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Hillsborough

k ben drie keer moeten verschijnen voor
de Raad voor de Journalistiek. Die 
bestaat nog niet zo lang als ik al bezig
ben, dus het kan daaraan liggen dat het
bij drie is gebleven.

De eerste keer omdat ik in een over-
duidelijke zaak van mensenhandel met
Nigeriaanse voetballers door Roeselare
een rechter uit Kortrijk, die de feiten niet
bewezen achtte, een oen had genoemd.

Die kon dat niet verdragen en stapte naar de
Raad voor de Journalistiek. Hij kreeg geen ge-
lijk, natuurlijk niet, maar ik was wel een halve
dag kwijt.

De tweede keer was in 2014 toen ik in een
persiflage voorafgaand aan het WK had gela-
chen met de Afrikaanse voetballanden omdat
die altijd roepen voor een
worldcup dat ze gaan winnen,
maar er niets van terecht
brengen. Dat is toe te wijzen
aan veel oorzaken, waarvan
er geen te maken hebben met
het feit van donker te zijn, wel
met een gebrek aan prestatie-
cultuur. Het stond daar een
beetje anders, scherper, maar
goed: meer nurture dan na-
ture.

Een donkere halve Brazili-
aanse Belg die muziek speelt –
uitgestuurd door KifKif –
voelde zich aangesproken. Hij
pleitte betrokken partij te zijn
(anders mag je geen klacht in-
dienen) en vond het nodig mij
van racisme te betichten. Ik
heb mijn zegje gedaan, en
passant even de vooringeno-
men Afrikaanse juriste van
Unia op haar plaats moeten zetten omdat ze
onzin verkondigde en heb de zaak gewonnen.
Weer een halve dag kwijt. Bon, wat ik aan
zaak twee overhield, was een aversie voor Kif-
Kif, Unia en de Raad voor de Journalistiek.

Toen moest zaak drie nog komen en daar-
voor moet ik eerst even terug naar 15 april
1989, toen ik van onze hoofdredacteur Paul
Goossens de opdracht kreeg om naar Shef-
field te reizen en daar verslag uit te brengen
van een stadionramp. Wat ik deed en ik arri-
veerde op zondag, een dag na de ramp, in de
sporthal naast Hillsborough Stadium waar alle
lijken lagen. Ik liep daar tussen de bodybags
samen met Margaret Thatcher, toen de 
premier van het Verenigd Koninkrijk.

Ik ben uiteindelijk naar Liverpool gereden
en ben daar een week gebleven. Uit de getui-
genissen van de Liverpool-fans die ik de
dagen daarna sprak, was het duidelijk dat dit
een drama was in de ergste zin van het

woord. Omdat een heel stel fans – een aantal
dronken en zonder ticket zoals toen de ge-
woonte was – bang was de wedstrijd te missen
en begon te duwen tegen de ordediensten, de
suppoosten en de hekkens, werden die door
de politie opengezet. De fans zijn vervolgens
allemaal het vak aan Leppings Lane binnen -
gestormd, maar dat vak zat al vol. Uit de 
getuigenissen bleek dat de Liverpool-fans 
eigenlijk hun collega’s hadden verpletterd.

In 2016 verscheen ineens het bericht bij
ons dat de dienstdoende commissaris uit die
tijd, ene David Duckenfield, en bij uitbreiding
het hele politiekorps verantwoordelijk was
voor de dood van de 96 Liverpool-fans. Geen
woord over de schuld van supporters die 
absoluut een vak in wilden dat al overvol was.

Dat vond ik vreemd en ik
schreef er een column over.

Waarop een Belg die af en
toe naar Liverpool gaat kijken
– heerlijke ploeg, heerlijke
sfeer, dus hij heeft groot gelijk
– klacht indiende tegen mij bij
de Raad voor de Journalistiek.

Mijn inschatting was dat ze
die zouden klasseren wegens
niet ter zake doende. Maar
neen, ik werd gesommeerd te
verschijnen. Dat heb ik aan
mijn laars gelapt met de mel-
ding dat ik zelden met lezers
in discussie ga en al helemaal
niet met voetbalsupporters.
Iemand van onze bazen is in
mijn plaats gegaan, waarvoor
dank, heeft hetzelfde riedeltje
als altijd afgehaspeld: een co-
lumn is een mening en ieder-
een is vrij een mening te

hebben zolang die niet blablabla… Raad eens?
Ik heb ook die zaak gewonnen. Gevolg: er
mag gebeuren wat er wil, maar ik ga nooit
meer naar de Raad voor de Journalistiek.

