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In feite run je op je 22ste al je eigen 
bedrijf: de bv IK. Op basis daarvan 
baseer je al je beslissingen

EX-WIELRENNER STEF CLEMENT OVER PROFSPORT, IN ‘DE VOLKSKRANT’
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Hands

ie niet heeft gevoetbald, kan/
mag niet over voetbal praten!
Cafévoetbal of schoolvoetbal is
een begin, maar hoe hoger het
voetbalniveau, des te groter de
praatjes. Neem nu het geval
Roeslan Malinovski, de Oekraï-
ner die zijn been en voet tegen
alle wetten van de fysica en bio-
mechanica naar links liet vallen

terwijl hij naar rechts lag gekeerd. Neutrale
toeschouwers zagen er meteen een opzet in.

Opzet om het hoofd van Birger Verstraete
tot bloedens toe te treffen? Dat nu ook niet.
Wel opzet om de man die hem had omverge-
trokken een tik uit te delen, of minimaal niet
als eerste te laten opstaan. Of nog: uit revan-
che, zoals hem weleens eerder was overko-
men. De reactie van Genk was begrijpelijk:
geen fout, geen straf. Die van de analisten was
vreemd: die vonden het ook geen fout en dus
verdiende hij geen straf.

Ik heb met een van die gasten achteraf een
boom opgezet en al snel gaf hij toe: tuurlijk
was het opzettelijk, maar allee, het was toch
niet meer dan een normale
reactie en je wilt Malinovski
voor zo’n bagatel tegen Gent
toch niet schorsen voor die
kapitale wedstrijd tegen
Brugge? 

Daar viel veel voor te zeg-
gen, maar reglementen zijn
reglementen. Als de scheids-
rechter en de VAR 
iemand uitsluiten met erbo-
venop een gedetailleerd rap-
port dat uitgaat van opzet,
dan lijkt een straf op zijn
plaats. Zeven speeldagen vra-
gen was wel wat overdreven,
wetend dat Axel Witsel in
2009 voor zijn doodschop op
Marcin Wasilewski, waarbij de
Pool een dubbele beenbreuk
opliep, maar acht wedstrijden
kreeg en een boete van
ocharme 250 euro.

Die eis van zeven speeldagen was het sein
voor de analisten om bondsprocureur Kris
Wagner als ongeloofwaardig weg te zetten,
daarbij voorbijgaand aan het feit dat die func-
tie nu eenmaal een advocaat-van-de-duivel -
gehalte inhoudt. Maar Wagner had niet
gevoetbald en wie niet heeft gevoetbald, mag
zich volgens de analisten en sommige journa-
listen die twee derde van hun leven in voet-
balstadions hebben doorgebracht niet over
heikele kwesties in het voetbal uitspreken.

Het is nochtans andersom: belangrijke din-
gen in de sport mag je vooral niet aan de
sport(ers) zelf overlaten. Dat gaat op voor de
veiligheid en de doping in het wielrennen,
maar evengoed voor de zeden en gewoontes
in het voetbal. Zelfs reglementen laat je beter

niet over aan voetballers en al helemaal niet
aan ex-voetballers die er een bijverdienste als
analist op nahouden.

De handsregel leek nergens op, aldus de
analisten/journalisten, want die was niet op-
gesteld door mensen die wisten hoe voetbal
werd gespeeld. Om een punthoofd van te 
krijgen.

Van de week was er de hoekschop die Fer-
nando Llorente in doel werkte namens Tot-
tenham tegen Manchester City. Dat was een
schoolvoorbeeld: de bal kwam tegen de arm
of de hand, dat was niet zo duidelijk, maar
beiden waren netjes tegen het lichaam. Van-
daar niks aan de hand toen de bal doorschoot
naar zijn heup en zo achter het levend fresco
Ederson in doel belandde.

“Ik weet het niet meer, wat nu al dan niet
hands is”, jammerde Vincent Kompany.
Hoezo niet weten? Hoe duidelijk kan het zijn?
Een bal tegen een hand of arm los van het 
lichaam is hands. Vrijwillig of niet, beweging 
of niet, doelgevaar of niet, het belangrijkste
criterium is voortaan of de armen los van het
lichaam zijn.

Los is strafschop, tegen het
lichaam is geen strafschop. Dit
is geen verkeerde regel. Een
sport die vastgeroest zit in
oude gewoontes en zich niet
kan aanpassen, is verkeerd. In
andere sporten heeft men
daar blijkbaar minder moeite
mee. In basketbal is hand
checking (de verdediger die de
aanvaller voelt en afhoudt)
ook van de ene op de andere
dag strenger bestraft. In hoc-
key weet elke verdediger dat
als de aanvaller in het aanvals-
vak komt, hij zijn onderste 
ledematen moet beschermen
of desgevallend moet opsprin-
gen want als de bal tegen 
voet of been komt, is het straf-
corner.

