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Glazen plafond

ls ge nog eens een fluit in uwe
mond wil steken, hé meiske, neem
dan die van mij.’

Dat zou ooit op een voetbal-
veld geroepen zijn naar een vrou-
welijke scheidsrechter die twee
jeugdploegen floot. Zelf heb ik
ooit gehoord hoe een vrouwelijke
lijnrechter de dwingende raad
kreeg in plaats van met haar vlag

te zwaaien, op haar vlag (stokje allicht) te
gaan zitten. “Dan zal je wat contenter zijn.”

Het is seksistisch, onbehoorlijk en beledi-
gend taalgebruik, ik weet het, maar in elke
schrijfcursus staat dat je de lezer van de 21ste
eeuw met zijn steeds korter wordende aan-
dachtsboog van bij het begin moet pakken. 
Bij deze heb ik hopelijk uw aandacht want het
gaat over, jawel, vrouwen. Meer in het bijzon-
der één vrouw, de vermetele, genaamd 
Stéphanie Frappart die het
heeft aangedurfd een man-
nenwedstrijd van voetballers
te scheidsrechteren.

Op het hoogste niveau nog
wel. Dat is ongewoon, maar
wel geen primeur. De Zwit-
serse Nicole Petignat floot tus-
sen 2004 en 2009 drie
kwalificatiewedstrijden in de
UEFA Cup. Op de keper be-
schouwd zit Petignat nog een
statietje hoger, want in haar
wedstrijden tussen minder
goeie voetballers en dus meer
rare fases, ging het ten minste
nog ergens om. In die van
Frappart niet. Een Europese
Supercup, weze het tussen
grootheden als Chelsea en Liverpool, is een
lucratief tussendoortje gespeeld aan drie-
kwart van de snelheid en intensiteit.

Frappart kreeg applaus van beide suppor-
terskernen. Zo stond het in L’Equipe die don-
derdag een verslag had van haar optreden.
Dat applaus wil ik best geloven, maar hoewel
ik er niet bij was, durf ik mijn hand in het
vuur te steken dat het geen vijf minuten zal
hebben geduurd voor ‘You cunt!!!’ zal zijn ge-
roepen.

De beslissingen van Frappart waren af en
toe gecontesteerd, de ene keer al zwaarder
dan de andere. Dat schreef L’Equipe, maar die
voegde daar aan toe dat ze nooit de pedalen
kwijt was en dat het spel onder haar watch op
en neer vloeide. In de laatste paragraaf
schreef A. Cl. nog dat ze zich netjes van haar
taak had gekweten om de doelmannen te ver-
plichten op hun lijn te blijven tijdens de straf-
schoppenreeks.

Ai, had niet moeten gebeuren. Een dag
later bleek uit beelden dat de laatste redding
er een was waarbij de doelman juist niet op
de lijn stond met één voet (wat de nieuwe

regel is) maar helemaal los van de lijn een
jump start had genomen. Dat had ze kunnen
zien, maar de VAR ook en die greep niet in.

Er is geen enkele objectieve reden waarom
vrouwelijke scheidsrechters niet zouden wor-
den ingezet bij mannenwedstrijden – zo moei-
lijk is dat scheidsrechteren nu ook weer niet
(grapje) – op voorwaarde dat ze aan alle crite-
ria voldoen. Die zijn in volgorde van belang:
de regels kennen, genoeg wedstrijdervaring
opdoen en – superbelangrijk – de fysieke
proeven doorstaan. Daar zou het schoentje
weleens kunnen wringen. Die proeven zijn
niet mis en zoals bekend lopen vrouwen van-
daag, en ook nog de komende millennia, op
fysiek vlak achter op de mannen. Die achter-
eenvolgende sprints, dat lukt nog wel, maar
aansluitend die snelle intervalloop na amper
tien minuten rust, dat is al andere koek.

In België zouden ze worden geconfron-
teerd met een bijkomend pro-
bleem: de scheidsrechters
moeten hier hun vetpercen-
tage onder de 12 procent krij-
gen. Het nut daarvan wordt
betwijfeld, maar scheidsrech-
ters selecteren is niet zoiets
als de kieslijsten samenstellen
– vrouwtje-mannetje-vrouw-
tje-mannetje. We kunnen en
mogen de vrouwen niet posi-
tief discrimineren. Het wordt
onder de 12 procent (ook voor
vrouwen) of niet fluiten, of
een klacht bij UNIA. Frappart
liep /sprintte 120 minuten
lang en zat zo op het eerste
gezicht in de buurt van die 
12 procent, maar eronder

wordt lastig voor elke vrouw tenzij ze Nina
Derwael heet.

Zoals er geen enkele objectieve reden is
waarom vrouwen geen topscheidsrechter
zouden kunnen worden is er net zo goed geen
reden waarom vrouwen het beter zouden
doen dan mannen. Nochtans zijn er die dat
wel geloven. Neem nu Stéphanie Forde, ope-
rationeel directeur van de Belgische scheids-
rechters, wat dat ook moge betekenen. Ik
vermoed dat ze de aanstellingen in de gaten
houdt en uitstuurt en zorgt dat er overal arbi-
ters zijn en dat hun verslagen binnenkomen,
iets anders kan ik mij niet inbeelden. Vroeger
heette dat eerstaanwezende secretaresse.

