
Van Holsbeeck: “We hebben tegen Weiler
gezegd: ‘Dit zijn de drie doelmannen: Roef,
Boeckx en Svilar.’ Al heel vroeg heeft Weiler mij
gezegd: ‘Roef heeft veel talent, maar hij heeft een
introverte persoonlijkheid. Ik heb nu een doel-
man nodig die achterin kan
sturen en organiseren’. Roef
werkt daaraan, maar bon,
Boeckx heeft op Kortrijk
gepakt wat hij moest pakken,
hé.”

Degryse: “Als ze jou ander-
halfjaar geleden hadden
gezegd dat je in december
2016 met Boeckx tegen Club
Brugge zou spelen, had je die
mensen voor gek verklaard.”

Van Holsbeeck: “De vraag die wij ons nu moe-
ten stellen, is: ‘Gaan we met de huidige keepers -
situatie naar de play-offs?’”

Degryse: “Neen.”
Van Holsbeeck: “Weet je, voor een trainer

En Club Brugge won voor het laatst
een competitiewedstrijd op het veld
van Anderlecht.

Zelfs Timmy Simons speelde toen
nog niet voor blauw-zwart – zó lang
is dat dus geleden. In de tussentijd
volgden 24 matchen waarin Club niet
meer kon winnen op het veld van de
aartsvijand. 9 gelijke spelen, 15 neder-
lagen. 20 goals gemaakt tegenover 53
geïncasseerd.

Het Constant Vanden Stock-sta-
dion als onneembare vesting.

“Club Brugge is favoriet”, zei René

Weiler nochtans, donderdagavond
laat. Natúúrlijk zei de Anderlecht-
coach dat bij wijze van boutade. Maar
de Zwitser lijkt de laatste tijd in een
tweederangspolitieserie te zitten: alles
wat hij zegt kan en zal tegen hem wor-
den gebruikt. Gelukkig heeft Club ook
een coach die van een portie zwarte
humor houdt. Michel Preud’ homme
kon de quote van Weiler wel plaatsen.

“Hij heeft het al begrepen. (grijnst)
Weiler is hier nog niet lang, maar
weet wel al hoe je in België tegen de
pers moet spreken. Als hij zegt dat wij
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This ís soccer
Gisterenochtend ging het op Radio Eén in De
Ochtend over Theo Francken, de N-VA en de wereld-
vreemde rechters. Rond de tijd dat ik aan de dage-
lijkse latte macchiato begon, haalden ze Christian
Denoyelle, voorzitter van de Hoge Raad voor de
Justitie, voor hun micro. Die vergeleek het gedoe van
uitspraken naast zich neerleggen en aanvechten met
een voetbalmatch waarbij gele en rode kaarten en
uitsluitingen en regels zoals niet met de hand spelen
niet werden aanvaard door een deel van de spelers.
Zo dreigde het voetbal te ontaarden in een chaos en
op de duur zou dan niemand meer naar het voetbal
willen gaan kijken, want het was een soort rugby
geworden.

Interessante en omwille van het simplisme ook
een verdienstelijke vergelijking, en ongetwijfeld
koren op de molen van de nieuwscheffen op aller-
hande redacties die steeds benadrukken dat hun
moeder en de mensen aan de toog het onderwerp
ook moeten begrijpen. Beetje jammer dat de hoge
man van de Hoge Raad er het rugby bij haalde, want
als er nu één sport aan elkaar hangt van wederzijds
respect, regels waartegen niét wordt gezondigd en de
autoriteit van de scheidsrechter als metafoor voor de
rechterlijke macht nóóit in twijfel wordt getrokken,
dan wel rugby. Als klap op de vuurpijl: rugbysuppor-
ters schelden ook, maar staan niet gescheiden.

