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Met de wereldtitel en de overstap 
naar de beloften volgend seizoen 
wordt het allemaal wat serieuzer

VELDRIJDER THIBAU NYS LAAT ZICH VOORTAAN BEGELEIDEN DOOR GOLAZO, IN ‘HET NIEUWSBLAD’
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Kamelenmarkt

et beste voetbalfragment van de
week was voor Extra Time, toen Filip
Joos met een flipchart uitlegde dat
de lijnrechter die vorige zondag het
doelpunt van Club tegen Antwerp
had goedgekeurd het áltijd bij het
rechte eind had, wat hij ook zou
hebben beslist. Die redenering klopt
in theorie, al kunnen filosofen een
avondje doorbomen over de stelling

of géén goal toekennen evenveel beslissing is
als wél een goal toekennen. Er bestaat dat on-
geschreven scheidsrechtersadagium: weten
we het niet zeker, dan geen beslissing. Daar-
naast bestaat er zoiets als het voordeel van de
twijfel, of (in sport) het voordeel voor de aan-
val, voor de meest voetballende ploeg. Hoe
ook, we hebben hier te maken met een soort
prisoner’s dilemma maar dan voor refs.

Om exact te weten of die kopbal over de
lijn was, hebben we doellijntechnologie
nodig. Die bestaat. Die wordt
zelfs toegepast. Erger nog, de
machinerie daartoe zou zon-
dag nog in het Jan Breydel -
stadion hebben gehangen van
toen Club daar de Champions
League speelde.

Willen we wel exact weten
of een bal over de lijn is? Ja,
zeggen de voorstanders.
Neen, zeggen de tegenstan-
ders die argumenteren dat
zo’n twijfelbal als zondag zeer
weinig voorkomt en dat onze-
kerheid tot de charme van het
spel behoort.

Juist, maar doelpunten
komen (te) weinig voor in het
voetbal en dat ene goaltje kan
beslissen over degradatie of
promotie. In een lagescores-
port als voetbal, per definitie
oneerlijk, moet het uitsluiten van scheids-
rechterlijke vergissingen de eerste bekommer-
nis zijn. Doellijntechnologie of minimaal een
camera in het doel zou derhalve een goede
zaak zijn. Eén camera moet er wellicht twee
worden en wie moet die daar dan hangen? De
rechtenhouders en het productiehuis allicht.
Schrijf maar snel een addendum bij de tv-
 tender. 

Wie zijn de voorstanders van meer techno-
logie? Alvast de grote ploegen, de G6, dat is
de klassieke G5 plus Antwerp. Wie zijn de te-
genstanders? Clubs uit de K10, dat zijn de
klassieke K11 min Antwerp. Waarom is de K10
tegen? Omdat het te duur zou zijn. Onzin.
Twee GoPro’s achter op de kruisingen vijzen
en met wifi verbinden, dat kunnen geen dure
kosten zijn. Echte doellijntechnologie, waarbij
de ref op zijn polshorloge een signaal krijgt
dat de bal over de lijn is, zou dan weer per

club 300.000 euro kosten en nog een 60.000
of wat aan jaarlijks onderhoud. Dat is het ge-
middeld salaris van één eersteklassespeler.

De kleine clubs kijken nu naar de grote
clubs om de doellijntechnologie te financie-
ren. Hun redenering is een hele kromme: de
twijfelgoaltjes zijn van levensbelang voor de
grote clubs, niet voor de kleine. Dat zal duren
tot er een K10’tje degradeert omwille van een
spookgoal, zoals destijds met dat spookbui-
tenspel. De grote clubs repliceren dat het niet
aan hen is om de kleine clubs financieel te
helpen want – en nu komt het – hun in vele
gevallen buitenlandse eigenaars zijn vele
malen rijker dan onze Belgische eigenaars.

Valabel argument of niet, dit is naast de
kwestie. Hoe komt het dat al die rijke buiten-
landers zich hebben ingekocht in het Belgisch
profvoetbal? Die zijn hier niet aan komen
waaien omdat ze het zo leuk vinden in de bos-
sen van de Oostkantons (Qatarezen in Eupen)

of aan ’t zeitje (Amerikanen in
Oostende) en ook niet omdat
ze idolaat waren van de Jupi-
ler Pro League.

Als buitenlanders inmid-
dels de dienst uitmaken bij
meer dan de helft van onze
profclubs heeft dat alles te
maken met de essentie van de
Belgische voetbalbusiness, ge-
stuurd en gelobbyd door de
grote clubs: het Belgisch voet-
bal is een marktplaats te ver-
gelijken met een Afrikaanse
kamelenmarkt, maar dan
voor voetballers. Buitenlan-
ders kopen zich hier in voor
de aberrante fiscale en para-
fiscale voordelen die nergens
in een ander beschaafd wes-
ters land te vinden zijn en
omdat er nauwelijks een be-

perking is op import van spelers van buiten
de Europese Unie. Als de grote clubs het goed
voorhebben met ons voetbal en de Belgische
verankering, dan moeten ze snel werk maken
van een eerlijk fiscaal en parafiscaal systeem,
van een verhoogde instapdrempel voor niet-
EU’ers, van het strikt naleven van financial
fair play en niet het minst van een eerlijke
herverdeling van de centrale inkomsten van
de competitie.

