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Zaterdag 4/2, 
alle matchen om 20u
Oostende – Lokeren
W.-Beveren – AA Gent
KV Mechelen – Anderlecht 

Zulte Waregem – Westerlo 
Excel Moeskroen – Standard  
Racing Genk – Club Brugge
STVV – Eupen 
Charleroi – Eupen

Eerste klasse A – speeldag 29

Mogelijk worden er vanavond op
Waasland-Beveren risico’s genomen –
afhankelijk van het resultaat in Mechelen.
Zou Hein dan Mitrovic in de spits droppen,
hopend alsnog play-off 2 te vermijden?
‘Ach, ik denk er niet aan dat het fout 
zal lopen.’

Zelden was het contrast groter. Terwijl
Waasland-Beveren zich opmaakt voor een vrij-
blijvend polonaisefestival om de redding te vie-
ren, kan AA Gent zich geen misstap meer per-
mitteren. Verliezen of gelijkspelen heeft mogelijk
zware gevolgen. Stel u voor: anderhalve week na
de triomftocht in het magische Wembley veroor-
deeld zijn tot het afgrijselijke decor van play-off
2. “Iedereen weet duidelijk hoe we ervoor staan”,
maakt Hein Vanhaezebrouck zich sterk. We
mogen het hopen, na de speech van de voorzitter. 

Ivan De Witte kiest tijdens een seizoen
gewiekst zijn momenten om op te duiken in de
Gentse kleedkamer. Daags voor Moeskroen –
sommige spelers glunderden nog na van de stunt
tegen Tottenham – was er zo een. De president
benadrukte het belang van play-off 1 voor een
club als AA Gent. Niet zozeer vanwege de 2 mil-
joen euro die op het spel staat, wel voor de uit-
straling en de toekomst van de Buffalo’s – Gent
wil volgend seizoen weer Europa in. “Play-off 2
zou een valse noot zijn”, beseft Vanhaezebrouck.
Dat is nog zacht uitgedrukt.

Union SG
In navolging van zijn voorzitter probeerde ook
hij deze week aan zijn spelersgroep duidelijk te
maken wat play-off 2 precies inhoudt. “Soms
vraag je je af: ‘Dringt het wel genoeg door?’
Vandaar dat ik aan mijn groep gevraagd heb voor
wat die ‘SG’ staat in Union SG. Je had ze moeten
zien kijken (lachje). ‘Wat zou dat kunnen zijn?’
Zelfs Gershon, die al zo lang in België speelt, weet
niet voor wat die SG staat (Sint-Gillis, NP). Dat
zegt genoeg, hé. Mijn spelers weten niet eens
tegen wie ze mogelijk moeten spelen als we in
play-off 2 zouden belanden.”

‘Geen marge meer’
AA Gent kan bij puntenverlies vanavond al veroordeeld zijn tot play-off 2

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Afrika!
an de week was er wat te
doen over een studie die
wees op een overrepresenta-
tie en opvallende toename
van Afrikaanse spelers in het
Belgisch voetbal, in de aanval
en op de vaststelling dat ze

overal in het veld meer gele en rode
kaarten krijgen.

De feiten. Het aandeel van
Afrikaanse spelers is gestegen van 16
procent in ’85-’86 naar 34 vorig sei-
zoen. Dat is maal twee, maar het aan-
tal buitenlanders in onze competitie
is in die dertig jaar gestegen van 22
procent naar 55 procent, wat maal
tweeëneenhalf is. Het proportioneel
aandeel van de Afrikaanse voetbal-
lers in onze import is dus niet geste-
gen maar gedaald.

Dat bijna een op de twee
Afrikanen in de aanval wordt opge-
steld, zou dan weer wijzen op het
fenomeen stacking: de koppeling van
spelpositie aan ras. In de VS zijn daar
hele studies over verschenen: blan-
ken zijn in American football over-
vertegenwoordigd op posities die
intelligentie en beslissingssnelheid
vereisen en zwarten op posities die
snelheid en kracht
vragen. 

