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Achtergrond. Waarom dit het meest terechte ontslag is van een Belgische trainer de laatste jaren

Voorzitter Roger Vanden Stock maakte vrijdag veel misbaar
toen na het openingsdoelpunt van zíjn ploeg zíjn fans zíjn
trainer buiten wilden. Finaal viel gisteren toch de guillotine
en daar lag eindelijk het hoofd van René Weiler, de minst
geliefde Anderlecht-coach in twintig jaar.
HANS VANDEWEGHE

as will Weiler is niet langer aan de orde.
Weiler ist weg. Of René Weiler (44) zelf
ook weg wilde, is nog een beetje een open
vraag, maar dat wordt in de komende
dagen wel duidelijk. De scène afgelopen
vrijdag na de wedstrijd in Kortrijk sprak al
boekdelen. Hoe hij het gesticulerend uit-
legt aan een zittende teammanager
Gunther Van Handenhoven en een stoï-
cijns kijkende algemeen manager Herman
Van Holsbeeck, dat werd gefotografeerd en
gefilmd, zomaar, alsof je in een bureau een
pikante vergadering bijwoont. Zelfs een
koppige Zwitser wordt dat roeien tegen de
stroom ooit moe. Weiler was vooral wan -
hopig en het toneeltje met de colafrigo als
getuige leek verdacht veel op een abdicatie.

kan het niet, die is te traag, die wil het niet, die
verstaat het niet. De spelers deden na het verlies
in Waregem ook hun zegje: ze gaven aan hoe ze
hadden willen voetballen en voegden er langs
hun neus aan toe dat de trainer het anders had
gewild, waarna ze toch hun goesting hadden
willen doen.

En dan denkt een journalist altijd ongewild
terug aan Trond Sollied, die zei dat trainers en
spelers uiteindelijk gedoemd zijn tot een
machtsstrijd: ik tegen zij en omgekeerd. Een
jaar geleden wisten de Anderlecht-spelers al:
deze rare man zal voor zijn eigen hachje kiezen
en laten we dat ook maar doen, als het erop aan-
komt. Maar hé, Anderlecht bleef punten sprok-
kelen en ineens haakte de ene na de andere con-
current af. De spelers van Club waren door hun
eigen trainer ook murw geluld en die van Gent
hadden een vermoeiende inhaalrace achter de
rug, maar konden daar in het begin van de play-
offs geen vervolg aan breien.

Uiteindelijk haalde Anderlecht het met het
slechtste voetbal dat een kampioen de afgelo-
pen twintig jaar op de mat heeft gelegd. Het is
trouwens ook twintig jaar geleden dat een
coach nog slechter werd bevonden: die eer viel
René Vandereycken te beurt toen hij al in
november na zijn aanstelling die zomer de laan
werd uitgestuurd. De gang van zaken was onge-
veer dezelfde: het voetbal was slecht, de pers

kreeg de schuld dat ze te veel op de trainer
focusten, de trainer kroop in zijn schulp, het
voetbal werd nog slechter, de trainer werd ont-
slagen. De trainer in kwestie is die vernedering
ook nooit meer te boven gekomen en werd
paranoïde.

Na vrijdag is ook nog eens de scheidsrechter
bij de schuldigen. Daar zullen ze bij Extra Time,
met Van Holsbeeck als special guest, ongetwij-
feld over doorbomen en heel paars-wit zal wel
een strafschop hebben gezien. Die had er ook
kunnen komen, móéten komen, maar Henry
Onyekuru ging ruim op voorhand liggen voor
een uitgestoken been dat hem alsnog had doen
vallen was hij maar gewoon doorgelopen.

