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Wetteloosheid

artita zero of wedstrijd nul, zo heb-
ben de Italianen in maart van dit
jaar de Champions League-wedstrijd
tussen Atalanta Bergamo en Valen-
cia gelabeld. Die werd in Milaan ge-
speeld in San Siro op 19 februari.
Twee dagen later zou de eerste posi-
tieve Covid-19-test worden bevestigd
in Italië. Op 26 maart telden ze in
Bergamo de duizendste dode.

Wat daarna volgde, behoort inmiddels tot
het collectief geheugen van elke Italiaan en
elke wereldburger. Elke wereldburger? Neen,
er is een klein deel dat zich niks aantrekt van
burgerzin. Die vind je overal, jammer genoeg
in grote concentraties in bepaalde vakken van
voetbaltribunes waar het geheugen nooit ver-
der draagt dan negentig minuten.

Die biologische bom in 
Milaan, met in het stadion
40.000 Bergamasken onder
wie enkele superverspreiders,
zette een ander land meteen
in brand. 2.500 Valencia-fans
ondernamen de reis en een
deel van hen vloog daags na
de wedstrijd terug, enkelen
drager van een lading virus.
Vervolgens was Spanje aan de
beurt.

Een tweede voetbalwed-
strijd gelieerd aan een uit-
braak van corona is
Liverpool-Atlético. Die werd
gespeeld op 11 maart, een tijd-
stip waarop heel wat alarm-
signalen op rood stonden. De
coach van Liverpool, Jürgen
Klopp, vond de wedstrijd
laten doorgaan een criminele
beslissing. Er zaten 52.000 fans op Anfield,
van wie 3.000 Madrilenen.

Volgens een studie steeg het aantal besmet-
tingen en ziekenhuisopnames in de week na
de wedstrijd exponentieel. Een erg voorzich-
tige schatting op basis van contactopsporing
kon 41 extra doden rechtstreeks in verband
brengen met die wedstrijd. Op dezelfde elfde
maart was voetbal met fans in Frankrijk al
verboden, omdat afstand houden in een sta-
dion onmogelijk was. Dat belette de PSG-fans
niet om met duizenden een volksfeest te orga-
niseren tijdens PSG-Borussia Dortmund. Er
werd luid gezonden en gebruld en om elkaars
nek gehangen. Er is geen studie bekend over
de gevolgen van die wedstrijd.

Je kan niet alle voetbalfans over dezelfde
kam scheren, maar voetbal heeft wel dit als
nadeel: het maakt niet het beste los in de
mens. Zelfs de uiterst beschaafde en even-
wichtige medemens verliest minimaal twintig
IQ-punten als die fan is en zijn team speelt.
Voetbal met publiek – in bubbels, op afstand,
of hoe ook – is onverantwoord in precaire tij-

den waarin social distancing de beste garantie
is voor niet te veel virusverspreiding. Vragen
om niet te juichen, niet te schreeuwen, niet te
dansen en niet te zingen staat haaks op het
DNA van de holenmens die hij/zij wordt als
het favoriete team in de 93ste minuut de win-
nende goal scoort.

Er is natuurlijk iets meer loos dan een niet
te controleren dwangneurose. Wat de Genk-
fans vorig weekend uitvraten, dicht op elkaar
zonder mondmasker staan zingen en juichen,
is een opgestoken midden vinger naar clubbe-
stuur en overheid. De straf – de helft minder
fans in het stadion – is een lachertje.

De problematiek corona en voetbal is een
beetje ingewikkelder dan wedstrijden met
veel, weinig of zonder publiek. Elk stadion
heeft een vak waar wetteloosheid de regel is,

waar de ‘flikken’ zich niet ver-
tonen, waar zwarte kledij het
uniform is, waar de eigen re-
gels gelden die nooit de regels
van het algemeen belang zijn.
De overheid en de clubs heb-
ben daar geen antwoord op,
ze zijn er zelfs bang van.

Donderdag speelde Willem
II uit Tilburg voor het eerst in
een eeuwigheid nog eens Eu-
ropees. Zonder publiek zoals
de UEFA het wilde. Er was
toestemming voor vijfhon-
derd fans om zich te verzame-
len op een plein om naar een
groot scherm te kijken. Er
kwamen er meer dan duizend
op af. Ze stonden op elkaar
gepakt, brulden en zongen en
geen één droeg een mond-
masker.

