
Wat denkt Moses Simon als hij voorzitter 
Ivan De witte in de Gentse kleedkamer ziet
opduiken? 
“Yes, een bonus als we winnen. (proest het uit)
De president is een geweldige man. Je merkt
hoe gepassioneerd hij is. Hij houdt oprecht van
de club.”

Een nieuwe titel zou hem zielsgelukkig
maken. En dan kun jij vertrekken door 
de grote poort. 
“Als ik de kans krijg, zal ik ze grijpen. Ik ben
klaar voor een volgend hoofdstuk. Mijn doel is
om ooit in de Premier League te spelen, maar
dat hoeft daarom niet mijn volgende stap te zijn.
West Brom? Middlesbrough? Ik lees die artikels
op internet ook, maar vraag me niet of de inte-
resse klopt. Ik wil niet uit mijn evenwicht
gebracht worden. 

“Ik focus momenteel gewoon op het voetbal.
Op Charleroi. Het wordt niet eenvoudig. (glim-
lacht) Een strike gooien is gemakkelijker.”
(NP/VDVJ)
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R.I.P. RAFC?
e peridoot – of peridot
in het Engels en heel
wat andere talen zoals
pakweg ook het
Oekraïens – is geel-
groen en olijfgroen tot
donkergroen. De peri-

doot is een beschermende en
reinigende steen, helpt om je
los te maken van de negatieve
invloeden van anderen, om je
eigen fouten te erkennen en ze
te corrigeren maar ook om
schuldgevoelens, gewetens-
problemen, obsessies en opge-
kropte emoties los te laten.
Peridoot heeft ten slotte een
positief effect op bipolaire
stoornissen. Handig steentje,
komt goed van pas aan de
Bosuil, denkt (en schrijft) een
mens met een slecht karakter
meteen.

Edoch, Wikipedia schrijft
ook dat de peridoot beter niet
te lang kan worden blootge-
steld aan (fel) zonlicht want
dan kan de steen verbleken.
Een beetje zoals S.L. Peridot
moeilijk daglicht kan verdra-
gen? Omdat de Sociedad de
Responsabilidad Limitada
(zeg maar bvba) Peridot aan de
Calle Travessera de Gracia 11,
bus 5 in Barcelona de inves-
teerder achter Royal Antwerp
Football Club blijkt te zijn en
de herkomst van de geldstro-
men op zijn zachtst gezegd
onduidelijk zijn, heeft de licen-
tiecommissie besloten aan
Antwerp geen licentie toe te
kennen voor eerste klasse A.

Hoe verzinnen ze het toch
in Deurne en wijde omstreken
om als het zwaarste werk is
gedaan – de promotie afdwin-
gen op sportieve gronden – in
het belangrijkste dossier van
de laatste jaren met een
schimmig Spaans bedrijfje af
te komen als investeerder?
Misschien zijn het niet de
zaken van de gemiddelde Belg
waar Paul Gheysens overal
(zijn of andermans) geld heeft
geparkeerd, maar in de busi-
ness van het voetbal hebben ze
terecht begrepen dat zij niet de
gemiddelde Belg zijn maar een
overgesubsidieerde sector die
verantwoording moet afleg-
gen aan de gemeenschap.

De financiering van een
amusement dat jaarlijks meer
dan 100 miljoen aan verlaging
in sociale lasten en bedrijfs-
voorheffing ontvangt, moet zo
transparant als pompwater
zijn. Geen discussie mogelijk.
En al helemaal terecht in het
geval van Antwerp, dat zoals
op pagina 10 in deze krant
wordt toegelicht een geschie-
denis heeft van dubieuze
investeerders.

Hulde dus voor de moed
van de licentiecommissie, die
is ingegaan tegen de belangen
van het Belgisch voetbal en
haar eigen reglementen scru-
puleus heeft toegepast.
Hetzelfde geldt overigens voor
Moeskroen, dat blijkbaar in
handen van makelaars zou
zijn. Dat laatste is een discuta-
bel argument, want de meeste
clubs in dit land zijn make-
laarsbureaus, al of niet
inhouse georganiseerd.

