his 
boys making all the fucking noise because 
they can’t let the aeroplane to go’.  (Wie 
ligt daar op de startbaan? wie ligt daar in de 
sneeuw? Het is Matt Busby en zijn jongens 
die daar liggen te krijsen omdat ze het 
vliegtuig niet meer in de lucht krijgen.)

Grens tussen chaos en orde

Toen met het oog op het Europees 
landenkampioenschap van 1996 de 
staanplaatsen werden vervangen door zitjes,
leek de ziel helemaal uit de Kop 
weggezogen. Maar zelfs de meest fanatieke 



‘kopite’ (kopbezoeker) moest toegeven dat 
de tribune inzake veiligheid niet langer aan 
de normen voldeed. Medische urgentieteams
raakten  gewoon niet door. Wie geblesseerd 
raakte of ziek werd, moest over de hoofden 
van de massa fans naar buiten worden 
geloodst omdat wegens gebrek aan 
compartimentering iedereen er tegen elkaar 
geschurkt stond. 
Maar het was net die grens tussen chaos en 
orde die de Kop zo uitzonderlijk maakte. 
Enerzijds werd je overvallen door het 
geweldige gevoel om tussen de massa te 
staan, anderzijds was het één van de 
slechtste plaatsen om een wedstrijd op een 
normale manier te volgen. Wie naar boven 
wilde, stond voor een immens steile berg. 
De trappen naar de plaats met het beste 
uitzicht leken oneindig hoog. “Maar eens je 
tussen de massa stond leek het wel alsof je 
in zee werd gedompeld”, haalt supersub 
David Fairclough  herinneringen op aan zijn 
kindertijd toen hij met z’n vader naar het 
stadion trok.
Dat de Kop je letterlijk opzuigt, ondervond 
ook de doelman van Leeds toen die bij een 
doeltrap een te grote aanloop nam en plots 
gedragen door honderden handen als een 
trofee  in de spionkop werd doorgegeven. 
De nieuwe ‘Kop’ met een hoger dak doet in 
geen enkel opzicht nog terugdenken aan de 
oude. Het mythische karakter van de 
sfeertribune mag dan wel uit het stadion 
verdreven zijn, het intimiderende karakter is
dat nog lang niet. Met 12.000 zitplaatsen is 
de Kop van Anfield nog altijd de grootste 
Engelse tribune uit één stuk en de 
belangrijkste tribune van Anfield.

Everton eerste bespeler

De allereerste wedstrijd  op Anfield Road 
werd gespeeld op 28 september 1884. 
Everton, de eerste bespeler van Anfield 
Road, versloeg er Earlestown met 5-2. De 
steenrijke voorzitter en biermagnaat John 
Houlding kocht in 1892 de hele lap grond  en
trok de huur voor zijn  club op van honderd 
naar tweehonderd vijftig pond. Uit razernij 
scheurden enkele bestuursleden zich af en 
trokken met Everton naar het nabijgelegen 
Goodison park. Houlding bleef op Anfield en 
stichtte er een nieuwe club: FC Liverpool. 

Het kostte Liverpool aanvankelijk veel 
moeite om zijn stadion gevuld te krijgen.  
Voor de vriendschappelijke openingsmatch 
tegen Rotherham op 1 september 1892 
daagden amper duizend toeschouwers op 
omdat Everton diezelfde dag Goodison Park 
inhuldigde met een match tergen Bolton 
Wanders waar tien keer meer toeschouwers 
op afkwamen. En voor de eerste 
competitiewedstrijd tegen Higher Walton in 
de Lancashire Higher league daagden amper 
200 toeschouwers op. 

En ook al had Liverpool zijn concurrent 
inzake publieke belangstelling tegen het 
einde van de negentiende eeuw bijgebeend, 



op het vlak van infrastructuur bleef de 
concurrentie al even messcherp als op het 
veld.
Verrees er een nieuwe tribune op Goodison 
Park dan werden kort nadien ook 
verbouwingen op Anfield uitgevoerd en 
omgekeerd. Vaak namen beide clubs met de 
wereldberoemde Schot Archibald Leitch ook 
dezelfde architect onder de arm.