De consequentie van die
regel is dat voetballers in het

strafschopgebied voortaan hun handen en
armen naast het lichaam moeten houden, of
erachter. En niet zoals Brandon Mechele los
van het lichaam en achter het lichaam, terwijl
je met je rug naar de tegenstander verdedigt.
Dat is vragen om problemen en dan maar
jammeren over een onterechte strafschop en
een fout reglement, of Frank De Bleeckere 
die een uitzondering is vergeten te power-
pointen.

Geen enkele regel kan alle twijfel weg -
halen, maar de toekomst zal uitwijzen dat de
nieuwe handsregel prima is. Het is wennen,
zoals met alle nieuwe regels, maar het is een
prima regel omdat hij duidelijkheid schept.
Een sport die aan elkaar hangt van toeval en
interpretatie moet dat toejuichen.

Spurs-aanvaller Fernando Llorente houdt de rechterarm tegen zijn lichaam en scoort 
in de Champions League-kwartfinale tegen Manchester City, vorige woensdag. © PHOTO NEWS

Los is penalty,
tegen het
lichaam is geen
penalty. Dit is
geen verkeerde
regel. Een sport
die vastgeroest
zit in oude
gewoontes en
zich niet kan
aanpassen, 
is verkeerd
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Onvrede bij 
Pro League na
vertrek Coucke

Anderlecht-voorzitter Marc
Coucke legt zijn mandaat als
voorzitter van de Pro League
per direct neer. “Ik denk dat ik
mijn tijd beter in Anderlecht kan
stoppen. Maar vooral kom ik te
vaak in een conflict of interests
terecht. Ik pleit ervoor dat
mijn opvolger een onafhanke-
lijk iemand wordt.” Het ontslag
stuit op vragen. In juni moet 
de beslissing vallen over het
competitieformat, dat gevolgen
heeft voor onderhandelingen
met tv-zenders. Coucke maakte
de voorbije maanden zijn ronde
bij alle profclubs. “Hij is de enige
die de informatie heeft, zelfs
François is daar niet van op de
hoogte”, valt te horen. (RN/SK)

daar in de media nauwelijks aandacht aan be-
steed. AA Gent dringt niet meer door. Brugge
heeft een veel duidelijker profiel om op zulke
zaken te reageren.”

Hun preses Bart Verhaeghe komt desnoods
naar de mixed zone, zoals na de wedstrijd
tegen Anderlecht in de play-offs vorig jaar.
“Ook Clement was in de zaak-Malinovski zeer
scherp aanwezig. Wij laten soms te veel begaan.
Dat moet nu gedaan zijn.”

Wat vond u van het optreden van
bondsprocureur Kris Wagner?
“Hij had niet helemaal ongelijk, maar hij
maakte er een theater van. De manier waarop
hij zijn betoog voerde voor de Geschillencom-
missie is niet wat het Belgisch voetbal nodig
heeft. Ik heb mij gestoord aan zijn debatvorm;
alleen in assisen kun je afkomen met filosofen,
schrijvers en acteurs. Eerst zeven speeldagen
eisen, nul krijgen en dan niet in beroep gaan is
al helemáál niet geloofwaardig.”

Maar u denkt dat Malinovski met opzet
Verstraete in het gezicht raakte?
“I don’t know. Ik heb de beelden een paar keer
bekeken en hoewel ik overtuigd ben dat de spe-
ler geen opzettelijke fout
maakte, hij was op zijn minst
onvoorzichtig.”

U merkte op: ‘Brugge heeft
een duidelijkere profilering.’
Heeft dat ook niet te maken
met de keuze van trainer?
Michel Preud’homme en
Ivan Leko zijn persoon -
lijkheden. Jess Thorup is
een sympathieke man, 
maar begrijpt hij voldoende
het DNA van de club?
“Nog niet genoeg. Pas op, de
balans van Thorup is positief.
Hij krijgt van ons alle kansen
om zich aan te passen aan een
nieuwe competitie, nieuwe spelers… Hij zegt
zelf dat een nieuwe wereld is opengegaan voor
hem. Normaal gaan wij door met Thorup, maar
wij hopen dat hij verder in de richting van het
DNA van AA Gent opschuift. Het moet hier niet
allemaal te gepolijst zijn.”

Is de teleurstelling om de nul op twaalf niet
des te groot omdat het gebeurt in play-off 1,
uw geesteskind?
(schudt het hoofd) “Dat is nefast op élk moment.
Al is het niet prettig om het kneusje te zijn, tot
dusver, van fantastische play-offs. Ik heb altijd
beweerd dat een basisidee van een play-off 1 en
een play-off 2 – weliswaar hertekend – ons voet-
bal veel meer bijbrengt dan een reguliere com-
petitie met achttien, bijvoorbeeld.”