Alle argumenten pro deze
beslissing beletten niet dat dit
geen goede zaak is voor eerste
klasse A: zowel Antwerp als
Moeskroen horen daar op eco-
nomische/geografische gron-
den thuis. Moeskroen als
derde Waalse club, hoewel de
groeimogelijkheden daar
beperkt zijn, en Antwerp
omdat na tien jaar een half

miljoen Vlamingen eindelijk
weer toegang krijgt tot het pro-
duct eersteklassevoetbal.

Het zou godgeklaagd zijn
als uitgerekend twee kansloze
voetbalbedrijven als Westerlo
en Roeselare nu in eerste
klasse zouden terechtkomen.
Ik haal de twee dossiers even
door elkaar, maar stel je voor:
Westerlo wel in eerste klasse
en Antwerp niet. Moeskroen
niet in eerste klasse en
Roeselare wel. Westerlo dat
geen afzetmarkt heeft, door
het nabuurschap met KV
Mechelen, Lierse, OH Leuven
en twee Antwerpse clubs.
Roeselare extra erbij in West-
Vlaanderen, dat al clubs in
Oostende, Waregem, Kortrijk
en twee in Brugge heeft. Eén
derde van eerste klasse A
speelt in een provincie waar
één tiende van de Belgische
bevolking woont.

Of de R in de afkorting
RAFC voortaan voor rest in
peace staat, moet nog wel hard
worden gemaakt, maar dit is
een lijdensweg die je geen fan
toewenst. En die van Antwerp
waren nog wel van plan om zo
voorbeeldig te zijn. Ze hadden
vorige week nog een dak in

brand gestoken met een vuur-
pijl, maar daarna inderhaast
een fonds opgericht om die
schade te vergoeden. Een
beetje bangelijk was wel de
enthousiaste mededeling dat
ze daarmee ook toekomstige
schadevergoedingen konden
betalen.

Antwerp heeft beroep aan-
getekend tegen de beslissing
van de licentiecommissie en
op 10 mei zal het BAS beslis-
sen. Dat is het Belgisch
Arbitragehof voor de Sport.
Drie rechters, één door elke
club gevraagd en een neutrale,
zullen zich buigen over het
beroep van Antwerp en
Moeskroen en dan de knoop
doorhakken. In principe kun-
nen geen van beide clubs dan
nog nieuwe elementen inbren-
gen, en ook niet in beroep
gaan, maar in de praktijk is het
vaker gebeurd dat het BAS de
sportbonden terugfloot. Met
deze zaken zal duidelijk wor-
den hoe juridisch waterdicht
de licentievoorwaarden zijn. 

Samengevat: Antwerp niet
in eerste klasse zou een drama
zijn, voor Antwerp en het
Belgisch profvoetbal. Antwerp
wel in eerste klasse zou ook
een drama zijn, ook voor het
Belgisch profvoetbal en voor
zijn licentiecommissie.
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“Mijn moeder heeft lange tijd niet geweten dat
ik het deed. Zelfs niet toen we in Nigeria op
straat een soort competitie hielden. Veel kinde-
ren doen het, voor hun plezier. Ze dagen elkaar
dan uit. ‘Hoeveel salto’s kun jij? Zes? Ik kan er
tien.’ Mijn record is twaalf salto’s na elkaar.
Sterk hoef je daar niet voor te zijn. Het enige wat
je nodig hebt, is vertrouwen. Wie schrik heeft,
zal het niet kunnen . 

“Het is zoals zwemmen. Mensen zeggen:
‘Wees niet bang, het is gemakkelijk.’ Maar

ik weet niet hoe het moet, ik ben les-
sen aan het volgen. Voorlopig sta

ik gewoon stil in het water.”

Twee jaar terug zei jij 
als eerste dat AA Gent

kampioen kon worden. 
“Iedereen verklaarde me toen
gek.”

Hoe zit het nu, na die vier op zes
tegen Club en Anderlecht? 

“De titel is opnieuw
mogelijk. We

hebben in 
die twee
wedstrijden

vertrouwen
getankt, maar nu volgt voor
mij de moeilijkste match. In
Charleroi kon ik nog nooit
winnen. Kijk, Charle roi speelt
geen voetbal, in tegenstelling
tot Anderlecht. Charleroi ver-

dedigt vooral. Waarmee ik niet
wil zeggen dat het geen grote

ploeg is.”

