
column

HANS
VANDEWEGHE
Sportjournalist
@hansvdw

Glazen plafond

et was de week van de vrouw in het
voetbal en – raar maar waar – ook in
het mannenvoetbal. Stéphanie Frap-
part is inmiddels een BV(S) of be-
kende voetbalscheidsrechter, niet
alleen in kenaumiddens. Een Franse
madame van 1,64 meter die 22 beren
in korte broek in toom houdt, is groot
nieuws. Dat deed ze opnieuw bij 
Juventus-Dinamo Kiev in de UEFA

Champions League. Tot eenieders tevreden-
heid, zo stond het in de meeste wedstrijdver-
slagen vermeld. Hoezo dan? 

Iedereen die de fysieke examens heeft afge-
legd, het reglementenboek weet toe te passen
(buitenspel is buitenspel, een overtreding is
een overtreding) en de verschillende reeksen
heeft doorlopen, kan om het even welke wed-
strijd fluiten. Ook een vrouw. Ook een man-
nenwedstrijd. Er is geen enkele reden om,
zoals de trainer van Valenciennes David Le
Frapper in oktober 2015, te twijfelen aan ver-
minderde beoordelingscapaci-
teiten ten gevolge van een
vermeend verkeerd geslacht.
Hij zag zijn team een straf-
schop onthouden door Mme
Frappart en besloot “dat het
toch gecompliceerd was, een
vrouw in een mannensport”.
Hij kreeg prompt twee wed-
strijden schorsing.

Frappart floot haar eerste
wedstrijd in de Ligue 1 in 2019,
de late lente, wellicht toen het
niet al te veel kwaad meer
kon. Enkele maanden later
kreeg ze de supercup toegewe-
zen. Dat is ook al geen wed-
strijd op het scherp van de
snede en deze Juve-Kiev was
dat evenmin. Kiev was al uitge-
schakeld voor overwinteren in
de Champions League en Ju-
ventus was al door. 

Donderdagavond kreeg Stéphanie concur-
rentie uit haar sekse. In de wedstrijd AA Gent
tegen Liberec hebben ze ook een vrouw gepro-
beerd. Correctie, drie vrouwen in één keer: 
Katerina Monzul en assistenten uit Oekraïne.
Die fluit al sinds 2016 in de hoogste Oekraïense
mannendivisie. Bij Gent hebben ze bijna meer
Oekraïners dan Belgen dus dat treft. Ook AA
Gent tegen Liberec ging nergens meer om. Hië-
rarchie en anciënniteit, allemaal goed en wel,
maar geef Stéphanie en Katerina voortaan ook
wedstrijden mét inzet.

Het doorbreken van het glazen plafond in
het mannenbastion voetbal is voor de emanci-
patie van de vrouw in het voetbal en bij uitbrei-
ding in de sport de grootst mogelijke hefboom.
Die twee scheidsrechters zullen het verschil
niet maken, maar alle beetjes helpen. 

Neem nu de Red Flames die zich deze week

hebben gekwalificeerd voor het Europees kam-
pioenschap in Engeland: van onschatbare
waarde. De manier waarop was al even belang-
rijk: zwarte beest Zwitserland, waar het enige
verlies van de hele campagne werd geïncas-
seerd, werd opzijgezet. Koel, kil, efficiënt, re-
sultaatgericht: 4-0.

België heeft zich als laatste groepswinnaar
van de poules kunnen kwalificeren. In april
komen daar na play-offs nog eens zeven teams
bij. Ik dacht eerst een enthousiast paragraafje
te wijden aan het Belgische doelpuntensaldo
van plus 32 en die ene 0-9 in Litouwen, maar
toen overliep ik de andere groepen en stootte
ik op Denemarken, dat met 14-0 had gewon-
nen van Georgië, en Frankrijk, dat er elf en
twaalf binnen shotte tegen Noord-Macedonië
en Kazachstan. En dan heeft San Marino nog
geen vrouwenteam. 

