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Na de DNA-test draaide de dokter er niet omheen:
‘Nii, het spijt me, maar geen van de drie kinderen 
is van jou.’ Ik begon te huilen

NII LAMPTEY, EX-GOUDHAANTJE VAN ANDERLECHT, IN ZIJN BIOGRAFIE ‘DE VLOEK VAN PELÉ’
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Straffen, en hard

egradatie voor KV Mechelen en
Waasland-Beveren, naast het royeren
uit het voetbal van al wie zich actief
en passief – niet onbelangrijk – schul-
dig heeft gemaakt aan corruptie. Dat
wordt geëist door het bondsparket
en dat is niet onlogisch, want zo staat
het in de reglementen. Alleen, het
staat er niet heel duidelijk in. Alvast
niet letterlijk, en dus wordt niet door

de minste specialisten juridische munitie aan-
gesleept om de degradatie te ontwijken.

Een van de discussiepunten is een bonds-
artikel waarin staat dat de straf vóór 15 juni
van dat jaar had moeten worden opgelegd.
Een ander artikel spreekt dan weer over een
verjaring van acht jaar. Het zullen echt niet de
enige bondsreglementen zijn die rammelen.
Dat laatste overigens met grote instemming
van de clubs, die daar al jaren garen bij spin-
nen en in beroep altijd weer een straf terug -
gedraaid zien. Voor het Arbitragetribunaal
worden de meeste straffen zelfs geschrapt,
simpelweg omdat zelfs de slimste kat in die
bondsreglementen haar jongen niet terug-
vindt.

Even terzijde, je zult dat
ook zien in de Anderlecht-
case naar aanleiding van de
afgebroken wedstrijd bij Stan-
dard. “Het is niet bewezen dat
het onze fans waren”, zegt de
clubleiding. Alsof niet-Ander-
lechtfans een kans maken om
bij een uitwedstrijd naar Stan-
dard in het Anderlechtvak te
geraken en daar bij toeval dan
een paarse vuurpijl afschie-
ten. Die wedstrijd met geslo-
ten deuren komt er niet.

Maar goed, het ging hier
over Waasland-Beveren-KV
Mechelen. Naast de juridische
munitie wordt ook emotio-
nele munitie in stelling ge-
bracht. Kun je een club
sportief straffen voor wat haar bestuur heeft
uitgevreten? Kun je andere clubs laten profite-
ren van een postume degradatie terwijl zij
niet de benadeelde club waren? De eerder be-
nadeelde club, hoe zit het daarmee, kan die
nog genoegdoening eisen?

Dat laatste is nu toevallig een non-argu-
ment omdat de omkopende partij niemand
heeft benadeeld. Ze kochten om, of probeer-
den minimaal de uitslag te beïnvloeden, maar
het volstond niet. Gerechtigheid geschied,
dan maar? Ook niet natuurlijk. Er zullen eeu-
wig twijfels blijven hangen over die onzalige
Eupen-Moeskroen en de Qatar-connectie tus-
sen beide clubs. Overigens, hadden de spelers
van Eupen (en hun makelaars) geen meldings-
plicht toen ze net voor de cruciale wedstrijd
thuis tegen Moeskroen werden ingefluisterd
dat er interesse was van KV Mechelen? Ooit,

maar wellicht langer dan acht jaar na datum,
komen we het misschien allemaal te weten en
tot dan blijft het bij gissen.

Het is natuurlijk zonde als een bloeiende,
ambitieuze club met een prachtige achterban
als KV Mechelen niet in eerste klasse speelt.
Of het ook zonde zou zijn als Waasland-Beve-
ren uit eerste klasse verdwijnt, daar is al min-
der consensus over. Schone tribune, dat wel,
en redelijk goed gewerkt de laatste seizoenen.
Geen groeipool evenwel, maar toch meer po-
tentie dan het sterfhuis SK Lokeren. Over die
lachende derde in Lokeren werd kapitein 
Killian Overmeire van de week iets gevraagd
op de radio en hij kreeg net geen tongzoenen
van de redactie nadat hij met de hand op het
hart had verklaard dat hij niet zit te wachten
op het ongeluk van een ander om daar zelf
beter van te worden.

Hoe edel en wat slim gezegd, maar het
klopt natuurlijk van geen kanten. Overmeire
en heel Lokeren hopen maar al te zeer dat
Waasland-Beveren moet zakken. Stel je voor,
de gehate tegenstander met wie om de hege-
monie op de akkers tussen Gent en Antwer-

pen wordt gestreden die móét
zakken en Sporting Lokeren
dat mág blijven, hoe mooi kan
het leven zijn?