Als je kampioen wilt worden,
moet Gent de komende week zes

op zes pakken tegen Charleroi en
Oostende. 

“We moeten elke wedstrijd winnen, het
maximum van de punten pakken. Met

dit team is dat zeker mogelijk. Why not?”

Is er een nieuw geloof ontstaan na die 
kwalificatie voor play-off I tegen Mechelen?
(knikt) “Voor Mechelen waren er veel twijfels of
we wel play-off I zouden halen. Ook bij mij, ja. Ik
ben maar een mens van vlees en bloed. De
speech van de president en meneer Louwagie
toonde aan dat er veel druk was. Niemand wilde
play-off II spelen.”

Programma play-offs
Play-off I

Zondag 16/4

KV Oostende - Anderlecht    18.00

Maandag 17/4

Z. Waregem - Club Brugge   14.30

Charleroi - AA Gent                18.00

Play-off II - groep A

Gisteren

Union - Standard                        2-2

Zaterdag 15/4                                  

W.-Beveren - KV Mechelen  18.00

STVV - Lierse SK                      20.30

Play-off II - groep B 

Zaterdag 15/4

Roeselare - Moeskroen         20.00

Eupen - Lokeren                     20.00

KV Kortrijk - Racing Genk     20.00

Play-downs 1B 

Gisteren

Cercle Brugge - OH Leuven   0-0

Maandag 17/4

Lommel United - Tubeke      20.00 

Nieuw gezichtsverlies voor Rouches

Hoe diep kan een topclub
zakken? Ook tegen Union
zat er voor Standard geen
overwinning in na alweer
een ronduit beschamende
prestatie.

De zoveelste zoektocht naar eer-
herstel leidde Standard dit keer
naar het Koning Boudewijn -
stadion. Tegen Union moest het
dan maar eens gebeuren, die

eerst zege in meer dan twee
maanden. Voor het eerst sinds
mensenheugenis trok de
Brusselse traditieclub nog eens
een kleine 10.000 fans. 

Wat Standard in het eerste
halfuur op de mat bracht, was
de schande ver voorbij. Union is
een club van afdankertjes en
spelers die niet zo lang geleden
nog in tweede provinciale aan
de slag waren. Met Vandiepen -
beeck stond er zelfs iemand op
het veld die overdag nog de baan
opgaat als vertegenwoordiger. 

Aguemon opende de score.
Rajsel trof de paal. Da Silva
miste van dichtbij. De averij had

zomaar kunnen oplopen tot 
3-0. Ronduit vernederend. 

De vingertjes wezen alweer
richting Jankovic, maar de ver-
antwoordelijkheid bij de Serviër
leggen is niet fair. Zelfs met 
de tweede garnituur moet
Standard tot meer in staat zijn. 

Sá en Belfodil op niveau
Gelukkig voor Jankocic zijn er
nog een paar die het in hun een-
tje kunnen. Op een goed uitge-
speelde tegenaanval gleed Sá
een voorzet van Legear binnen.
Vlak voor rusten schoot Belfodil
de Rouches zelfs op voorsprong
na afleggen van Sá. 

Na de rust kwam Union
steeds meer opzetten. Het werd
echt nog pompen of verzuipen
in de slotfase. En in de allerlaat-
ste seconden gebeurde het
onvermijdelijke. Op een vrije
trap van Aguemon kwam Gillet
niet aan de bal en Perdichizzi
knikte binnen: 2-2. De hoofdtri-
bune van de Heizel vierde feest.
Standard viel opnieuw in coma.
Of de kruisweg van de machte-
loze Jankovic nog zeven wed-
strijden gaat duren, is steeds
meer de vraag. (SJH)

Union Saint-Gilles 2

Standard 2

‘We weten allemaal dat je 
een probleem hebt wanneer je

bij AA Gent één mindere
match speelt. Je kunt meteen
weer uit de basisploeg vallen’

MOSES SIMON
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► Benito Raman van Standard
verbijt de ontgoocheling.


