
Theater aan de Stroom 

Den Derby 2  :  Hét spektakel van ’t Stad 
 

Drie jaar geleden bracht ‘Den Derby’ voor het eerst de geschiedenis van Antwerp, Beerschot en hun 
rivaliteit op de  theaterplanken.  Het werd een succes met meer dan 10.000 toeschouwers.  Vorige 
week werd tijdens een persconferentie  de aftrap gegeven voor het vervolg hierop ‘Den Derby 2’ met 
nieuwe verhaallijnen. 
 
Plaats van actie is opnieuw een supporterscafé, maar ‘Den Derby 2’ is net als deel 1 non-fiction 
comedy, en dus wijzigde ook  voor cafébaas Mon, fervent Antwerpsupporter, heel wat… De man is 
weduwnaar geworden.  Bij de start van het nieuwe  verhaal zijn we getuige van zijn huwelijk met 
Suzy, beste vriendin van wijlen Wiske en – helaas voor Mon – een even fervente  
Beerschotsupporter.  Omdat zijn nieuwe echtgenote ook een café had, wordt dat herdoopt tot ‘De 
Nieuwe Metropool’.   Zowel klanten die eerder in ‘De Metropool’ te gast waren als cliënteel van Suzy 
komt er over de vloer.  Zij houden de Antwerp –  Beerschot tegenstellingen meer dan levendig in 
stand. 
 
Karl-Emmanuel is natuurlijk ook van de partij.  Na een geweldig seizoen bij Koninklijke Berchem Sport 
– je moet er de huidige  rangschikking van 4e klasse maar eens bijnemen! - staat Karl-Emmanuel op 
het punt om een lucratieve transfer te versieren.   Niet naar Antwerp of Beerschot, nee, wel ineens 
naar een behoorlijk grote buitenlandse club.  Dat, terwijl beide tenoren uit  Antwerpen op hun beurt 
achter dezelfde jonge Waalse topspits aanzitten.  Met op de achtergrond het ‘stadiondossier’ waarin  
de Stad Antwerpen een definitieve beslissing verwacht en hoopt te krijgen ontrolt ‘Den Derby 2’ zich 
als een verhaal met heel  wat verrassende wendingen, verbale en visuele grappen en knipogen naar 
de realiteit en de actualiteit.  Ongetwijfeld tot grote  hilariteit van alle toeschouwers.  
 
‘Den Derby 2’ wordt opnieuw een oer-Antwerpse productie, met negen topacteurs, in het Algemeen 
Beschaafd Antwaarps,  over een oer Antwerps onderwerp, doorspekt met niks anders dan Antwerpse 
humor… 
 