Haar werd gevraagd of vrouwelijke scheids-
rechters iets extra op het veld brengen in ver-
gelijking met hun mannelijke collega’s. Ze had
kunnen zwijgen. Dat deed ze niet. Ze sprak in
clichés: “Ik denk dat vrouwen de emoties op
het veld beter aanvoelen. Ze kunnen de frus-
traties van de spelers op een andere manier
kalmeren. Er is meer begrip.” In haar enthou-
siasme om het glazen plafond te doorbreken,
goot ze een betonnen grondplaat.

Stéphanie Frappart floot woensdag de Europese Supercup tussen Chelsea en Liverpool. © AP

Er is geen
reden waarom
vrouwen geen
topscheids -
rechter kunnen
zijn, maar ook
niet waarom 
zij het beter
zouden doen
dan mannen
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Never forget. Dat was 
een heel speciale ervaring

USAIN BOLT OP TWITTER OVER HET WERELDRECORD (9.58) DAT HIJ TIEN JAAR GELEDEN VESTIGDE OP DE 100 METER

Eerste klasse A
Speeldag 4

Gisteravond
Club Brugge - KAS Eupen 0-0
Vandaag
KV Kortrijk - Anderlecht 18 uur
KV Mechelen - Cercle Brugge 20 uur
W.-Beveren - KRC Genk 20.30 uur

Zondag
Standard- Moeskroen 14.30 uur
Antwerp - STVV 18 uur

AA Gent - KV Oostende 20 uur
Z. Waregem - Charleroi 20.30 uur

Stand
1. Club Brugge 4 10
2. KV Mechelen 3 7
3. Moeskroen 3 7
4. Antwerp 3 6
5. Standard 3 6
6. KV Oostende 3 6
7. Charleroi 2 5
8. AA Gent 3 4

9. KV Kortrijk 3 4
10. KRC Genk 3 3
11. Z. Waregem 3 3
12. STVV 3 3
13. Anderlecht 3 2
14. Eupen 4 2
15. W.-Beveren 3 1
16. Cercle Brugge 3 0

“Maar goed, ik snap je punt. Sinds de passage
van Michel Preud’homme slaagt Club erin om
elk jaar een stap vooruit te zetten. Hun transfers
zijn er ook vaak óp – veel miskopen hebben ze
daar niet gedaan. Maar nogmaals: ik krijg het
niet over mijn lippen dat Club groter is dan An-
derlecht. Daarvoor is de geschiedenis van paars-
wit te groot.”

Over Preud’homme gesproken: die is bezig
aan zijn tweede seizoen Standard.
“En daarin pakt hij vaak prijzen, niet? Ze zul-
len er alleszins niet veraf zijn. Goede coach,
Preud’homme. Hij zit bij een ploeg die hij zelf
mee heeft kunnen vormen. Hij kent de stijl
van het huis. Standard zal er dicht bij zijn, dit
jaar.”

En Anderlecht?
“’We’ hebben nog wat tijd nodig. Het geeft
moed om te zien dat Vincent Kompany er een
filosofie in probeert te pompen. Maar we
mogen pas na drie seizoenen resultaten ver-
wachten. Pas op, ik zeg niet dat Anderlecht
voordien geen prijzen kan pakken. Maar die
drie jaar zullen nodig zijn om iets structureels
neer te zetten.”

Met welke garantie?
“Mag ik onze rollen even om-
draaien? Ik zal jóú eens een
vraag stellen. Kan jij zeggen
of Guardiola resultaten halen
als hij bij Lokeren zou wer-
ken?”

Euh. Kampioen zal hij niet
worden.
(onverstoord) “Wat ik wil zeg-
gen: veel is afhankelijk van de midde-
len. Heeft Guardiola bij Bayern of
City een rechtsback van 70 miljoen
nodig? Dan kopen ze die. Bij Loke-
ren zou hij moeten werken met het
materiaal dat aanwezig is. Het-
zelfde geldt voor Anderlecht: als
de club wil en kan meegaan in
Kompany’s visie, is de kans op suc-
ces veel groter. Maar om op je
vraag terug te komen:

een garantie heb je nooit.”

Ze kunnen geen goal maken…
“Dat kwam omdat ze voorin niemand hadden.
Al blijft het afwachten wat Roofe zal brengen.
Ik heb Leeds gevolgd vorig jaar – omdat mijn
landgenoot Bielsa daar trainer is. Roofe deed
het goed. Alleen speelt Leeds verticaal voet-
bal, terwijl Kompany Anderlecht op z’n
Spaans laat voetballen. Het is afwachten of
Roofe daarin zijn draai vindt. Hoe dan ook
mogen we Anderlecht pas eind september be-
oordelen. Als ze drie, vier matchen gespeeld
hebben na het einde van de transfermarkt.”

Wie weet is Anthony Vanden Borre er dan
ook.
(glundert) “Ik heb het gelezen, ja.”