Daarna kreeg ik nog telefoon van de plaat-
selijke krant Liverpool Echo die mij net niet
vilde voor zoveel onbegrip. Ik herhaalde mijn
stelling: beschaafde mensen gaan niet ergens
naar binnen waar geen plaats meer is en be-
ginnen vooral niet te duwen met honderden
tegelijk. “Zijn onze voetbalsupporters dan
niet beschaafd?”, vroeg de journaliste. Ik zei:
“Meestal niet en die van jullie zelden, remem-
ber The Heysel 1985.” Toen kreeg ze een 
beroerte.

Van de week is politiecommissaris David
Duckenfield vrijgesproken. Justice is done. Het
is te hopen dat Liverpool dertig jaar na de
laatste titel de Premier League wint, dat zou
ook gerechtigheid zijn. En misschien de won-
den wat helen.

Een politieman schiet een voetbalfan te hulp in het Hillsborough-stadion. Op 15 april 1989
kwamen 96 mensen om bij de wedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest. © IMAGEGLOBE
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Roberto Martínez? Het zou niet slecht zijn 
om nog twee jaar met hem verder te gaan, 
tot het WK in Qatar

MEHDI BAYAT, VOORZITTER VAN DE BELGISCHE VOETBALBOND, IN ‘VTM NIEUWS’

Michael
Verschueren:
‘Wij blijven
een
kampioenen -
huis.’ 
© PHOTO NEWS

‘Nasri heeft niet onmiddellijk
gebracht wat we
verwachtten. Hij was fysiek
niet in orde. Ik vergelijk het
een beetje met Eden Hazard
bij Real Madrid’

Zijn jullie tevreden over de samenwerking
tussen Kompany en Frank Vercauteren?
“Die verloopt uitstekend. Wij hadden het gevoel
dat Simon Davies ervaring en kennis miste van
de Belgische competitie. Vandaar de komst van
Vercauteren. En ik wil er meteen bij zeggen dat
het project-Kompany helemáál niet dood is.
Omdat Vercauteren in plaats van met twee
nummers 10 nu met een 6, een 8 en één 10
speelt? Dat is hooguit een accentverschuiving
binnen de speelstijl. Ook Vercauteren wil van
achteruit opbouwen en via balbezit aan domi-
nantie komen. Wat een onzin is het ook om te
stellen dat de coach Kompany opzij is gescho-
ven. Kompany is nooit coach geweest. Waarom
is dat zo moeilijk te geloven?

“Het elftal op zondag is het resultaat van een
proces doorheen de week. Trainingen worden
gefilmd en ontleed. De mening van Jonas De
Roeck, die de defensieve lijn aanstuurt, wordt
gevraagd, net als die van Pär Zetterberg, die de
offensieve lijn aanstuurt. Er wordt gepraat, ge-
discussieerd, afgewogen en op het einde neemt
iemand zijn verantwoordelijkheid om de kno-
pen door te hakken. Nu is dat Vercauteren,
voordien was dat Davies.”

Durft u in te gaan tegen Kompany?
“Ja hoor. Maar wat voor een vraag is dat? Ik
vind niet dat een directeur sport er is om zijn
staf voortdurend in vraag te stellen. Kompany,
Vercauteren en de staf zijn de experts. Wél stel
ik vragen en geef ik mijn mening. Vorige maan-
dag zat ik samen met Kompany en Vercauteren
en heb ik gevraagd waarom tegen Kortrijk vanaf
minuut één ons spel zo traag verliep. ‘We zijn
niet als een tank gestart’, heb ik geopperd.
Nochtans was dat wel zo in Waregem.”

En hoe reageerde Vercauteren?
“Hij miste offensieve slagkracht. Vercauteren
beloofde op zoek te gaan naar oplossingen.”

Wat is uw grootste frustratie tot dusver?
“De vele geblesseerden, waardoor het project
vertraging oploopt. Maar we blijven vooruitkij-
ken. Europees voetbal is nog steeds de finaliteit
dit seizoen. We zijn winnaars.”

Zijn de middelen aanwezig om correcties te
doen aan de kern? Uit het jaarverslag bleek
dat RSC Anderlecht NV het vorige seizoen
afsloot met een verlies van 27 miljoen euro.
“We zullen inderdaad creatief moeten zijn.
Onze jeugd zal alvast de kansen krijgen om
door te groeien. Eén ding is zeker: de tijd van
de overbetaalde middelmaat is voorbij.