Geen toekomst in België
Anderlecht heeft deze ellende over zichzelf
afgeroepen, laten we daar duidelijk over zijn, en
het is te hopen dat ze ook hun fout toegeven.
Vorig seizoen na het behalen van de titel had-

Weiler vier maanden te laat 

Nu vooral niet klagen dat trainers te snel
worden ontslagen in het Belgisch voetbal: met
zijn boerenkoolvoetbal was Weiler onhoudbaar
en de achterpoort van het Astridpark stond al
weken wagenwijd open. Weiler was te veel
Wilmots geworden: geen trainer overleeft win-
nen en toch in vraag worden gesteld. Het is dan
wachten tot niet meer wordt gewonnen en dat
was nu, met de slechtste start in negentien jaar.

Machtsstrijd spelers-trainer
Zoals Anderlecht een jaar geleden de nieuwe
boy wonder van het trainersgild in het zadel
hield, daar kon op dat moment nog begrip voor
worden opgebracht. Hij maakte toen wel de fout
de helft van zijn team de mantel uit te vegen: die

Met zijn boerenkoolvoetbal
was Weiler onhoudbaar. 

De poort van het Astridpark
stond al weken wijd open

Het was op. En dus gooide
René Weiler de handddoek
als coach van Anderlecht,
ondanks steun van directie
en spelers. Nicolás Frutos
neemt ad interim over.

Om 10.39 uur klikte perschef
David Steegen op de knop 
‘verstuur’. Seconden later
belandde de melding in onze
mailbox dat RSC Anderlecht
en trainer René Weiler
afscheid hadden genomen
van elkaar. Een beslissing die
de directie liever verme-
den had, maar Weiler
was niet meer op
andere gedachten te
brengen.

Zaterdagavond
op KV Kortrijk al was
Weiler fel geschrokken
door de manier waarop de
fans hem aangepakt hadden.
Ze vroegen openlijk om zijn
ontslag. Nog erger vond de
Zwitser het dat supporters
hem tijdens een wandeling
met zijn vrouw verbaal
belaagden. Weiler maakte
zich vanaf dan ernstige zorgen
over de veiligheid van zijn
gezin, waarna hij preses Roger
Vanden Stock en manager
Herman Van Holsbeeck
inlichtte over zijn plannen. 

Vanden Stock en Van
Holsbeeck ondernamen nog
pogingen om Weilers mindset
om te keren, maar dat was
tevergeefs. Ook sterkhouders
als Boeckx, Deschacht, Hanni

en Kara smeekten hun coach
om hen niet in de steek te
laten. Bij Van Holsbeeck klop-
ten ze gezamenlijk aan – “wij
spelen slecht, niet René” –,
maar het mocht niet helpen.

Weiler was kordaat tegen-
over de spelers: “Ik kan de
strijd tegenover de achterban
en de media niet winnen. Het
is voor jullie beter dat ik ga.”

Mooie ontslagpremie
Weiler verlaat paars-wit niet
zonder financiële compensa-

tie. Als bedanking geeft de
club hem 400.000 à

500.000 euro mee.
Dat bedrag is straf
omdat Weiler zich
de voorbije weken

door makelaars liet
aanbieden bij meer-

dere Bundesliga-clubs. Zo
was hij in beeld bij Wolfs burg
en ook bij een Griekse club,
maar finaal opteert hij voor
een herbronningsperiode.

Ter vervanging van Weiler
gaat de landskampioen voor
de onervaren Nicolás Frutos
(36). Het Argentijnse club -
icoon neemt samen met assis-
tenten David Sesa en Thomas
Binggeli ad interim over. “Het
is niet de bedoeling dat zij defi-
nitief het elftal leiden”, sprak
Van Holsbeeck. “De zoektocht
naar een opvolger is gestart.”