Je wordt er instant gelukkig van.
“Omdat het mij enorm veel plezier zou doen.
Als Anthony het hoofd van Kompany had
gehad, zou hij ook voor een club als Manches-
ter City gespeeld hebben. Misschien is Vincent
dan ook de man om hem bij te staan. Ik ken
Anthony. Je kan er geen leider van maken.

Maar geef hem zes maanden,
en laat hem zich amuseren,
zal je zien dat hij het nog
kan.”

Tot slot: wanneer zien we
de coach Nicolas Frutos
terug?
“Dat kan morgen zijn, vol-
gend jaar of binnen vijf jaar.
Voorlopig concentreer ik me
op een ander project. De
voorbije 2,5 jaar heb ik

samen met een vriend een pro-
gramma op poten gezet voor jeugd-
opleidingen. Onze droom is die
visie te implementeren in een Belgi-
sche profclub. Na de mercato zullen
we de eerste gesprekken voeren met

enkele clubbesturen. En daarna? Ik
weet dat ik ooit weer bij Anderlecht

zal werken. Ik vóél dat. Maar wan-
neer? De tijd zal het uit-

wijzen.” (NVK)

‘Ik krijg het niet
over mijn lippen
dat Club Brugge
groter is dan
Anderlecht’ 
NICOLAS FRUTOS
EX-ANDERLECHT

Bolat: ‘Ik kan niet 
garanderen dat ik blijf ’
 Sinan Bolat (30) kan niet beloven
dat hij tegen AZ nog de doelman
van  Antwerp is. “Ik sluit een ver-
trek niet uit.”

Het was tegen uitgerekend AZ
dat Bolat in 2009 de wereld
rondging. In de extra tijd van het
Champions League-groepsduel
tussen de Nederlanders en Stan-
dard stormde de doelman bij een
0-1-tussenstand mee naar voren
om te doen wat niemand realis-
tisch achtte: met een kopbal voor
een gelijkspel zorgen. “Een for-
midabel aandenken”, noemt Bo-
lat dat. 

Met Antwerp wil Bolat nieuwe
herinneringen creëren, zoals in
Plzen. “De supporters, de stad,
de spelers: we smachten alle-

maal naar Europese successen.
Ik ook.” Alleen blijft het afwach-
ten of Bolat effectief deel zal uit-
maken van dat verhaal. “Ik heb
geen zin om te liegen”, aldus de
international, “dus ja, er is be-
langstelling. Onder meer vanuit
Turkije.”

Bolat “sluit een vertrek niet
uit”. Kan ook niet anders, gezien
zijn contractstatus. Hij ligt nog
maar één seizoen vast op de Bos-
uil. (PJC)

Volgens Sinan
Bolat is er
belangstelling
uit Turkije 

‘Vanden Borre welkom op Anderlecht’
De deur staat open. Manager
Michael Verschueren geeft toe
dat Anthony Vanden Borre (31)
welkom is bij Anderlecht. Boe-
zemvriend Christian Wilhelms-
son gelooft in de slaagkansen.
Bij paars-wit steken ze
het niet meer weg. “Er
is contact geweest
tussen Vincent
(Kompany, red.) en
Anthony”, beves-
tigde Michael Ver-
schueren gisteren.
“Dat is op zich niet zo
verwonderlijk, ze zijn
goeie vrienden.” Tijdens die
gesprekken is een terugkeer bij
RSCA ter sprake gekomen.
“Maar het is niet zo dat een re-
integratie in de A-kern of een
profcontract op dit moment

loor in een paar weken tijd 8 à
9 kilo. (lacht) We hebben hem
proberen reviven. Bovendien
was ik verrast hoe snedig en
sterk hij nog was met de bal.” 
Het maakt van Wilhelmsson
een ‘believer’ dat VdB een ge-
slaagde rentree kan maken bij
in het Astridpark. “Ik ben over-
tuigd dat hij kan terugkeren op
het noodzakelijke niveau, ja.
Met Vincent aan het hoofd
krijgt Anthony nog één kans
om zich te bewijzen. Die zal hij
ten volle moeten grijpen. Aan
hem om meer toegewijd te
zijn en zich te gedragen als
een professional. Ik hoop echt
dat Anthony er het beste van
maakt. Hij heeft nog steeds
ongelooflijk veel talent.”
(VDVJ/PJC)

realistisch is”, aldus Verschue-
ren. “Wel mag Anthony zich
melden op de club om mee te
trainen – bij de beloften bij-
voorbeeld – om zo weer voet-
baller te worden. Ik weet niet of

hij ook effectief op dat
aanbod zal ingaan.”

Boezemvriend Chris-
tian Wilhelmsson
weet alleszins dat
Vanden Borre nog
droomt van een

tweede leven als prof.
De voormalige Rode

Duivel ging in januari een
maand lang trainen bij zijn
Zweedse ex-ploegmaat in Du-
bai. “Hij heeft hier bijzonder
hard gewerkt”, vertelt Wilhelms-
son. “Anthony arriveerde met
flink wat overgewicht, maar ver-