Het is opletten
met overhaaste
conclusies.
Sportsociologie is
een door
Amerikanen gedo-
mineerde weten-
schap, die flirt met
de pseudo-weten-
schap omdat het in
de VS politiek niet-
correct is om reke-
ning te houden met
genetica en andere
determinerende
factoren.
Sportprestaties zijn
altijd het gevolg van
een wisselwerking
tussen aanleg
(nature) en omgeving (nurture) maar
aanleg zal haast altijd de discrimine-
rende factor zijn. In sommige rassen
komen genotypes die passen bij wel-
bepaalde sportieve eigenschappen
nu eenmaal veel vaker voor dan in
andere rassen en dat ontkennen is
hetzelfde als de evolutietheorie ver-
werpen. Zoals topwetenschapper
Bengt Saltin ooit stelde: “In de loop-
nummers is 75 procent van de uit-
komst het gevolg van het rollen van
de genetische dobbelsteen.
Omgevingsfactoren tellen maar voor
een kwart.”

Voetballen met zijn intermittente
inspanningen – korte hoogintensieve
inspanningen die elkaar snel opvol-
gen met korte pauzes – is een loop-
sport. Zwarte Afrikaanse voetballers
in Europa zijn haast allemaal West-
Afrikaanse voetballers, zoals de
zwarte Amerikaan van West-
Afrikaanse afkomst is. De West-
Afrikaan is krachtiger en sneller dan
de Oost-Afrikaan en de blanke
Kaukasiër (de Europeaan). Die laatste
zit fysiek een beetje tussen de West-
en Oost-Afrikaan in. 

Naarmate sport toegankelijk
wordt voor grotere delen van de
wereldbevolking zal zich voor elke
sport die overwegend een beroep
doet op fysieke prestaties een ideaal
lichaam aandienen. Alle betere bas-
ketbalspelers in de NBA zijn nu al
zwart, niet alleen omdat ze in de
stadsgetto’s een harde leerschool kre-
gen, maar vooral omdat ze gemid-

deld gespierder en sneller zijn dan de
blanken, hoger springen, en ook nog
eens langere armen, benen en vin-
gers hebben. De NBA toont de 
beperkingen aan van premisses als
stacking: haast alle spelverdelers – 
de meest ‘intelligente’ positie – zijn
zwart.

Maar het aanbod van African
Americans in de VS kun je niet verge-
lijken met het aanbod Afrikanen in
het Belgisch voetbal. De Afrikaanse
voetballer die zijn weg naar Europa
vindt, is een beetje zoals de slaaf een
paar eeuwen eerder: hij wordt voor-
geselecteerd op fysieke kenmerken
en de moderne voetbalslaaf zal die
kenmerken ook nog eens bewust
doorontwikkelen. Hij wil zich in de
kijker spelen en dan niet bepaald
door een bal te vangen op een aarde -
veldje tussen drie kramieke palen,
dus wordt hij geen doelman. Hij wil
evenmin afwachten en slim de bui-
tenspelval openzetten om de bal van
de aanvallers af te pakken en die dan
snel weer inleveren aan andere aan-
vallers, dus wordt hij ook geen verde-
diger. Afrikaanse voetbalveldjes zijn
genetische poelen van snelheid,

kracht, behendig-
heid en durf. 

De Afrikaanse
voetballer groeit op
in een soort sport-
jungle, anders dan
zijn blanke tegen-
voeter die op zijn
zesde al driehoek-
jes leert maken, op
zijn twaalfde de
buitenspelval kan
openzetten en als
hij laat op het jaar
geboren is in een
speciaal elftal met
lotgenootjes wordt
gezet in de hoop
dat er nog wat van
komt. De Afrikaan
voetbalt als kind
om op te vallen en

dat doet hij door acties te maken.
Eenmaal naar Europa verscheept is
het ver van verwonderlijk dat hij
opnieuw wordt gevraagd om acties te
maken. 

Heel af en toe wordt hij achterin
gezet en wordt hem gevraagd om die
acties een beetje achterwege te laten
maar dat heeft minder te maken met
raciale vooringenomenheid en ver-
meende stacking dan wel met prag-
matisme. Het heeft veel, zo niet alles
te maken met het eenzijdige aanbod
vanuit de importlanden. Het gebrek
aan zwarte doelmannen wijten aan
stereotypering is een beetje kort door
de bocht. Het is juist opmerkelijk dat
de helft van de Afrikanen níét in de
aanval speelt.