Eén keer per jaar is het mijn plicht u te wijzen op
het filmpje van rugbyscheidsrechter Nigel Owens dat
u op YouTube kunt vinden als u zijn naam en ‘this is
not soccer’ intikt. Let op hoe hij die ene speler de

regels en de machtsverhou-
dingen uitlegt en besluit met
‘we spelen geen voetbal’. Dat
laatste sloeg op het in twijfel
trekken van de sportiefrech-
terlijke macht. Vorig jaar gaf
hij op de World Cup een
Schot die nogal makkelijk
neerging een uitbrander: “Als
je zo wilt duiken, moet je hier
over een week of twee terug-
komen.” De wedstrijd werd
gespeeld in St. James’ Park,
normaal het voetbalstadion
van Newcastle United.

Owens, zeg ik er maar
even bij, is niet de eerste de
beste ref: hij floot de laatste
World Cup-finale en hij is een
getrouwde homo die daar
openlijk voor uitkomt. Twee
keer hebben ze hem homo-
foob bejegend en twee keer
heeft hij een klacht inge-
diend. In de stadions hoor je
niks. Stel je voor dat hij een

voetbalscheidsrechter was in dit land en pakweg in
Gent een discutabele beslissing zou nemen. Tegen
Club. Je wilt het niet gedroomd hebben.

Ik ben het niet eens met de stelling dat het voetbal-
publiek zich misdraagt omdat die arme abonnees
slecht worden behandeld, niet genoeg worden bege-
leid in hun fanschap en niet genoeg inspraak krijgen.
Ik ben het wel eens met alle community en andere
sociale programma’s die clubs willen verankeren in
hun omgeving, maar men mag niet doorschieten in
dat stammengevoel want dat is dan weer al te snel de
aanleiding voor supportersoorlogen.

Die geschifte en gefrustreerde supporters in rood-
wit en zwart-wit van vorig weekend, kunnen we daar
alstublieft eens keihard tegen optreden? Kunnen we
ook eens stoppen met eieren leggen onder dat cra-
puul dat aan een abonnement het recht ontleent om
wedstrijden te ontregelen, mensen te
beledigen/bedreigen en een stadionbezoek voor alle
normale mensen hoogst onaangenaam te maken? 

Al te lang is men meegegaan in de premisse dat
het voetbal het eindstation was voor alle maatschap-
pelijke problemen. Neen, voetbal en de hele voetbal-
cultuur zijn zelf het probleem. Dat bewijst het rugby
dat dezelfde roots heeft, maar een andere weg is inge-
slagen. Voetbal is een sector die meer mag dan alle
andere sectoren samen terwijl het een verpletterende
maatschappelijke en ecologische voetafdruk heeft. 

Voetbal profiteert van minimale belastingen en
microscopische sociale lasten, organiseert openlijk
mensenhandel, wordt/werd internationaal geleid
door een corrupte bende, krijgt overheidspersoneel
cadeau om de veiligheid te garanderen, verwarmt en
verlicht hele velden een hele week lang en open tribu-
nes de dag van de wedstrijd en dat alles tot grote
tevredenheid van alle gretige afnemers, waaronder
ondergetekende. Maar als een deel van de voetbal-
klanten zich misdraagt, is het nooit de schuld van de
voetbalklant, het voetbalproduct of de voetbalwinkel,
maar van de maatschappij. Het wordt tijd dat de
overheid de voetbalsector voor zijn verantwoordelijk-
heid plaatst. Beheers die handel. Of betaal lasten
zoals elke andere economische activiteit.
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favoriet zijn omdat we twéé punten
meer hebben, dan antwoordt hij
gewoon op een ludieke manier op
een domme vraag. En dat is nor-
maal als je ziet hoe hij behandeld
geweest is.” Wie er dan wel favoriet
is? “Daar kan ik niet op antwoor-
den. Zij spelen thuis, dat is een voor-
deel. We kennen onze statistieken
van de laatste jaren. Ik kan dus zeg-
gen dat dit een moeilijke verplaat-
sing wordt.”