De eerste namen die vallen,
zijn die van Frank de Boer en
Claude Puel. Zij staan open
voor RSCA. (PJC/SK/MJR/NVK)

Onervaren Frutos
neemt tijdelijk over

Wayne Rooney mag twee jaar
niet met de auto rijden en is
veroordeeld tot een werkstraf
van 100 uur. Dat besliste de
rechtbank van Stockport. Begin
september maakte de politie
bekend dat de 31-jarige spits
van Everton was gearresteerd
voor dronken rijden. “Ik wil me

verontschul-
digen voor
mijn gebrek
aan inzicht”,
zo stelt
Rooney. “Ik
hoop dat ik
met mijn straf
iets kan
rechtzetten.”
(BELGA)
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Het zijn spannende dagen voor Yves
Vanderhaeghe. Als de coach morgenavond
überhaupt nog trainer is van KV Oostende,
dan kwalificeert hij zich tegen Union maar
beter voor de volgende bekerronde. Zo niet
lijkt een ontslag onafwendbaar. Ex-Club-
trainer Christoph Daum en Frank
Vercauteren zijn al gepolst als opvolgers.

In de nasleep van de zesde seizoensnederlaag
tegen AA Gent is de maat vol voor Marc Coucke,
die de malaise bij zijn KV Oostende met lede ogen
aanziet. Het is maar doordat de voorzitter en zijn
naasten, Luc Devroe en Patrick Orlans, geen
impulsieve beslissing nemen dat Yves
Vanderhaeghe vandaag ondanks de 1 op 21 nog
steeds trainer is bij KVO. 

Het krediet van de Roeselarenaar is ondanks
twee fantastische seizoenen evenwel opgeraakt.
Zeker na de teleurstellende resultaten tegen KV
Mechelen (1-1) en AA Gent (0-2), twee competitie-
wedstrijden die eigenlijk zes punten hadden 
moeten opleveren. 

Twee kandidaat-opvolgers zijn vrij
De hoop op een plotse ommekeer smelt weg naar-
mate de uren vorderen, in die mate dat het zelfs
niet zeker is dat Vanderhaeghe morgen in de dug-
out zal plaatsnemen. Coucke gaf tien dagen gele-
den al aan dat er pas na tien wedstrijden een
beslissing zou genomen worden, maar dat lijkt
niet langer aan de orde. Gisteravond werd nog
niets beslist, maar dat kan vanaf nu elke dag wel
het geval zijn. 

Zit hij morgen op de bank, en dat mag toch ver-
wacht worden, dan is het in ieder geval do or die.
Vanderhaeghe kan zich in het oog van de storm
alvast geen nederlaag tegen Union permitteren.
En zelfs mits kwalificatie in de beker zou een
nieuwe ontgoochelende prestatie en dito resultaat
zaterdag in Genk eveneens voor een versneld ont-
slag kunnen zorgen, nog voor de geplande evalu-
atie tijdens de interlandbreak.

Mocht het deze week fout gaan voor

Vanderhaeghe, dan heeft KV Oostende zich op
zijn zachtst gezegd al voorbereid. Naar verluidt
vonden de voorbije weken al gesprekken plaats
met diverse kandidaat-opvolgers. Zo werd de bij
Roemenië ontslagen Christoph Daum (63)
gehoord, al is het nog de vraag of hij oren heeft
naar een avontuur bij de kustploeg. KV Oostende
zou ook geïnformeerd hebben bij Frank
Vercauteren (60), vorig seizoen ontslagen bij het
Russische Samara, deze zomer in beeld bij het
Egyptische Zamalek en Antwerp, maar vandaag
zonder club.

Erbarmelijk spel
Een eventueel ontslag zal hard aankomen bij
Vanderhaeghe, die de ambities van Coucke en
KVO de voorbije jaren volledig heeft ingelost,
getuige daarvan zijn contractverlenging voor
drie seizoenen afgelopen zomer. Na de 1 op 21 en
het erbarmelijke spel van de jongste weken resten
het bestuur van de kustploeg anderzijds weinig
andere opties. 