Speelt raciale vooringenomenheid
bij het uitdelen van gele en rode kaar-
ten? Ten dele wel, maar de Afri -
kaanse tackle is geen mythe. Die
bestaat en hij wordt gekenmerkt door
een felle en atletische inzet, een tool
die hielp om te overleven op de plein-
tjes in Afrika. Is raciale vooringeno-
menheid de oorzaak dat we nog maar
één zwarte coach hebben gehad in
het voetbal (Stanley Menzo) waarna
die snel weer verdween? Ja. 

Is er nog werk aan de winkel om
racisme in het voetbal terug te drin-
gen? Ongetwijfeld, maar nog meer in
alle andere delen van de maatschap-
pij. Voetbal en bij uitbreiding sport is
de enige sector waar zwarten van
West-Afrikaanse origine grootverdie-
ners zijn.
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De Afrikaan
voetbalt als kind
om op te vallen
en dat doet hij

met aanvallende
acties. En dus

wordt hij in
Europa opnieuw

gevraagd 
dat te doen
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‘Het zou dom zijn
om niet te kijken

naar de stand 
in Mechelen-
Anderlecht.

Misschien gaan wij
op het einde risico’s

moeten nemen’
HEIN VANHAEZEBROUCK

COACH AA GENT

► Vanhaeze-
brouck op
Wembley, 
waar hij
stuntte tegen
Tottenham.
‘Play-off 2 zou
een valse noot
zijn.’ © BELGA

WAASLAND-BEVEREN
- AA GENT
Vanavond om 20 uur, 
live op Play Sports 
en Proximus TV

Vanhaezebrouck wel. “Ik heb het al meege-
maakt, hé, toen ik nog coach was van KV Kortrijk.
(denkt na) Play-off 2 zou dit jaar wel stevig zijn,
met Standard, Antwerp en wie weet Genk en/of
Gent. Je zult me niet horen zeggen dat het bijna
mooier is dan play-off 1, maar het zal er wel serieus
aan toe gaan. Het liefst zonder ons, welteverstaan.”

Lange tijd heeft AA Gent er gewoon geen reke-
ning mee gehouden, dat het dit seizoen wel eens
play-off 2 zou moeten spelen. Maar de opeensta-
peling van individuele fouten, scheidsrechterlijke
dwalingen en blessures hebben Hein en co. meer
punten gekost dan aanvankelijk gebudgetteerd.
“Dat zulke tegenslagen zich op een heel seizoen
rechttrekken, is dikke zever. We zitten zwaar in
het negatief. En sinds die misstap tegen Eupen
staan we week na week met onze rug tegen de
muur”, realiseert Vanhaezebrouck zich. “Er is
geen marge meer. Ook nu niet tegen Waasland-
Beveren – we gaan er de drie punten moeten pak-
ken. Anders kan het gedaan zijn. Als Mechelen
wint en wij doen dat niet, is het voorbij.”

Bevrijd voetballen
Uitgerekend zonder sterkhouders Neto, Milicevic
en Asare, plus een zieke Simon, moet Gent de
hoop op play-off 1 in stand zien te houden. “Ik denk
er niet aan dat het fout zal lopen, maar het zou
kunnen. Waasland-Beveren slikt weinig goals en
kan bevrijd voetballen. Bovendien zijn Anderlecht
en Club er gaan verliezen”, zegt Vanhaezebrouck.
“Als we er met de mentaliteit zullen spelen waarop
Anderlecht die match aanpakte – na één minuut
mocht het tegen tien man spelen –, dan mogen
we het vergeten. We zullen ook rekening houden
met wat er in Mechelen gebeurt. Met de huidige
technologie zou het dom zijn om niet op de hoogte
te blijven van de stand in Mechelen-Anderlecht.
Misschien gaan wij op het einde risico’s moeten
nemen, misschien ook niet.”

Hein Vanhaezebrouck overschouwt nog een
laatste keer de opgedaagde pers en glimlacht:
“Hopelijk staan we volgende week nog eens met
onze rug tegen de muur. Het zou betekenen dat
we nog kans maken op play-off 1.” (NP)


