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Maffiatheater 
in het Astridpark

at is hét belachelijke feit van het
sportweekend: Kevin Pauwels die
toevallig in zijn laatste wedstrijd
nog eens (mag) winnen of make-
laar-sjoemelaar-omkoper Dejan
Veljkovic die doodleuk in de hoofd-
tribune van het Astridpark zit, ver-
gezeld van zijn advocaat Kris
Luyckx?

Veljkovic, ja toch? De spijtoptant
in de zaak Propere Handen is na meer dan een
maand in de bak vrijgelaten onder voorwaar-
den. Hij mag dus gaan en staan
waar hij wil, als hij maar bij be-
paalde personen en clubs weg-
blijft. Het gerucht deed de
ronde dat hij politiebescher-
ming zou genieten na zijn be-
kentenissen. Die reiken verder
dan de Belgische voetbalscene,
wellicht tot in Montenegro, Ser-
vië en Cyprus. Balkan-boys en
zij niet alleen, kunnen door-
gaans niet lachen om fratsen
zoals verlinken en spijt betui-
gen in de hoop er zelf minder
slecht uit te komen. Ik ben geen
specialist, maar het zou de eer-
ste spijtoptant niet zijn die ze
na een toevallig incident ergens
in een hoekje vinden.

Niemand had Veljkovic nog
gezien, maar uitgerekend in het
weekend dat zijn valse facturen
in het lang en breed in een deel
van de media werden uitgesmeerd, mét bedra-
gen én Balkan-bedrijven én filières in kaart ge-
bracht, beslist dat heerschap om vergezeld van
zijn advocaat op een mooie zondagnamiddag
naar de topper Anderlecht-Club te gaan. Om na
de wedstrijd gewoon de straat op te wandelen,
onder luid boegeroep: maffia, maffia.

Dat hele theater werpt vragen op.
Eerste vraag: op welke zitjes zaten Veljkovic

en Luyckx? Wie was zo onhandig/arrogant/dom
(schrappen wat niet past, tenzij alles van toe-
passing is) om zijn/haar plaatsen te geven of te
verkopen aan de spilfiguur van zowel een
zwartgeldcircuit, een witwasfilière als een po-
ging tot matchfixing?

Gratis of betaald, doet er eigenlijk niet toe,
maar zou wel leuk zijn om weten of hij heeft be-
taald voor zijn zitjes. Misschien participeert hij
wel in de kapitaalsverhoging die Coucke na-
streeft. Stel je voor: uiteraard geen makelaar
meer, maar met zijn Montenegrijnse brieven-
bussen aandeelhouder op RSCA samen met
Coucke.

Het zal niet gebeuren. Daarnaast is het al

even onwaarschijnlijk dat Veljkovic van de week
naar Neerpede heeft gebeld met de vraag twee
kaartjes op zijn naam klaar te leggen. Wellicht
had hij bot gevangen. Als Meester Kris die kaart-
jes heeft geregeld, is de vraag: wat wilde hij
daarmee bereiken of bewijzen?

Zoals het er nu naar uitziet, heeft het alles
van een statement. Gewoon tonen: wij zijn hier
en wij gaan niet weg want wij zijn van niemand
bang. Of Anderlecht de daver op het lijf jagen:
jaaa, over jullie hebben we ook van alles ver-
teld. Of de media bespelen.

In dat kader past die wande-
ling langs verongelijkte fans ver-
gezeld door de televisiecamera.
Wie twee kaarten in de hoofd-
tribune kan regelen, geraakt
normaal ook aan een parkeer-
plaats binnen de stadionmuren.
Niet dus. Er was geen kramp te
bekennen, ook geen rare reac-
tie, geen agressie, Dejan en Kris
leken wel blij met de belangstel-
ling die misschien in hun kraam
past.

Meester Kris kan straks plei-
ten dat het proces al in de
media is gevoerd, waarna hij de
beelden toont met dat maffia-
geroep: “Mijn cliënt kan geen
eerlijk proces meer krijgen.”

Nogmaals, het klopt dat
Veljkovic mag gaan en staan
waar hij wil als hij zich aan de
voorwaarden van het gerecht

houdt, maar dat moet de voetbalbond niet be-
letten om alle figuren die in deze zaak tot over
hun oren in de stront zitten tijdelijk een stadion-
verbod op te leggen. Al was het maar om niet te
veel commotie te veroorzaken. Al was het maar
om het spel te laten prevaleren op de rest.