Als ze dat allemaal goed regelen, zullen de
buitenlanders vanzelf wegblijven, worden de
Belgische clubs weer meer lokaal verankerd
via een doorgedreven jeugdwerking en zal het
quotum buitenlanders dalen van twee op drie
naar één op drie. Dat zal niet gebeuren want
als de kleine clubs en hun buitenlandse eigen-
aars profiteren van onze nationale kamelen-
markt, dan de grote clubs en hun Belgische
eigenaars nog veel meer.

Niemand kan met zekerheid zeggen of de bal van Club Brugge-middenvelder Hans Vanaken
volledig over de doellijn is tegen Antwerp, op de vorige speeldag. © PHOtO NEWS

Echte doellijn -
technologie
zou per club
300.000 euro
kosten en
60.000 aan
jaarlijks
onderhoud. 
Dat is het
salaris van één
eersteklasse -
speler
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Eerste klasse A
Speeldag 25

Gisteravond
AA Gent - Anderlecht 1-1

Vandaag
Charleroi - Zulte Waregem 18 uur

Cercle Brugge - KV Mechelen 20 uur

STVV - Eupen 20 uur

Moeskroen - KV Oostende 20.30 uur

Zondag
Standard - Club Brugge 14.30 uur

Antwerp - KRC Genk 18 uur

Waasland-Beveren - KV Kortrijk 20 uur

Stand
1. Club Brugge 24 57
2. AA Gent 25 49
3. Antwerp 24 45
4. Standard 24 41
5. Charleroi 23 41
6. KRC Genk 24 37
7. KV Mechelen 23 34
8. Z. Waregem 24 34

9. Anderlecht 25 34
10. STVV 24 29
11. Moeskroen 24 27
12. KV Kortrijk 24 26
13. Eupen 24 26
14. KV Oostende 24 21
15. W.-Beveren 24 20
16. Cercle Brugge24 11

hebben op een groep. Je kunt dat niet forceren
want dan werkt het niet. Ik vind dat een gast als
Cimirot die natuurlijke kwaliteiten wél heeft.”

Kan Standard winnen van Club Brugge?
“Als zij iets minder zijn en wij boven onszelf uit-
stijgen. Als Club Brugge zijn normale niveau
haalt, kan het niet.”

Wat maakt dit Club zo goed?
“Philippe Clement die 110 procent uit zijn ploeg
haalt. Het is mooi om te zien dat het hem op-
nieuw lukt, net als in Genk vorig jaar.”

Waarin onderscheidt hij zich tegenover
andere coaches.
“Je hebt die feeling of je hebt die niet. Hij heeft
mensenkennis, is een peoplemanager. Bena-
der een groep van 26 à 28 spelers eens positief
van dag één tot de laatste dag. Geloof me, dat
is helemaal niet gemakkelijk. Je zag in Genk al
dat Clement de kwaliteiten heeft. 

“Maar dat Club Brugge tot vandaag de con-
currentie op deze manier zou overvleugelen,
had ik nooit verwacht. Ze werken goed in
Brugge. Het duo dat nu bepaalt wat er gebeurt
(Bart Verhaeghe en Vincent
Mannaert, FDZ/AR) doet dat
grandioos. Ik kan daar enkel
respect voor hebben.”

Herkent u wat van uzelf in
Clement?
“Het maximum uit een groep
halen was misschien wel mijn
grootste kracht.”

Ook zijn parcours is
vergelijkbaar met dat van u.
Clement ging van
Waasland-Beveren naar
Genk en dan Club Brugge; u
ging via Club Luik en Lierse
naar blauw-zwart. Welke
toekomst ziet u voor hem?
(lacht) “PSV dan, hé. Op een
gegeven moment wordt het
onhoudbaar en moet je hem
laten uitvliegen. Als je ziet hoe
hij een groep begeleidt binnen
en buiten het veld, zoiets ver-
dient veel respect. Ik denk dat
Clement een trainer is die
klaarstaat voor zijn spelers.
Daarin kun je hem ook met mij vergelijken.
Mijn deur stond altijd open. In het begin zie je
niemand, dan komt er eens eentje langs en
plots komen ze met vijf spelers per week.”

Is het niet moeilijk om afstand te houden
als je zo close wordt?
“Neen. Zoiets gebeurt automatisch. In je bu-
reau ben je een beetje vader, een beetje broer,
een beetje nonkel. Wanneer je een stap op het
veld zet, moet je trainer zijn.”

Is dat een verschil met Preud’homme en dit
Standard? Heeft hij door zijn verschillende
functies misschien te weinig tijd voor dat
menselijke aspect?
“Ik zie hem niet genoeg om daar over te oor-
delen. Als ik Preud’homme zie, is het na een
wedstrijd waar ik hem dan een doosje snus
(pruimtabak, FDZ) afpik. Voor de rest weet ik
niet of hij veel contact heeft met zijn spelers.”