Terug naar de hamvraag:
mag je een hele club straffen –
spelers, supporters en alles
wat daarrond leeft – omdat
enkele bestuurders zich heb-
ben misdragen? Mijn stand-
punt is: ja, ja en nog eens ja.
Maar ik heb evengoed begrip
voor wie neen zegt. Alles is
terug te voeren op een andere
vraag: wat is een voetbalclub?

Is dat een community van
goedmenende mensen, soms
vrijwilligers, die uren voor de
club in de weer zijn tegen – als
ze daarvan weten – 500 euro
per maand vrijgestelde ver-

goeding, geschraagd door fans die al genera-
ties lang die kleuren aanhangen en die hun
bruto familiaal geluk aan de resultaten van
hun clubje ophangen, een soort opvangtehuis
voor verarmde emoties dus?

Of is een voetbalclub een import-exportbe-
drijf van hoofdzakelijk niet-Europees talent of
hele jonge spelers, die gigantische sectorale
voordelen geniet, waarmee je in eerste klasse
met een beetje geluk serieuze winst kunt
maken, die haar spelers 350.000 euro gemid-
deld betaalt en haar bestuurders/managers
laat meegenieten op de transfers, waar de
communitywerking als schaamlapje dient en
de supporters gewoon klanten zijn?

Nogmaals, helemaal zeker ben ik niet,
maar ik neig naar de stelling het tweede. In
dat geval: straffen en hard. Dus: degraderen
en royeren.

KV Mechelen-speler Edin Cocalic kopt tegen Waasland-Beveren. Die match van 11 maart 2018
is onderwerp van het beruchte matchfixingdossier. © PHOTO NEWS

Een
voetbalclub is
een import-
exportbedrijf
dat draait op
mensenhandel,
met de
community-
werking als
schaamlapje.
Straffen dus

D

Geen spoor van
stress bij leider
Racing Genk

Racing Genk lijkt niet van plan
om zich door iemand uit zijn
lood te laten slaan. “Mijn spelers
gaan heel goed om met alles”,
zegt Philippe Clement, die alles
ook goed heeft gepland. “De
play-offs zijn als een donkere
kamer vol objecten. Als je die
zonder voorbereiding binnen-
stapt, loop je overal tegenaan.
Als je op voorhand weet waar
de tafel en de stoelen staan, dan
stap je die kamer zonder stress
binnen en zul je veel makkelijker
aan de overkant geraken. Dat is
waar wij al anderhalf jaar mee
bezig zijn.” Genk trekt vanavond
op volle sterkte naar AA Gent.
Bij de thuisploeg is Giorgi Tsjak-
vetadze onzeker. (KDZ/RN)

duels ga ik niemand kwaad maken.”

Wordt in de groep geklaagd over de VAR?
“Wij maken ons enórm druk, terwijl het ge-
bruik van beelden net goed zou moeten zijn
voor de gemoedsrust van iedereen. Maar het is
elke week hetzelfde. Ik heb nog liever een
scheidsrechter die zich vergist in een fractie
van een seconde dan een VAR die zich vergist
na het zien van tien beelden. Ik heb al eens
tegen mijn vrouw gezegd: ‘Ze zouden de VAR
beter afschaffen.’”

Geef eens drie namen die op je Gouden
Schoen-formulier zouden staan voor de
eerste stemronde van 1 januari 2019 tot nu.
“Malinovski al zeker, Samatta en Wesley.”

En wat vindt Hans Vanaken van Hans
Vanaken over die periode?
“Ik was gewoon goed, denk ik.
Ik hield mijn 
niveau aan: eens een mindere
wedstrijd, maar ook een paar
hele goeie. Ik speel nu zes jaar
in eerste klasse en vier seizoe-
nen haalde ik telkens dubbele
cijfers voor zowel goals als as-
sists. Dat is toch redelijk con-
stant?”

En toch is er tot vorig jaar
vaak kritiek geweest.
“Ik heb er mijn slaap niet voor
gelaten, hoor. Ja, de kritiek was
soms te veel. Mijn eerste vier
maanden bij Club zijn de moei-
lijkste geweest. Ik speelde twee
weken wel, twee weken niet… Ik miste ritme en
toen kon ik de commentaren wel begrijpen.
Maar eenmaal ik alles kan spelen, haal ik ge-
woon mijn cijfers.”

Jij hebt kilometers nodig om rendement te
halen?
“Ik wel, ja, andere spelers niet. Dries Mertens
krijgt vaak het etiket supersub. Dat is een kwali-
teit, maar dat zul je nooit van mij kunnen zeg-
gen.”