Over dat spel moeten we het nog even heb-
ben, want Anderlecht-Club was een hele aardige
wedstrijd. Club is van de week dan wel wegge-
zet als een bende kleuters, door een Oosten-
rijkse club godbetert, maar speelde gisteren een
kampioenenwaardige partij. Beide clubs had-
den kunnen winnen, maar de trainer van An-
derlecht zag het even anders: “Qua amusement
was het een leuke match, maar qua voetbal
zeker geen grootse topper. Er was in het begin
maar één ploeg: Brugge. Nadien komen wij wat
meer in de match, maar ook in de tweede helft
speelden wij eigenlijk niet ons spel. Als je kijkt
naar het aantal kansen, is een draw terecht.
Maar als je kijkt naar het geleverde spel, ver-
diende Club iets meer de overwinning.” Of het
een goede trainer is, die Fred Rutten, dat moet
nog blijken, maar het is wel een eerlijke trainer.

Advocaat Kris Luyckx en spijtoptant Dejan Veljkovic zaten doodleuk in de comfortabele zitjes
van het Astridpark. © PHOTO NEWS

Het bezoek van
Dejan Veljkovic
en Meester Kris
op Anderlecht
heeft alles van
een statement.
Gewoon tonen:
wij zijn hier 
en wij gaan 
niet weg want
wij zijn van
niemand bang

Ondanks de nederlaag op
Moeskroen en de achterstand
op Waasland-Beveren en Oos-
tende, maakt Lokeren nog altijd
kans om degradatie te ontlo-
pen. Cijfermatig omdat er nog
negen punten op het spel staan
én extrasportief zolang het niet
vaststaat dat geen andere club
naar de zestiende plaats wordt
verwezen als gevolg van een
tuchtmaatregel of het niet be-
halen van de licentie.

Glen De Boeck was ondanks
de nederlaag nog positief: “Ik
kan niet anders mijn spelers fe-

Musona mist penalty van 
de laatste kans voor Lokeren

liciteren voor de manier
waarop ze weerwerk boden.
Mocht Overmeire 0-1 hebben
gemaakt en Musona daarna
geen penalty en een open kans
hebben gemist om langszij te
komen, dan hadden we kunnen
winnen en dat zou niet onver-
diend zijn geweest, want we
hebben het Moeskroen knap
moeilijk gemaakt.

“Zelfs na de tegengoal gingen
de kopjes niet hangen. De ont-
goocheling kwam er pas in de
kleedkamer. Niets oogsten ter-
wijl je zeker niet onder hebt ge-
legen is bijzonder pijnlijk. Mu-
sona zat diep in de put. Ik heb
hem getroost. Dat hij miste, ligt
niet aan zijn betrokkenheid.” (AR)

Coach Glen De Boeck legt 
een troostende arm om 
de schouder van Musona.
© PHOTO NEWS

STVV bijna zeker van
play-off 1, Charleroi
lijkt uitgeschakeld

STVV heeft de 95ste verjaar-
dag van de club gevierd met
een achtste thuiszege en
verstevigt daarmee zijn
aanspraak op een plaats bij
de eerste zes. Het heeft
evenveel punten als Stan-
dard en Antwerp en vier
meer dan Anderlecht.

Het werd de avond van Boli. Hij
nam de drie doelpunten voor
zijn rekening. Twee voor de
rust, het derde erna. Er wach-
ten de Truienaars nu uitwed-
strijden op Club Brugge en
Moeskroen en een afsluiter
thuis tegen AA Gent om de
droom waar te maken. Ze zul-
len het niet gestolen hebben.

BUITENSPEL OF NIET?
Het begon alleszins niet naar
wens voor Charleroi. De match
was nog maar vier minuten be-
zig toen Boli op een drafje door
de bezoekende defensie wan-
delde en scoorde. Kort daarop
maakte Botaka bijna 2-0,
waarna Penneteau en co even
konden verpozen. Dat even
duurde zelfs vrij lang. Tot
Bruno, aangespeeld door Mori-
oka, voor Steppe opdook. De
STVV-doelman pareerde het
schot.

Die fase hield een verwitti-
ging in voor de Truienaars. Ze
herpakten zich en Boli maakte
via de vingertoppen van Pen-

neteau zijn tweede van de
avond. Zijn elfde al dit seizoen.

Gelukkig voor de spanning
slaagde Charleroi er voor de
rust nog in tegen te scoren.
Steppe had al een verre, rond-
scheurende uithaal van Busi uit
zijn benedenhoek moeten bok-
sen, toen hij van dichtbij ge-
klopt werd door Osimhen. Al
dan niet buitenspel? Wel zo
leek het met het blote oog,
maar de VAR kwam tussen en
valideerde het doelpunt.