Preud’homme en Weiler vech-
ten dezelfde strijd. Die tegen de (te)
kritische media – u mag zelf beslis-
sen of de haakjes weg mogen. Bij
Club heeft de negatieve berichtge-
ving na de 0 op 18 in de Champions
League wat maagzuur doen opspe-
len. Anderlecht probeert weer recht
te krabbelen na een zwarte novem-
bermaand waarin coach René
Weiler op de rand van de afgrond
heeft gebalanceerd.

De druk zit op de ketel, zondag
in het Astridpark. Het resultaat van
dit weekend zal na de puntendeling
in de play-offs niet doorslaggevend
zijn. Maar mentaal is de topper van
groot belang. Is paars-wit weer
helemaal gelanceerd? Maakt Club
komaf met de vloek van het
Astridpark? Om Anderlecht ver -
dediger Kara te citeren: “De enige
waarheid ligt op het veld.”

En garde. (NVK/TTV)

ANDERLECHT -
CLUB BRUGGE

zondag om 14.30 uur, live op
Play Sports en Proximus TV

komen er in een carrière altijd momenten waarop
je wat geluk moet hebben. Weiler wilde Boeckx
zetten tegen Qabala. Ik heb René voor de wed-
strijd verteld: ‘Je bent rechtlijnig in alles wat je
doet, je bent juist, maar op een bepaald moment
heb je ‘juist zijn’ en ‘wedstrijden winnen’ – wel, het
is tijd dat je wint. Ik wil nog wel eens naar Extra
Time gaan en je verdedigen, maar eens moet de
pletwals stoppen.’ Bij 1-1 krijgt Qabala een penalty
die de scheidsrechter laat overdoen. Ik dacht bij
mezelf: ‘Als onze trainer nu chance heeft, stampt
die gast de bal neffenst.’ Hij stampt wel neffenst,
zeker?”

Degryse: “En wat als die penalty opnieuw was
binnengegaan?”

Van Holsbeeck: “Ge moogt niet verliezen van
Qabala, hé.”

Degryse: “Wordt het een drukke januarimaand
voor jou?”

Van Holsbeeck: (knikt) “Deze mercato zal
beslissen wie kampioen wordt.”

Degryse: “Dat zei Vanhaezebrouck ook al. Wel,
dan ziet het er niet goed uit voor Anderlecht.”

Van Holsbeeck: (lacht) “Zulke uitspraken heb-
ben wij op Anderlecht het liefst.”

Degryse: “Ik bedoel: de voorbije drie winter-
mercato’s heb je niet gescoord.”

Van Holsbeeck: “Ik heb mijn lesje geleerd. We
gaan geen spelers meer pakken die om een of
andere reden een tijdje niet aan spelen toekwa-
men, en van wie we dachten dat ze uit waren op
revanche. Nu wil ik jongens halen die meteen een
meerwaarde kunnen bieden.”

Degryse: “Heb je een plan?”
Van Holsbeeck: “Als ik wat ik in gedachten heb,

kan realiseren, worden we kampioen.”
Degryse: “Meen je dat nu?”
Van Holsbeeck: (knikt) “Maar ik ga geen

namen noemen.”
Degryse: “Nog even over zondag. Bij Club gaat

er eentje meedoen die 40 jaar wordt (Degryse
bedoelt Timmy Simons, SK). Dat moeten jullie
toch kunnen halen?”

Van Holsbeeck: “Een zege zou een geweldige
stap betekenen in het proces van de ploeg.
Anderzijds, ik moet het jou niet vertellen: elke
nederlaag is op Anderlecht het begin van een cri-
sis.”

Degryse: “Dat maakt jullie zo speciaal. Zeg het
maar tegen de trainer.” (SK)

‘Weiler zit te wachten tot
Deschacht naar hem komt voor
een gesprek van man tot man’

HERMAN VAN HOLSBEECK


