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vervolgens kampioen speelde, kreeg de
Rotterdamse Ruytinx de Gouden
Schoen. Dat waren nog eens tijden, zal
de Leuvense Boskamp nu ongetwijfeld
denken.
Boskamp vond vooral dat Carcela als een
vrouw had geslagen omdat hij met open
hand het gezicht van Ruytinx wilde ver
timmeren nadat die Carcela’s voet had
willen scheiden van de rest van zijn li
chaam. Wat overigens niet is gelukt,
want Carcela heeft nu ‘slechts’ inge
scheurde gewrichtsbanden en zal al na
de winterstop weer voetballen.

Inmiddels zat Marc
Degryse nog met een
ei en was hij duidelijk
niet helemaal geluk
kig met het sfeertje
dat in de studio hing 
‘ach ja, dat hoort niet
thuis in voetbal, maar
het gebeurt nu een
maal’  zodat hij bleef
hameren op de onver
geeflijke actie van
Ruytinx. Ik ken Marc
(een beetje) en ik zag
dat hij het op zijn ze
nuwen kreeg. Hij is de
analist geworden die
hij heel zijn leven
moet blijven: recht

voor de raap en niet rond de pot draaien.
Dus ging hij door over de moordaanslag,
wees op de opzettelijkheid, op het doel
bewust proberen blesseren van een te
genstander, enzovoort en enzoverder.
Waarop Frank Raes  zich van geen
kwaad bewust  de ongelukkige ingeving
had om Degryse nog wat meer op zijn
paard te jagen. ‘Je lijkt het je wel erg aan
te trekken, Marc (spotlachje)’ Waarna
die pas echt kwaad werd... enfin, kijkt u
zelf.
Hoe moet het nu verder met Ruytinx die
aanstaande dinsdag voor de rechters van
voetbalbond moet verschijnen? En met
OHL, dat een dag later middels zijn
woordvoerder nog kwam toeteren dat
Ruytinx méér slachtoffer was dan Carce
la? Dat Ruytinx helemaal niét had gepro
beerd Carcela te blesseren. Dat hij niét
met zijn knie het hoofd van Carcela had
bewerkt. En dat hij na de aanslag ook
niét had gespot. En OHL hem dus niét
ging straffen.
Het zal er niet van komen, maar we kun
nen het alleen maar wensen: Ruytinx die
dit seizoen niet meer in actie mag komen
en OHL dat alsnog zakt. En bij de Kerst
man liggen brillen klaar voor scheids
rechter Pots (ook schorsen) en zijn colle
ga’s die Ruytinx ondanks alle brutale
overtredingen nog nooit een rode kaart
hebben gegeven.
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EL TORO
dard. Over die laatste sportieve moord
poging ging het in die bewuste ‘Extra
Time’. Voormalig voetballer Marc Degry
se  tegenwoordig analist  vond de actie
niet kunnen. Als u ‘Extra Time’ kan te
rughalen, let dan op de reactie van de
andere luitjes rond tafel: die vonden het
ook een overtreding  ja hoor, maar von
den die niet al te veel verontwaardiging
waard.
Jan Boskamp hield zich eerst een beetje
op de vlakte. Hij mag dan al in niks meer
lijken op de voetballer die hij was en hij
mag dan al niet te begrijpen zijn, hij is
een goed mens en
niet achterlijk.
Bossie herinner
de zich natuurlijk
nog zijn eigen
gouden tijd toen
hij in het mid
denveld iedereen
onder de graszo
den stopte die be
ter kon voetbal
len dan hijzelf, en
dat waren er nog
al wat. Aan het
eind van zo’n sei
zoen waarin ie
dereen schrik
had van Jan Bos
kamp en RWDM

De ‘Extra Time’ van afgelopen maan
dag was een toppertje. Haal die even te
rug en zap door tot na de fragmenten
vandeweek. Van dan af gaat het over
het geval Ruytinx. Voor wie niet mee is:
Ruytinx is de neanderthaler die verkeer
delijk een vergunning heeft gekregen
om te voetballen.
Dat doet hij namens OudHeverlee Leu
ven, tot deze week een al bij al zeer res
pectabele club met een kleine maar niet
temin fijne toekomst. Bij OHL  zo noe
men ze die club  hebben ze Bjorn Ruy
tinx de bijnaam El Toro gegeven. Dat
wijst niet op fijnzinnigheid, maar dat
hoeft ook niet want voetbal is geen sport
voor sissies.
El Toro gaat voorop in de strijd, altijd en
overal. Af en toe komt hij zo ver het veld
in tot bijna aan de andere doellijn en
loopt daar onvrijwillig tegen een bal die
pardoes in het andere doel belandt: bij
OHL en bij Ruytinx thuis noemen ze dat
een doelpunt. Gebeurt dat bij OHL aan
Den Dreef, dan spelen ze Sweet Caroline
van Neil Diamond.
Bon, de laatste weken heeft Ruytinx zich
in een ander aspect van het edele voet
balspel bekwaamd: het moedwillig bles
seren van tegenstanders. Dat deed hij
twee speeldagen geleden met Benji De
Ceulaer bij Racing Genk en afgelopen
zondag met Mehdi Carcela van Stan
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