Het is wat het is, tot twintig jaar geleden
zagen we die scores ook in de groepen bij de
mannen. De Red Flames hebben met die 0-9

wel de hoogste uitoverwinning
van de hele EK-kwalificatie ge-
boekt, dat is ook wat.

Dat EK moest normaal vol-
gend jaar doorgaan, maar dat
kan niet omdat dit jaar het EK
voor mannen niet kon door-
gaan en werd verschoven naar
volgend jaar. De vrouwen zijn
al van 2019 bezig met kwalifi-
catiewedstrijden en de eind-
ronde van het Europees
kampioenschap wordt in de
zomer van 2022 gespeeld.
Tussen door krijgen ze de kwa-
lificaties voor het WK op hun
bord.

Van alle tot nog toe ge-
plaatste landen heeft België de
minste ervaring: een EK in
2017 en verder niks.

Vrouwenvoetbal is een
jonge sport, en als je een

kwantumsprong wilt maken in een jonge sport
moet je investeren. Het uitstel van het EK is
voor deze jonge groep een goede zaak. Tot wie
ik mij nu moet richten, ik zou het niet weten,
maar misschien kan de voetbalbond het voor-
touw nemen. Een sportbond/sport die een ta-
lentvolle vrouwenploeg ter beschikking heeft,
zicht heeft op twee kampioenschappen, het
voordeel van de tijd heeft en financieel het
meer dan behoorlijk doet, is het aan zijn rang
en stand verplicht om vol te investeren in om-
kadering en randvoorwaarden.

Geef de Red Flames een ambitieus pro-
gramma, haal de internationals gedeeltelijk uit
de competitie, biedt hen lange stages aan met
veel oefenwedstrijden tegen sterke landen,
smeed een team en betaal hen een salaris dat
toelaat zich alleen nog te concentreren op hun
sport.

De Red Flames vieren de kwalificatie voor het EK 2022 in Leuven, na een knappe
4-0-overwinning tegen Zwitserland. © PHOTO NEWS
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We willen de buitenspelregel verbeteren,
niet vanwege de VAR maar om 
offensiever voetbal aan te moedigen

FIFA-VOORZITTER GIANNI INFANTINO, AAN REUTERS

Eerste klasse A
Speeldag 15

Zulte Waregem - Anderlecht 2-2

Waasland-Beveren - Moeskroen 16.15 uur

OH Leuven - Cercle Brugge 18.30 uur

Club Brugge - STVV 20.45 uur

Racing Genk - Antwerp zo 13.30 uur

Beerschot - Eupen zo 16.00 uur

Standard - KV Mechelen zo 18.15 uur

KV Oostende - AA Gent zo 20.45 uur

Charleroi - Kortrijk ma 20.45 uur

Stand

1. Beerschot 14 28
2. Racing Genk 14 28
3. Club Brugge 14 27
4. Antwerp 14 25
5. Standard 14 24
6. Charleroi 14 23
7. Anderlecht 15 23
8. KV Kortrijk 14 19
9. OH Leuven 13 19

10. Cercle Brugge 14 18
11. Eupen 14 17
12. AA Gent 14 16
13. KV Oostende 14 16
14. Zulte Waregem 15 15
15. KV Mechelen 14 13
16. W.-Beveren 14 12
17. STVV 14 11
18. Moeskroen 13 10

Mertens speelt voortaan
in Maradona-stadion
Het San Paolo-stadion wordt tot
Diego Armando Maradona-
 stadion omgedoopt. Dat heeft
de burgemeester van Napels
bekendgemaakt.

Maradona verdedigde van
1984 tot 1991 de kleuren van Na-
poli. Hij leidde de club naar
twee landstitels (1987, 1990),
een Italiaanse beker (1987) en
de UEFA Cup (1989), wat hem
het statuut van halfgod ople-
verde in de Zuid-Italiaanse stad.
Vorige week kwam zowel de
burgemeester als de clubvoor-
zitter met het idee om het 
stadion naar de Argentijnse
voetballer te vernoemen. Dat
werd door de gemeenteraad
unaniem goedgekeurd.