Dat is wat Club Brugge wil.
“Ja, dat is het goed recht van Bart Verhaeghe.
Ze zullen er ongetwijfeld een stuk voordeel
voor zichzelf in zien. Je hebt minder zekerheid
om kampioen te spelen in play-off 1.”

Veel kleinere clubs zijn een reguliere
competitie genegen. Zulte Waregem,
Kortrijk of Sint-Truiden hebben dit seizoen
nochtans wedstrijden met inzet gespeeld
tot de laatste speeldag. In een reguliere
competitie met achttien is vanaf pakweg
januari niemand nog geïnteresseerd in hen.
“Die ‘beweging naar boven’ is iets wat zich
doortrekt in de hele maatschappij. Neem nu de
Bel-20, een groepering van de twintig grootste
bedrijven van België. Als men het heeft over de
Belgische beursindex, dan heeft men het over
de Bel-20, alsof de rest niet meedoet. De Cham-
pions League wordt meer en meer een stroom
naar boven. Ik hou daar niet van, en ik hou
evenmin van een supergekapitaliseerde samen-
leving, maar ik wil geen Don Quichote zijn.”

En dus legt u zich neer bij een terugkeer in
2020 naar een regulier competitieformat?
“Ik zal tot het laatste moment strijden voor een
play-offsysteem. Maar als het niet zo zal zijn, ga
ik ook niet verbitterd uithalen.”

Het contract van manager Michel Louwagie
houdt op in 2020. Wordt dat verlengd?
“Het lijkt me het best dat Louwagie samen met
mij nog twee, drie jaar doorgaat. Wij zullen zijn

contract verlengen.”

Michael Verschueren van
Anderlecht vertelt dat een
club die sportief door één of
twee mensen gerund wordt
niet meer van het moderne
voetbalbestel is. Heeft hij
gelijk?
“Ik heb het grootste respect
voor Anderlecht, maar zij heb-
ben too many cooks in the kit-
chen, dat gáát niet. Ik ben
zeker dat zij op organische
wijze zullen inkrimpen. Per-
formance en resultaat bereik
je alleen met een kleine groep.
Ik zeg altijd: de vijand van de

democratie is te véél democratie.”

U wilt AA Gent dus in de huidige structuur
overlaten?
“Ik zou niet willen dat de club in handen komt
van een eenmanskapitaalhouder.”

Ivan De Witte zal AA Gent niet verkopen.
“Ik sluit dat quasi uit. Ik wil de komende jaren
opvolgers vinden voor Louwagie en mij die
kunnen werken in de structuur zoals ze nu is,
omdat ik geloof dat het niet anders kan, die een
liaison hebben of willen leggen met de stad
Gent en die het DNA van de club eerbiedigen.”

Hebt u leedvermaak met Anderlecht?
“Integendeel, ik weet zeker dat Marc Coucke dit
verhaal zal winnen. Coucke is een winnaar, die
geeft deze strijd niet op.”

Wanneer wordt Gent nog eens kampioen?
“Wij zijn van plan om deze zomer nog eens
zwaar maar gericht uit te pakken.” (SK)

van Gent’

‘Wij hopen dat
Thorup verder 
in de richting van
het DNA van AA
Gent opschuift.
Het moet hier 
niet allemaal 
te gepolijst zijn’
IVAN DE WITTE
VOORZITTER AA GENT
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Play-offs: speeldag 5

PLAY-OFF 1
Gisteren
Standard - Racing Genk 1-3

Morgen
Anderlecht - AA Gent

18 uur
Maandag
Antwerp - Club Brugge

14.30 uur

Stand play-off 1
1. Racing Genk 5 44
2. Club Brugge 4 37
3. Antwerp 4 34
4. Standard 5 33 
5. Anderlecht 4 26
6. AA Gent 4 25

PLAY-OFF 2
Groep A
Vandaag
Westerlo - KV Oostende 20 uur
Eupen - STVV 20.30 uur
Maandag
Charleroi - Beerschot-Wilrijk 18 uur
Groep B
Vandaag
Union - Z. Waregem 18 uur
Cercle Brugge - KV Kortrijk 20 uur
Morgen
Waasland-Beveren - Moeskroen 20 uur

Stand groep A
1. STVV 10
2. Charleroi 6
3. KV Oostende 6
4. Westerlo 5 
5. Beerschot Wilrijk 4
6. Eupen 3

Stand groep B
1. Union 12
2. KV Kortrijk 9
3. Cercle Brugge 7
4. Z. Waregem 3 
5. Moeskroen 1
6. W.-Beveren 1