Wat vind je van je cijfers in deze play-offs:
twee goals en drie assists?
“Niet verkeerd.”

Maar is het niet jammer dat je uitgerekend
tegen Racing Genk en Antwerp twee
mindere matchen speelt?
“Ik was niet de enige. Laat mij het zo stellen: ik
kan de ploeg naar een hoger niveau brengen,
maar ik heb de ploeg nodig om zelf een hoog
niveau te halen. Neem de wedstrijd tegen Genk.
Wij zetten hen vast en zij zetten ons vast. Maar
hún lange ballen hadden een idee en die van
ons niet. Wij kwamen totaal niet aan voetballen
toe en dan heb je niet super veel aan mij.”

Moet jij op zo’n moment niet roepen: ‘Geef
mij de bal, en we gaan voetballen’?
“Dat liet Genk niet toe. Wij hadden gewoon

lang op Wesley moeten spelen en aansluiten,
zoals zij voortdurend Malinovski zochten.”

Is het toeval dat Club in de problemen komt
tegen ploegen die jullie uit de comfortzone
halen (Moeskroen, Genk, Antwerp) en jullie
meenemen in de duels? Club Brugge is
‘voetbal of barsten’.
“Dat is niet waar, want op die manier hebben
we onze competitiematch thuis tegen Antwerp
met 5-1 gewonnen. Hoe vaak hebben wij de te-
genstander al niet weggezet op power?”

‘We zijn te soft’, sprak Ivan Leko maandag
op de Bosuil.
“Wat je dan ook hoort: ‘Ze winnen de tweede
bal niet.’ Maar dat heeft vaak niks te maken met
duelkracht of een gebrek aan agressiviteit. Wij
stropen best wel de mouwen op. Soms is het ge-
woon pech. Je gaat een duel aan en de bal valt

per toeval in de voeten van
een ander. (lacht) Soms moet
je het ook niet té moeilijk
willen maken.”

Omschrijf Leko eens in één
woord.
“Trots.”

Vormer.
“Luidruchtig.”

Dennis.
“Speelvogel.”

Wesley.
“Monster.”

Heb je gelezen wat Thomas Meunier
onlangs vertelde? ‘Vanaken zou zijn plek
hebben bij PSG. Maar het is een kwestie van
ambitie. Vanaken zit nu in zijn
comfortzone.’
“Ik heb het gelezen, ja. Mooie woorden. Maar ik
begrijp niet waarom mensen een beeld hebben
van mij als zou ik niet ambitieus zijn. Tuurlijk
wil ik het hoogst haalbare uit mijn carrière,
maar dat wil niet zeggen dat ik naar om het
even waar in het buitenland vertrek. Het zal iets
moeten zijn waar ik mij echt goed bij voel.”

Zie jij jezelf op een dag in China spelen?
“Neen.”

Het Midden-Oosten?
“Misschien, maar zeker niet voor mijn dertig-
ste. En eigenlijk, later met kinderen moet je ook
niet meer naar daar.”

Voor het geld.
“Ik voetbal niet voor het geld. Ik heb van mijn
hobby mijn werk kunnen maken en ik vind het
nog altijd even plezant om te trainen en wed-
strijden te spelen. Toen ik van Lommel naar 
Lokeren trok, ging mijn loon omhoog en toen ik
van Lokeren naar Club ging ook. Met elk con-
tract dat ik getekend heb, was ik tevreden. Ik
zou ook niet weten wat andere spelers hier ver-
dienen.” (SK)

krijgen’

‘Ik heb liever een
scheidsrechter 
die zich vergist 
in een fractie van
een seconde dan
een VAR die zich
vergist na het zien
van tien beelden’
HANS VANAKEN
MIDDENVELDER CLUB BRUGGE

HANS
VANDEWEGHE
Sportjournalist
@hansvdw

Play-offs: speeldag 6

PLAY-OFF 1
Gisteren
Antwerp - Standard 2-1

Vandaag
AA Gent - Racing Genk

20.30 uur
Morgen
Club Brugge - Anderlecht

18 uur

Stand play-off 1
1. Racing Genk 5 44
2. Club Brugge 5 38
3. Antwerp 6 38
4. Standard 5 33 
5. Anderlecht 4 27
6. AA Gent 5 26

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

Stand groep A
1. STVV 11
2. Charleroi 9
3. KV Oostende 7
4. Westerlo 6 
5. Beerschot Wilrijk 4
6. Eupen 4

Stand groep B
1. Union 13
2. KV Kortrijk 12
3. Cercle Brugge 7
4. W.-Beveren 4 
5. Z. Waregem 4
6. Moeskroen 1