De kritiek was oorverdovend. “Zo gaat het
niet lukken om corona eronder te houden.”
“Mes in rug van zorgpersoneel.”

Het antwoord van burgemeester Theo We-
terings gaf aan waar het probleem zich situ-
eert: bij de wetteloosheid van een deel van
het voetbalpubliek. “Als je het niet toestaat,
loop je het risico dat supporters zich op ver-
schillende plekken in de stad manifesteren.
Het was een bewuste keuze.” Al bij al een ver-
bijsterende vaststelling, dat je asociaal wan -
gedrag concentreert om het te controleren,
waarna je niet optreedt als het uit de hand
loopt omdat de ellende anders niet te over-
zien is.

De burgemeester vroeg zich ook af of er
binnen de maatschappelijke spelregels die er
nu zijn überhaupt een vorm van betaald voet-
bal mogelijk is. Dat is een heel terechte vraag.
Natuurlijk niet, maar geen politicus die het ge-
zegd wil hebben. En hij besloot met “het was
een waardeloze avond”. Willem II verloor met
4-0, dus waardeloos was het zeker, waarden-
loos nog meer.

De fans van Genk, velen zonder mondmasker, vieren de 3-1 tegen Mechelen, vorig weekend. 
© PHOTO NEWS
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Antwerp krabbelt pas overeind
na invalbeurt van Refaelov

Uitgerekend Lior Refaelov
bezorgde Antwerp de drie
punten in Kortrijk. Coach
Ivan Leko pakt zo zeven op
negen.

Mooi was het niet, maar de
punten zijn wel binnen. Noch-
tans leek dat er lang niet in te
zitten. Derde minuut: 1-0. 
D’Haene mocht vrij zijn plekje
kiezen, Mboyo troefde Batubin-
sika en Pius wel heel gemakke-
lijk af. Het is allemaal net te 
weinig. Helaas, Leko heeft geen
alternatief.

Op de flanken posteerde de
Kroaat De Laet en Benson.
Nochtans deed die eerste het
de voorbije weken prima cen-
traal achterin en is Benson niet
de speler om zo’n hele flank te
bestrijken. Helaas, Leko heeft
geen alternatief. De Pauw? Kon
nog geen enkele keer overtui-
gen. Buta? Is nog out. Juklerod?
Geblesseerd. Een andere wing-
back? Niet voorhanden. Zo-
doende moest alles bij Antwerp
door het centrum. 

Waar zou sportief manager
D’Onofrio tegenwoordig alle-
maal mee bezig zijn? Gerkens,
Verstraete, De Pauw, zelfs Ju-
klerod: geen van allen was vorig
seizoen onbetwist titularis. 

Odette speelde ook mee. De
storm maakte dat Kortrijk in de
eerste helft met de wind in de
rug speelde. En of dat hielp. De
doeltrappen van Butez raakten
amper over de helft van zijn

helft. Gelukkig was Butez er. Hij
hield Ocansey en Makarenko
van de 2-0. De voorsprong aan
de rust was niet overdreven,
Antwerp kon welgeteld één
keer dreigen. Kortrijk zou het
zich serieus bekopen dat het
maar met 1-0 ging rusten.

Leko greep halfweg in. Pius
werd uit zijn lijden verlost, Re-
faelov kwam erin. De Laet ver-

huisde weer naar zijn centrale
plaats, Refaelov kwam in de rug
van Mbokani. 

Antwerp kwam opzetten en
even voorbij het uur stond de
gelijkmaker op het bord. Sains-
bury werkte een voorzet van
Gerkens, prima bediend door
Benson, in eigen doel. Eindelijk
liet ‘Bennie’, want zo wordt die
laatste liefkozend genoemd,
zien waarom hij nog steeds Ant-
werps duurste transfer ooit is.
Zonde dat hij vijf minuten later
geblesseerd uitviel.