“Ik besef dat mijn succes afhangt van het
succes van de ploeg. Maar ik geloof rotsvast dat
het goed komt. Wacht maar.” (SK)

opnieuw gemaakt. De analyse is dat we dit keer
over een kern beschikken die kan meedingen
naar Europees voetbal. Maar we hebben veel
meer jeugd moeten integreren dan voorzien
was. Het mag ook weleens geschreven worden,
die lange lijst geblesseerden. Het is begonnen
met Bakkali, Najar, Dimata, dan Kompany en
Sandler. Roofe was langer out dan voorzien.
Nasri heeft nooit zijn niveau gehaald. Net toen
hij aan de oppervlakte kwam, is ook hij twee
maanden uitgevallen met een scheur. Wij heb-
ben weliswaar gigantische talenten lopen, maar
ze moeten in een nieuwe, revolutionaire ma-
nier van voetballen week in, week uit presteren
onder immense druk. Bij sommigen merken we
ook dat hun schoolresultaten achteruitgaan.
Ook daar ontfermt Kompany zich over.”

Ja maar, u hebt ze aangeworven, zo’n Nasri
die anderhalf jaar niet had gevoetbald. 
U wist dat Vincent blessuregevoelig is.
“Komaan, niemand had dít allemaal kunnen
voorspellen, toch? Sandler is inmiddels ook al
vier weken out. Zonder al die geblesseerden
zouden we nu niet over de negende of tiende
plaats babbelen.”

Wordt Nasri een miskoop?
“Hij heeft niet onmiddellijk gebracht wat we
verwachtten. Hij was fysiek niet in orde. Ik ver-
gelijk het een beetje met Eden Hazard bij Real
Madrid. Nasri is een toffe ket, die hopelijk kan
ontploffen eenmaal hij weer helemaal fit is.”

Eerste klasse A
Speeldag 17

Gisteravond
Antwerp - KV Mechelen 1-0

Vandaag
Club Brugge - Moeskroen 18 uur

Charleroi - Waasland-Beveren 20 uur

Zulte Waregem - Eupen 20 uur

Racing Genk - STVV 20.30 uur

Zondag
KV Oostende - Anderlecht 14.30 uur

Standard - Cercle Brugge 18 uur

KV Kortrijk - AA Gent 20 uur

Stand
1. Club Brugge 15 36
2. Antwerp 17 31
3. Standard 16 30
4. AA Gent 16 29
5. Charleroi 15 28
6. KV Mechelen 17 27
7. Zulte Waregem 16 25
8. Moeskroen 16 22

9. Racing Genk 15 21
10. Anderlecht 16 21
11. STVV 15 18
12. Eupen 16 16
13. KV Kortrijk 16 15
14. KV Oostende 16 12
15. W.-Beveren 16 11
16. Cercle Brugge 16 8

Club zet ongemotiveerde
Diagne op non-actief
Trop is te veel en te veel is trop.
Ondanks een tweede kans na
zijn strafschopincident in Parijs
lijkt het liedje van Mbaye Dia-
gne bij Club Brugge definitief
uitgezongen. De Senegalees
werd na de terugkeer uit Istan-
bul uit de A-kern gezet en volgt
tot nader order een individueel
programma.

Navraag leert dat Club de
fratsen van de stoorzender
meer dan beu is. Zijn gebrek
aan motivatie bracht hem de
voorbije weken allesbehalve op-
nieuw in de gratie van coach
Philippe Clement. De spreek-
woordelijke druppel was Dia-
gnes reisje begin deze week
naar Turkije, waarvan noch het

bestuur, noch de technische
staf op de hoogte was. Dat hij
tussendoor via Instagram op
zijn geringe aantal speelminu-
ten wees, werd hem evenmin
in dank afgenomen.

Clement: “Zolang hij niet
toont dat hij deel van onze
groep wil zijn of dat hij op het
veld wil staan, is er voor hem
geen plaats. Of dit definitief is,
weet ik niet. Ik heb geen glazen
bol.”

Achter de schermen werkt
Club hard aan het vertrek van
Diagne. Hoe sneller Galatasaray
de dure huurling terugneemt,
hoe beter. Van een terugkeer in
de A-kern is er voorlopig in de
verste verte geen sprake. (TTV)


