
► Hans Rieder, de advocaat van
scheidsrechter Bart Vertenten,
kreeg het gedaan dat onder-
zoeksrechter Joris Raskin 
gewraakt werd. © BELGA 
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De Geschillencommissie Hoger
Beroep van de Koninklijke
Belgische Voetbalbond (KBVB)
heeft gisteren drie speeldagen
schorsing, waarvan één met uit-
stel, en 2.500 euro boete opge-
legd aan Birger Verstraete. De
middenvelder van AA Gent
kreeg in de wedstrijd tegen
Anderlecht een rode kaart. Het
bondsparket had hem drie
speeldagen schorsing gegeven,
maar daartegen ging de club in
beroep. Verstraete moet nu nog
maar twee speeldagen missen. 

Coach Jess Thorup kan daar-
door niet op Verstraete rekenen
in de competitiewedstrijden
tegen Antwerp (25 november)
en Lokeren (30 november). 

“Uit de tv-beelden leidt de
commissie af dat Verstraete de
bedoeling had de bal te spelen”,
verklaarde de Geschil len -
 commissie HB de strafvermin-
dering. “Met de roekeloze actie
bracht hij de fysieke integriteit
van Dauda evenwel ernstig in
gevaar. Verstraete speelde ook
de bal niet.” 

In principe hadden twee
speeldagen schorsing volstaan,
maar de Geschillencommissie
HB merkte nog een ander ele-
ment op. 

“Na het contact maakt
Verstraete zelf een beweging om
een blessure te simuleren.
Daarmee probeerde hij de
scheidsrechter te misleiden. Dit
element wettigt dat de mini-
mumsanctie van twee wedstrij-
den schorsing verhoogd wordt
met een wedstrijd uitstel.”
(BELGA)

Birger Verstraete krijgt lichtere straf      

Anderlecht-voorzitter Marc
Coucke heeft spits Nany
Dimataop eigen houtje vakan-
tie gegeven, waarna coach Hein
Vanhaezebrouck uit onvrede de
training van woensdag en giste-
ren afgelastte. Hij was immers

niet op de hoogte van de
afwezigheid van zijn aan-
valler. Dimata werd op de
club verwacht om er te

revalideren. Door
de beslissing van

Vanhaezebrouck   zal Ander -
lecht tot en met zondag niet
meer trainen. 

“De wrevel tussen voorzitter
en technische staf neemt toe”,
klinkt het bij een welingelichte
bron. Het is een publiek geheim
dat Coucke zich met het spor-
tieve beleid durft te bemoeien –
zo deed hij bij KV Oostende sug-
gesties over de opstelling.  Van -
haezebrouck apprecieert die
inmenging allerminst. (PJC/MJR)

Wrevel tussen Coucke 
en Vanhaezebrouck 

Trofee Goethals:
Brys, Clement en
Leko maken kans 

Marc Brys (STVV), Philippe
Clement (RC Genk) en Ivan
Leko (Club Brugge) zijn geno-
mineerd voor de Trofee
Raymond Goethals, die de
Belgische trainer, of coach met
dubbele nationaliteit, bekroont
die het voorbije jaar het best
beantwoordde aan de wijze
van werken en de gedreven-
heid van Goethals. De prijsuit-
reiking vindt op maandag 
3 december plaats. (BELGA)

Vanderhaeghe
traint maandag
KV Kortrijk 

Maandag maakt de groep bij KV
Kortrijk kennis met de nieuwe
coach Yves Vanderhaeghe. Van
de spelersgroep die nog onder
hem uitkwam, is alleen Teddy
Chevalier overgebleven. Op
sociale media kwam er veel
protest op de aanstelling van
Vanderhaeghe. In mei 2015
stapte die over naar KV
Oostende, hoewel hij net
voor drie jaar had bijge-
tekend bij Kortrijk. (ESK) 

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

column

root gejuich steeg op uit de banken van
de advocatuur en hun copywriters van
de media: de eerste onderzoeksrechter
die iets onderzocht waar hijzelf veel van
kende, is gewraakt. Dat hij er iets van
kende, wees op partijdigheid. Wie het
inzake moraliteit een beetje op orde

heeft, wenst die procedurepleiters de ergste
ziekten toe. Maar dat is niet netjes en niet alleen
omdat sommigen al erge ziekten hebben.
Natuurlijk hoop je dat de meesters Rieder/Van
Steenbrugge/Mary en al die andere mediageile
tafelspringers – waar is de Jef, vraag ik mij al de
hele tijd af – straks alsnog ongenadig op hun
bek gaan, maar bekijk het ook eens van de
andere kant. Procedures zijn er om ons te
beschermen tegen dictators, en als dat wat over-
trokken klinkt, probeer dan juridische wille-
keur. Wie wil straffen, moet het pad van de wet
bewandelen en daarom is de wraking van Joris
Raskin als onderzoeksrechter logisch en
terecht.