Aan Vanderhaeghe om een ontslag in eerste
instantie uit te stellen, morgenavond in de cup-
matchtegen Union. Als hij daar tenminste nog de
kans toe krijgt. (TTV)

Na de 1 op 21 en het slechte
spel van de jongste weken
resten het bestuur weinig

andere opties dan 
een trainersontslag

den ze Weiler meteen de wacht moeten aanzeg-
gen. Correctie, want dat is te hard uitgedrukt
voor een trainer die hen net kampioen had
gemaakt: ze hadden Weiler moeten roepen, een
mooie premie meegeven en ze hadden moeten
scheiden met een mooi praatje dat iedereen in
zijn eer liet.

Weiler is wellicht de enige trainer van
Anderlecht die door geen enkele Belgische club
zal worden gevraagd. Zelfs René Vandereycken
keerde nog terug naar België, voor een seizoen
Racing Genk en daarna de nationale ploeg. Dat
zit er voor Weiler niet in. Die is met pek en veren
verjaagd. 

Oké, het is maar België en de pintjesliga,
maar die rare quote dat nergens in de wereld
goed voetbal wordt gevraagd, behalve in
Anderlecht, zal hem tot het eind van zijn dagen
blijven achtervolgen. Misschien niet in Cyprus
en Albanië, maar in elk land vraagt men van de
marktleider mooi, verzorgd en als het kan
dominant, aanvallend voetbal.

► René 
Weiler kijkt
toe tijdens
Zenit-RSCA,
vorig seizoen
in de Europa
League. Hij
leidde paars-
wit naar 
de titel en
een Europese
kwartfinale,
maar stapt
nu op. Fans
pikken het
slechte spel
niet langer. 
© ANADOLU
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Die rare quote dat nergens
goed voetbal wordt gevraagd,

behalve in Anderlecht, zal hem
eeuwig blijven achtervolgen

De Pro League is niet tevreden
over de manier waarop de video
assistant referee (VAR) momen-
teel functioneert. Rechtstreekse
aanleiding voor de onvrede is
het feit dat de videoref in
Oostende niets van zich liet
horen bij een aantal strafschop-
fases, waaronder een duidelijke
fout van Dussenne op Musona. 

Maar de onvrede onder de
profclubs gaat verder dan dat.
“Pierre François zal daarover
contact opnemen met scheids-
rechtersbaas Johan Verbist”,
zegt Johan Timmermans, die bij
afwezigheid van Roger Vanden
Stock de vergadering van de Pro
League leidde.

“Nu zitten we met een situatie
waarin een scheidsrechter een

beslissing neemt, vervolgens
iets in zijn oortje ingesproken
krijgt, naar beelden moet gaan
kijken en dan eventueel op zijn
beslissing moet terugkomen”,
zegt Timmermans. “Wij ijveren
ervoor dat er in dat videobusje
een goede scheidsrechter zit die
onmiddellijk kan beslissen. Die
man moet tegen de veldscheids-
rechter kunnen zeggen: het is
zus of zo. Dan moet er niemand
op zijn beslissing terugkomen.
Dan heeft de scheidsrechter een
back-up en weet iedereen in het
stadion ook dat er in dat busje
iemand zit die op de hoogte is
van de gang van zaken. Dit sei-
zoen zitten we nog in een proef-
periode, het is nu dat er correc-
ties moeten gebeuren.” (RN)

Pro League vraagt bond om
betere videoscheidsrechters

‘Er is geen enkele reden 
tot paniek’, zegt Genk-CEO
Patrick Janssens. Toch zijn
het spel en de resultaten
onder Albert Stuivenberg
onvoldoende.

“Albert communiceert altijd
constructief. Albert zal nooit
iemand uitschelden, maar hij
zegt wel waar het op staat.
Rechtlijnig en duidelijk, dat is
soms confronterend, hoor.” 

In september was algemeen
directeur Patrick Janssens vol
lof over de communicatiestijl
van Genk-coach Stuivenberg.
Toch was de Nederlander na
de nederlaag in STVV streng
voor zijn spelers. “Ik heb zoveel
mogelijkheden gezien die wij
onbenut laten door op cruciale
momenten de verkeerde keu-

zes te maken”, klonk het. Een
duidelijke vingerwijzing naar
zijn spelers. 