Michael Verschueren van Anderlecht zei
dat Standard een concurrent is voor het
halen van play-off 1. Zie je dat gebeuren,

dat ze moeten harken om in de top zes te
blijven?
“Na de toppers tegen Club Brugge en Racing
Genk zullen we dat weten. Play-off 1 niet halen
zou een drama zijn.”

Ze spelen slecht de laatste weken. Wordt u
bang als Standard-supporter?
“Ik heb veel gebreken, maar toch zeker één
kwaliteit: ik ben niet snel bang. Het is begrijpe-
lijk dat de fans niet content zijn. Als zij consta-
teren dat de ploeg op het veld van de eerste
tot de laatste minuut gas geeft, vecht, loopt en
rent, is er niets aan de hand. Krijgen ze een
ander gevoel, heb je een probleem. 

“Wat dat betreft, komt er een superbelang-
rijke match aan zondag. Tegen Club Brugge
kunnen we altijd iets meer. Motivatie zal niet
nodig zijn. We moeten er vooral voor zorgen
dat Club geen kansen krijgt. De boel gesloten
houden en hen toch een beetje opjagen. Laat je
ze toch voetballen, dan zal het rap klaar zijn.”

In Brugge speelde Standard een van zijn
beste wedstrijden van het seizoen, met
mandekking op Vanaken en Vormer. Moet

dat ook morgen het recept
zijn?
“Tegen een ploeg die daad-
werkelijk sterker is, moet je
het soms anders doen. Het is
geen oneer om je aan te pas-
sen aan Club Brugge. Van-
aken is met afstand de beste
voetballer in België. Het is
echt geen verassing dat hij
twee keer op rij de Gouden
Schoen won en dat hij Rode
Duivel is.”

Mist Vanaken geen ballen
aan zijn lijf? Die penaltyfase
tegen PSG met Diagne, dat
gebeurt toch niet mocht
bijvoorbeeld Gerets op het
veld staan?
“Bij mij had die Diagne de
wedstrijd alleszins niet uitge-
speeld. Hij was niet aange-
duid, dus moest hij
wegwezen. Maar je hebt nu
eenmaal mensen met zo’n ka-
rakter als Vanaken. Ceule-
mans was ook geen leider pur

sang. Bij de Rode Duivels zei hij altijd tegen mij
: ‘Als het is om te schelden in de kleedkamer,
doe jij dat maar.’ Vormer bijvoorbeeld is meer
een fighter. Trouwens, Clement heeft die hele
situatie achteraf heel goed aangepakt, ook in
de media.”

Denkt u dat de titelstrijd al beslist is?
“Ik denk het wel. Mocht er toch weerwerk
komen, zal het van de huidige tweede (AA
Gent) zijn. Zij benaderen Club Brugge momen-
teel het meest.”

Wanneer is het seizoen van Standard
geslaagd?
“Met een derde of vierde plaats en een bijho-
rend Europees ticket mogen we van een ge-
slaagd seizoen spreken. Dan zien we wel wat
de toekomst brengt. Ik heb er weleens met
Preud’homme over gesproken. Dit is een heel
proces. Soms heb je als trainer meer tijd
nodig.”

En meer kwaliteit.
(grijnst) “Ja.” (FDZ/AR)

Club-Antwerp
allicht 22 maart
op Heizel
Club Brugge-Antwerp is de offi-
ciële affiche van de bekerfinale.
Dat werd gisteren in het bonds-
gebouw geloot. Wanneer die
gespeeld wordt, kon de KBVB
nog niet beslissen. “De verga-
deringen met de autoriteiten
kunnen pas de volgende da-
gen plaatsvinden”, luidde het
in een communiqué. “Op basis
daarvan zullen datum en aftra-
puur zo snel mogelijk bevestigd
worden.” Zondag 22 maart ligt
voor de hand, aangezien Club –
als het in de Europa league
doorstoot ten koste van Man
United – op donderdag nog in
actie komt. Beide clubs hopen
dat de ticketverkoop snel op
gang kan komen. (MVS)

17.000
De veiling van shirts waarmee
Anderlecht speelde tegen
Moeskroen als eerbetoon aan
de overleden Robbie Rensen-
brink leverde 16.907 euro op.
Het meest gegeerde truitje was
dat van aanvoerder Vincent
Kompany, dat 6.000 euro in het
bakje bracht. De som gaat naar
het project FEFA, dat de inte-
resse van kwetsbare Brusselse
jongeren voor studies en school
opwekt door middel van voet-
bal. “Dit zorgt voor extra moge-
lijkheden om te investeren in de
jeugd”, zegt FEFA-coördinator
Julien Cuxax. (BElgA)

€

‘Dat Club Brugge
tot vandaag de
concurrentie op
deze manier zou
overvleugelen,
had ik nooit
verwacht. Ik kan
daar enkel respect
voor hebben’
ERIC GERETS