Misschien moeten we Rieder zelfs dankbaar
zijn en is de wraking goed nieuws en kan het
onderzoek gewoon door een andere onder-
zoeksrechter worden voortgezet. Hopelijk kun-
nen alle onderzoeksdaden behouden blijven –
dat is wat bedoeld wordt met op hun bek gaan –
waardoor we nog meer te weten komen dan wat
we nu weten.

Gisteren werden weer een aantal verdachten
vrijgelaten en dat is geen tel te vroeg. Het
moment om even afstand te nemen. Misschien
dat de fans van KV Mechelen, Waasland-
Beveren, Cercle Brugge, Eupen, Moeskroen en
Westerlo al een paar weken denken dat de
wereld is vergaan, maar dat is niet het geval.
Operatie Propere Handen heet bij het gerecht
Operatie Zero en misschien komt dat dichter bij
de waarheid, maar dat valt nog af te wachten.

Overschatting
Overigens is de naam Operatie Propere Handen
een belediging voor de echte Operazione Mani
Pulite van onderzoeksrechter Antonio Di Pietro.
Die overschatting komt van de Vlaamse media.
Onheus gerommel door voetballers en hun aco-
lieten/parasieten verwarren met een zaak die
een hele natie op de grondvesten deed beven en
een premier in staat van beschuldiging stelde, is
belachelijk overtrokken.

Voor wie af en toe ook eens iets anders leest
dan de voetbalpagina’s en ander nieuws beluis-

tert of bekijkt, of helemaal niet in sport is geïnte-
resseerd, blijft het hele schouwspel wellicht ver-
bazing wekken. We hebben het over het fiksen
van wedstrijden in een competitiebestel dat zo
slecht is georganiseerd dat het smeekt om
bedrog. Verwondering? We hebben het over
zwart geld en witwas in een sector die al
decennia aan elkaar hangt van de corrupte
figuren.

We hebben het ook over een sector
die onheus veel gunstmaatregelen
krijgt en zich derhalve het best keu-
rig gedraagt, dus met respect voor
de wet, incluis de belastingen, en
ook voor de fair play als daar
nog tijd en ruimte voor is.
Tegen dat laatste is gezon-
digd, maar als het stof
straks is gaan liggen,
zullen we weer tot
dezelfde conclusie
komen: was dat
klotevoetbal echt
al die drukte
waard?

Iets anders,
een beetje
demagogisch,
maar toch: zou-
den in het kader
van het onder-
zoek naar de
Bende van Nijvel
ooit 220 politie-
agenten samen huis-
zoekingen hebben
gedaan? En meer dan
vijftig huiszoekingen in
die voorbije 35 jaar?

Die gevangenisstraffen,
huisarresten, enkelbanden: is
het vergrijp echt van die groot-
teorde? In september van dit
jaar trof het Antwerpse parket
een schikking ter waarde van 50,9
miljoen euro met ene Louis
Reijtenbagh voor belasting-
ontduiking, witwassen en
het vormen van een crimi-
nele organisatie. Precies
wat de makelaars en voet-
ballers en clubs wordt ver-
weten, alleen een paar nul-

G len meer. De heer Reijtenbagh heeft geen nacht
of geen dag in de cel gezeten. Hij heeft ook geen
penalty’s gefloten die er geen waren, dat klopt.

Operatie Propere Handen is een vaude-
ville geworden met heel veel slechte

acteurs. Als straks het doek valt,
zullen een paar flinke boetes wor-

den uitgedeeld. Enkelingen zul-
len worden geroyeerd voor
het leven. Een heksenver-
branding wordt het, zoals
dat in dopingzaken gaat en
precies zoals met doping
zal men het probleem niet
bij de wortel aanpakken.

Uitverkoop
Los van het witwassen en
zwart geld en onheuse
facturen voor niet-gele-
verde prestaties die
terugvloeien uit het
buitenland is deze
hele affaire terug te
voeren op het slechte
beheer van de voet-
balsector. De over-
heid heeft het
nagelaten stren-
ger te reguleren,

heeft ook nooit maar
iets ondernomen om
de uitverkoop van
haar clubs aan het
schimmige buitenland
tegen te gaan. De voet-

balsector heeft het
nagelaten zichzelf te

reguleren en te corrige-
ren.

Dat Moeskroen jaar na
jaar een licentie kreeg ter-
wijl het in handen was van

een constructie opgezet door
makelaars om zelf buiten

beeld te blijven en dat de direc-
teur van de Profliga daar open-

lijk zo over communiceert, wat
betekent dat de hele Profliga dat
wist, tart alle verbeelding. Eigenlijk
past hier één conclusie: eigen
schuld, dikke bult, voetbal en over-
heid.

Als het stof straks is
gaan liggen, zullen we

weer tot dezelfde
conclusie komen: was

dat klotevoetbal echt al
die drukte waard? 

Eigen schuld