Tien minuten voor tijd kreeg
Antwerp een vrijschop aan het
halve maantje. Een streep ver-
der stond het 1-2. Vintage Refa-
elov. In blessuretijd maakte
Mbokani er op aangeven van
Nsimba nog 1-3 van. (MVS)

Eindelijk liet
Benson zien

waarom hij nog
steeds Antwerps
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Wielerteam
Ineos haalt uit
op transfermarkt

Laurens De Plus, Richie Porte,
Daniel Felipe Martínez en Tom
Pidcock rijden volgend seizoen
voor de Britse WorldTour-
 formatie Ineos. Superknecht De
Plus komt over van Jumbo-
Visma. “Ik ben echt heel blij met
deze kans”, liet onze landge-
noot weten. “In het peloton
praat iedereen over deze
ploeg en de manier waarop ze
het wielrennen naar een ho-
ger niveau hebben gestuwd.
Ik wil daar deel van uitma-
ken.” Porte, de nummer drie in
de Tour, verlaat Trek-Segafredo.
Martínez komt over van EF. De
21-jarige belofte Tom Pidcock
zet bij Ineos zijn eerste stappen
op WorldTour-niveau. (XC)

Duplantis en Broeders
springen geen record
Het was misschien de meeting
te veel voor de polsstoksprin-
gers, die het atletiekseizoen af-
sloten op de Diamond League
in Doha. Armand Duplantis
sprong vorige week in Rome
nog naar een wereldrecord out-
door (6,15 meter). Gisteren
bleef hij foutloos tot 5,82 meter,
maar faalde dan twee keer op
5,92 meter en op 6 meter. Voor
de twintigjarige Zweed, die 
volgens Sergej Boebka in staat
is om 6,25 meter te springen,
volstond dat wel om te winnen. 

Ben Broeders finishte met
5,71 meter als vijfde in het
kleine stadion van de Qatar
Sports Club.  De Leuvenaar
wilde zo min mogelijk krachten

verspillen voor hij zich aan 5,82
meter waagde, één centimeter
meer dan zijn Belgisch record
dat hij vorige week sprong. Dat
lukte evenwel niet. Hij begon
op 5,46 meter, maar ging daar
pas bij zijn tweede poging over.
Op 5,61 en 5,71 meter had de
student farmacie telkens drie
pogingen nodig. Het bobijntje
was af. Een nieuw record zal
voor het nieuwe jaar zijn.

Wereldkampioen Sam Ken-
dricks bleef op 5,82 meter ste-
ken, maar ging daar pas bij zijn
derde poging over. Renaud La-
villenie sloot de meeting even-
eens af op 5,82 meter en werd
derde omdat hij op 5,71 meter
drie sprongen nodig had. (VH)

Antwerp-speler Dylan Batubinsika (links) verdedigt op
doelpuntenmaker Ilombe Mboyo van Kortrijk. © BELGA

Lionel Messi heeft een sneer
uitgedeeld naar de leiding van
Barcelona. De Argentijnse ve-
dette vindt dat medeaanvaller
Luis Suárez respectloos is be-
handeld. De Uruguayaan werd
door coach Ronald Koeman
overbodig bevonden. Deze
week volgde een transfer naar
Atlético Madrid. 

Voorzitter Josep Maria Bar-
tomeu had Suárez na de 8-2-af-
straffing door Bayern München
in de Champions League niet
op een lijst gezet van spelers die
per se niet mochten vertrekken
uit Barcelona. Koeman zei kort
na zijn aanstelling dat hij Suá-
rez, wiens contract nog een
jaar liep, niet nodig had. 

Messi haalt uit naar Barça-bestuur 
na afscheid van boezemvriend

“Je verdiende een afscheid
dat past bij wie je bent: een van
de belangrijkste spelers uit de
clubhistorie”, schreef Messi op
Instagram. “Je hebt het niet ver-
diend hoe zij je eruit hebben
gegooid. Maar de waarheid is
dat niets me hier nog verbaast.”

Suárez had donderdag bij
zijn afscheid mooie woorden
over voor Messi die, zo was
hem ooit ingefluisterd, moeilijk
zou zijn in de omgang. Suárez
verklaarde dat ze juist de beste

vrienden waren geworden. 
Messi laat zich regelmatig

negatief uit over Barça. Vorige
maand drong hij aan op een
transfer, maar de club hield
hem aan zijn contract. (VK)

Een omhelzing tussen
aanvallers Luis Suárez en
Lionel Messi. © REUTERS
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Het wordt een eer om tegen twee van 
de grootste boksers van hun generatie 
uit te komen, allebei bang om te vechten

CONOR MCGREGOR BOKST NA MAYWEATHER NU TEGEN PACQUIAO, OP TWITTER

Antwerp 3

KV Kortrijk 1