“Maradona is de beste voet-
baller aller tijden”, zegt burge-
meester Luigi de Magistris.
“Met zijn immense talent en
zijn magie heeft hij ons zeven
jaar lang begeesterd. Hij schonk
ons twee landstitels en andere
prijzen. Deze stad zal eeuwig
en onvoorwaardelijk van hem
houden. Hij is de held met wie
alle Napolitanen zich kunnen
identificeren.” Drie jaar terug
werd Mardona al tot ereburger
van de stad benoemd. Voor zijn
begrafenis werd een dag van
rouw afgekondigd in Napels.

De eerste wedstrijd in het
Diego Armando Maradona-
 stadion is tegen Real Sociedad,
volgende donderdag. (AFP/DPA)

  dan Club’

Degryse: “Ik las ergens een studie van een pro-
fessor die had berekend dat de opbrengst uit te-
levisierechten van een BeNeLiga zou kunnen
oplopen tot 450 miljoen euro. Wat is het nu
voor België, 120 miljoen?”
D’Onofrio: “Mannaert weet dat ik 100 procent
achter de plannen sta. Liever vandaag dan mor-
gen.”
Degryse: “Zal een BeNeLiga nog met Luciano
D’Onofrio zijn? Jouw contract loopt af in de
zomer.”
D’Onofrio: “We zullen zien hoeveel zin ik nog
heb om door te gaan. Ik zal mezelf de vraag
stellen: doe ik dit nog graag? Ik ben naar Ant-
werp gekomen omdat Paul Gheysens mij over-
tuigde. Ik adoreer de familie Gheysens, onze
relatie is zeer goed, maar ik vind het normaal
dat ik zelf mag bepalen of ik wil doorgaan, net
zoals het normaal is dat zij op hun beurt mogen
bepalen of ze willen voortgaan met mij. Even
goede vrienden. Ik beloof Paul dat de dag dat ik
vertrek Antwerp sportief en financieel aan de
top in België zal staan. Ik maak er een erezaak
van om alle clubs waar ik werkte in gezonde
staat achter te laten. Standard was de beste
club in België toen ik er wegging.”
Degryse: “Waarom zou je nú vertrekken? Je
bent ontzettend goed in wat je doet, de hele
club respecteert jou en Antwerp staat op de
drempel van iets moois.”
D’Onofrio: “Dat weet je niet. Real Madrid won
vier maanden geleden de titel en dreigt nu in de
Europa League te belanden. Een voetbalwed-
strijd is zoals een gesloten enveloppe: je weet
niet wat erin zit. Ik werk elke dag met twintig
spelers, een hele staf, vijf kine’s, personeel…
Voortdurend dreigt het gevaar. Een club leiden,
wat is dat? Vijf seconden vreugde na een over-
winning en daarna val je opnieuw in de nervo-
siteit van de volgende wedstrijd. Als je dat niet
begrijpt, moet je niet in het voetbal stappen of
je leven wordt ondraaglijk. Ik kan er gelukkig
mee om, c’est ma vie.”
Degryse: “Begrijpt de voorzitter dat ook?”
D’Onofrio: “De voorzitter begrijpt de dingen
zeer snel. Hij vraagt zich ook af: is alles wat ik
zie wel logisch en normaal?”
Degryse: “Je hebt het nu weer over de arbi-
trage?”
D’Onofrio: “Vergissen is menselijk, maar als
vergissingen zich blijven opstapelen…”
Degryse: “Op een of andere manier werkt de
dynamiek wel tussen jullie beiden.”
D’Onofrio: “Wat Paul Gheysens in nog geen vier
jaar heeft neergezet, is fenomenaal. Kijk naar
de nieuwe tribunes. Intussen kunnen we ook