De tweede helft werd ingezet
met een knal van Acolatse. Pen-
neteau sloeg de bal in hoek-
schop. Eén aanval van STVV la-
ter moest de doelman van
Charleroi opnieuw redding
brengen. Weer op een poging
van Acolatse.

Boli zette in de 69ste minuut
zijn prestatie nog een beetje
meer kleur bij met zijn derde
doelpunt van de avond, zijn
twaalfde dus van het seizoen.
Wordt hij straks, na Samatta, de
topschutter in play-off 1? Wie
weet. Alles kan. (AR)

Boli zette in 
de 69ste minuut

zijn prestatie nog
een beetje meer
kleur bij met zijn
derde doelpunt

van de avond
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Financiële probleem bij Anderlecht?
Zever, gezever. We hebben een kapitaals-
verhoging van 30 miljoen doorgevoerd

VOORZITTER MARC COUCKE

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

AA Gent 2-1 Standard
38’ Sørloth 1-0, 43’ Bronn 2-0, 91’ Emond 2-1

Eupen 2-3 Zulte Waregem
9’ Schouterden 1-0, 38’ Harbaoui 1-1, 65’ Sylla 1-2, 
76’ Harbaoui (p) 1-3, 95’ Luis García (p) 2-3

Cercle Brugge 2-2 KV Oostende
65’ Hazard 1-0, 75’ Guri 1-1, 81’ Boonen 1-2, 88’ Hazard 2-2

Waasland-Beveren 2-6 KV Kortrijk
22’ Kumordzi 0-1, 26’ Rolland 0-2, 51’ Vanzo 1-2, 
59’ Koita 1-3, 67’ Stojanovic 1-4, 74’ De Sart 1-5, 
76’ Milošević 2-5, 80’ Chevalier 2-6

Moeskroen 1-0 Lokeren
52’ Awoniyi 1-0

Anderlecht 2-2 Club Brugge
5’ Wesley 1-0, 32’ Bolasie 1-1, 81’ Bolasie 2-1, 
83’ Vlietinck 2-2

Racing Genk 0-0 Antwerp

STVV 3-1 Charleroi
4’ Boli 1-0, 31’ Boli 2-0, 37’ Osimhen 2-1, 69’ Boli 3-1 

1. Racing Genk 27 17 3 7 58-27 58

2. Club Brugge 27 14 5 8 58-30 50

3. Standard 27 13 7 7 42-30 46

4. Antwerp 27 13 7 7 36-29 46

5. STVV 27 12 5 10 46-32 46

6. Anderlecht 27 12 9 6 43-33 42

7. AA Gent 27 12 10 5 46-43 41

8. Charleroi 27 11 11 5 39-39 38

9. KV Kortrijk 27 10 10 7 40-39 37

10. Moeskroen 27 10 12 5 29-30 35

11. Zulte Waregem 27 8 12 7 44-53 31

12. Eupen 27 9 16 2 31-50 29

13. Cercle Brugge 27 7 13 7 32-52 28

14. KV Oostende 27 6 13 8 27-47 26

15. Waasland-Beveren 27 5 12 10 32-44 25

16. Lokeren 27 4 18 5 24-49 17

Belgisch voetbal

Uitslagen en stand 1B
WESTERLO - LOMMEL 2-2

BEERSCHOT WILRIJK - ROESELARE 1-1

KV MECHELEN - UNION 0-5

TUBEKE - OH LEUVEN 1-3

1. Beerschot Wilrijk 13 29

2. KV Mechelen 13 28

3. Roeselare 13 19

4. Union 13 18

5. Westerlo 13 14

6. Tubeke 13 14

7. OH Leuven 13 13

8. Lommel 13 8

Beerschot als
leider laatste
speeldag in

Union heeft KV Mechelen een
flinke kater bezorgd. De Brusse-
laars wonnen met 0-5. Door de
nederlaag moet Malinwa de lei-
ding in de tweede periode aan
Beerschot Wilrijk laten, dat zelf
1-1 gelijkspeelde. (BELGA)

Lokeren 0

Moeskroen 1

Charleroi 1

STVV 3 8
Waasland-Beveren kreeg zater-
dag thuis een 2-6-pandoering
om de oren. Het was een eve-
naring van de zwaarste thuisne-
derlaag ooit van de Waaslan-
ders. Daardoor zijn ze nog niet
zeker van het behoud. Het was
bijna exact een jaar geleden (25
februari 2018) dat er nog eens
acht doelpunten vielen in een
match van de reguliere compe-
titie, toen in Anderlecht-Moes-
kroen (5-3). (MVS)