Wissel van de wacht

Ten behoeve van het comfort van de 
toeschouwers was het stadion in de jaren 
‘70 voortdurend in ontwikkeling. Het was 
ook de meest succesvolle periode van de 
club met zes titels, een FA cup, twee 
Uefabekers, en drie Europabekers voor 
landskampioenen. Twee generaties  losten 
elkaar  af. Emlyn Hughes, Ian St John en 
Roger Hunt maakten plaats voor John 
Toshack, Kevin Keegan en Kenny Dalglish. 
Anfield Road was  het Mekka van de 
voetbalsport. Niet alleen op de Britse 
eilanden maar ook ver daarbuiten. Op 
Anfield Road werd de ideale mengeling van 
combinatievoetbal en ‘kick and rush’ 
opgevoerd. Voor de fans waren het jaren van
puur genot en wie op de eerste rij zat, kon 
zelfs het veld met de zware lemen grond 
aanraken. 
Bij de legendarische wedstrijden hoort zeker
de heenmatch in de Uefacupfinale van 1976 
tegen Club Brugge. Na amper twaalf minuten
leidde de latere Belgische kampioen al met 
0-2. Duizenden ontredderde gezichten in de 
Kop staarden wezenloos voor zich uit. Maar 
tijdens vijf dolle minuten in de tweede helft
werden ze weer tot leven gewekt toen Ray 
Kennedy, Jimmy Case en Kevin Keegan op 
strafschop,  Liverpool alsnog een 3-2 
overwinning bezorgden. Een hallucinante  
avond voor de 45.000 toeschouwers. Twee 
weken later volstond een 1-1 gelijkspel voor 
Liverpool om zijn tweede Uefabeker binnen 
te halen.

Ondanks alle aanpassingen ten gunste van 
comfort en veiligheid werd Anfield Road met
zijn veel te smalle catacomben, veel te 
kleine kleedkamers en gebrek aan 
ontvangstruimtes voortdurend op de hielen 
gezeten door de alsmaar strengere eisen van
de hedendaagse voetbalcultuur. Tot in de 
zomer van 2016 de derde ring met 8500 
plaatsen op de hoofdtribune in gebruik werd 
genomen. De capaciteit van Anfield bereikte
zijn recordhoogte van ruim 54.000 plaatsen 
waardoor het meest legendarische 
clubstadion van Engeland met enige 
vertraging dan toch de 21ste eeuw 
binnenstapte.

Technische fiche
Naam: Anfield Road.
Club: Liverpool FC.
Bouwjaar: 1884.
Huidige capaciteit: 54.074 plaatsen.
Maximumcapaciteit: 54.074 plaatsen.
Recordopkomst: 61.905 toeschouwers op 2 
februari 1952 voor de bekerwedstrijd 
Liverpool-Wolverhampton.



Europese finales op Anfield Road

Finale Uefacup 1973, heenwedstrijd 10 
mei 1973

Liverpool-Borussia Mönchengladbach 3-0

Doelpunten: 21’ Keegan 1-0, 32’ Keegan 2-0,
61’ Lloyd 3-0

Toeschouwers: 41.169

Scheidsrechter: Erich Linemayr (Oostenrijk)

(Liverpool won de Uefacup na 2-0 verlies in 
de terugwedstrijd)

Finale Uefacup 1976, heenwedstrijd 28 
april 1976

Liverpool-FC Brugge 3-2

Doelpunten: 5’Lambert 0-1, 15’ Cools 0-2, 
59’ Kennedy 1-2, 61’ Case 2-2, 65’ Keegan 
(pen) 3-2

Toeschouwers: 56.000

Scheidsrechter: Ferdinand Biwersi (West-
Duitsland)

(Liverpool won de Uefacup na een 1-1 
gelijkspel in Brugge)

Supercup 1977, terugwedstrijd 6 
december 1977

Liverpool-Hamburger SV : 6-0

Doelpunten: 21’ Thompson 1-0, 40’, 56’, 57’ 
McDermott 4-0, 84’ Fairclough 5-0, 88’ 
Dalglish 6-0

Toeschouwers: 34.931

Scheidsrechter: Ulf Eriksson (Zweden)

(Liverpool wint met een totaalscore van 7-1)

Supercup 1978, terugwedstrijd 19 
december 1978

Liverpool-Anderlecht  2-1

Doelpunten: 13’ Hughes 1-0, 71’ Vander Elst 
1-1, 87’ Fairclough 2-1
Toeschouwers: 23.598

Scheidsrechter: Nicolae Rainea (Roemenië)
(Anderlecht wint met een 
totaalscore van 4-3)