sportieve resultaten voorleggen. Maar als de fa-
milie vindt dat het nog sneller kan gaan, wil ik
niet in de weg liggen.”
Degryse: “Zondag spelen jullie tegen Genk, vol-
gende week tegen Club Brugge. Meteen zullen
we weten wie de échte titelfavoriet is.”
D’Onofrio: “Genk is een zeer goede ploeg, maar
wij zijn niet minder. We kunnen ook concurre-
ren met Brugge. Zij hebben misschien meer er-
varing, maar niet meer talent. Als we twee keer
een goed resultaat halen, gaan we meespelen
voor het hoogste. Maar evengoed zullen we op
het eind terugvallen naar de vierde plaats. Vind
jij het normaal dat wij de wedstrijd tegen Genk
moeten spelen zondag om halftwee, nadat we
donderdagavond Europees speelden? Waarom
kon de wedstrijd niet zondagavond gezet wor-
den? Zes uur meer recuperatie maakt een groot
verschil.”
Degryse: “Het dreigen zware benen te worden.”

GOUDEN SCHOEN
D’Onofrio: “Tegen Brugge spelen we ook weer
zondag om halftwee. Dat kun je toch niet gelo-
ven? Brugge voetbalt dinsdag in Lazio en wij
donderdagavond op Tottenham.”
Degryse: “Dat is de verantwoordelijkheid…”
D’Onofrio: “… van de kalendermaker.”
Degryse: “En heb je uitleg gevraagd?”
D’Onofrio: “‘Politie wil het zo’, wordt mij ver-
teld. Politie? Er komt geen volk! Om maar aan
te geven: wij zijn nog máár Antwerp. Men is
niet klaar dat deze club kampioen zou spelen.”
Degryse: “Zover wil ik niet gaan, maar de tijd-
stippen van de twee toppers zijn inderdaad niet
juist. Het is niet goed voor het Belgisch voetbal.
Je dreigt geen goeie wedstrijden te krijgen. An-
derzijds, nu jullie Europees geplaatst zijn kan
Leko op Tottenham enkele titularissen op de
bank houden met het oog op de wedstrijd in
Brugge.”
D’Onofrio: “Denk je dat één speler naar Leko
zal stappen en zeggen: ‘Spaar mij maar’? Voor
sommigen wordt het de match van hun leven.”
Degryse: “Dan is het aan Leko om zijn verant-
woordelijkheid te nemen. Refaelov? Rust. Mbo-
kani? Rust. Kom zeg, de match tegen Club is
veel belangrijker.”
D’Onofrio: “Dat vind ik ook.”
Degryse: “In het geval van Refaelov zou ik er
nog kunnen inkomen dat hij denkt: ik moet
spelen om de Gouden Schoen te winnen.”
D’Onofrio: “Als je kijkt naar het seizoen van Re-
faelov en wat hij de voorbije jaren in België al
heeft gepresteerd, dan verdient hij de Gouden
Schoen meer dan de rest. Refaelov heeft het
Belgische voetbal al heel veel gegeven. Dat
dient gerespecteerd als je een belangrijke trofee
als de Gouden Schoen uitreikt. Het zou jammer
zijn voor de uitstraling van de Schoen mocht de
winnaar gekozen worden op basis van twee,
drie goede maanden. Qua talent en qua per-
soonlijkheid is Refaelov de logische favoriet.”
Degryse: “De beker gewonnen, Europees over-
winterd en dan de Gouden Schoen. Het zou een
geweldig 2020 zijn voor Antwerp, ondanks de
pandemie.”
D’Onofrio: “Sommige mensen zijn daar niet op
voorbereid.” (SK)

‘Als we niet snel aan de
Europese topclubs tonen dat
we een toegevoegde waarde
blijven, wordt België uit 
de wielen gereden. Een
BeNeLiga is noodzakelijk’
LUCIANO D’ONOFRIO
SPORTIEF DIRECTEUR ANTWERP