“Misschien hebben jullie dat
zo geïnterpreteerd”, zegt
Janssens. “Albert is intern kri-
tisch, maar blijft constructief.
Ik ben overtuigd van de sterkte
van onze sportieve staf en van
de kwaliteit van deze spelers-
groep. Zij hebben vorig seizoen
getoond tot wat ze in staat zijn.
Bovendien vind ik ons op
bepaalde posities nog ver-
sterkt. Er is geen enkele reden

om onze strategie in vraag te
stellen.”

Toch wordt het een belang-
rijke week voor Racing Genk.
Morgen is er de bekermatch op
het veld van Cercle Brugge,
zaterdag volgt er een thuiswed-
strijd tegen KV Oostende. “Als
je halverwege het klassement
staat, is elke wedstrijd belang-
rijk”, weet Janssens. “Het zal
niet helpen om extra druk te
leggen. Of ik stress merk bij
Stuivenberg? Gezonde stress.
Maar wees gerust, hij is nog
steeds helder van geest.”

De boodschap van Janssens
is dan ook duidelijk. “Stuiven -
berg staat niet ter discussie.
Onze equipe is sterk. Laat ze
hun werk zo goed mogelijk
doen. Talent drijft altijd boven,
net als olie.” (FDZ)

‘Stuivenberg staat niet ter discussie’

Union beslist 
over lot van
Vanderhaeghe
KV Oostende polst Daum en Vercauteren als opvolgers

Vanavond
KV Kortrijk - RES Durbuy (ama. II) 20.00
Antwerp - Lierse (1B) 20.30
STVV - OH Leuven (1B) 20.30

Morgen
Cercle Brugge (1B) - Racing Genk 20.00
FC Luik (ama. II) - Zulte Waregem 20.00
KV Mechelen - Bocholt VV (ama. II)20.00

Beker van België – 1/16de finales Lommel SK (ama. I) - W.-Beveren 20.00
KV Oostende - Union (1B) 20.00
Moeskroen - Tubeke (1B) 20.00
Eupen - Rupel Boom (ama. II) 20.30
ASV Geel (ama. I) - AA Gent 20.30
Lokeren - Beerschot Wilrijk (1B) 20.30

Roeselare (1B) - Club Brugge 20.30
Standard - KSK Heist (ama. I) 20.45
Westerlo - Anderlecht 20.45

Donderdag
Charleroi - La Louvière (ama. II) 20.45

► Trainer
Yves Vander -
haeghe roept
zijn spelers
toe tijdens 
KVO-Gent,
afgelopen
weekend. 
© BELGA

Janssens 
(CEO Genk):
‘Het zal niet
helpen om
extra druk 
te leggen’

Rijverbod en 
werkstraf voor
dronken Rooney

Paars-wit
verliest alweer
clubicoon 

In één jaar is Anderlecht vier
van zijn iconen uit de jaren 60
kwijt. Na Martin Lippens, Jean
Cornelis en Jean Trappeniers is
ook Jean Plaskie overleden.
Plaskie speelde van 1959 tot
en met 1971 voor Ander lecht
en veroverde zes landstitels.
“Jean was een spits bij de jeugd,
maar was technisch beperkt",
getuigt Paul Van Himst. "Zo ben
ik in de ploeg gekomen en is
Jean naar de stopper verhuisd.”
Door zijn rebels karakter lag
Plaskie regelmatig in de clinch
met het bestuur. Hij kwam 33
keer uit voor de Rode Duivels
en stapte na 1971 in het zaken-
leven. Later werd hij nog jeugd-
trainer bij Anderlecht. (RN)

gemeenschapsdienst heeft 
de gewezen aanvoerder van 
Engeland aan zijn been


