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bestuur was er geen diversiteit. Daarom hebben we nu twee onafhankelijke bestuurders.
Het plan heeft ook een repressief luik: we hebben de Nationale Kamer opgericht, waarin alle
zaken rond racisme of discriminatie behandeld
worden, van incidenten in een wedstrijd van de
U8 in de provincie tot toppers in 1A. En we zetten zwaar in op vorming en coaching van jonge
spelers en trainers.”
Gebeurt die vorming ook bij de supportersverenigingen? Want in het stadion zijn
de echte problemen. Wanneer je als enige
zwarte jongen in zo’n tribune zit, voel je je
soms echt niet veilig.
Bossaert: “Dat moet beter. Een van de zaken
die me zondag frappeerde: blijkbaar zijn er
supporters die racisme zien gebeuren, maar er
niet tegen optreden. Mensen ondergaan het
vaak. Dat is de grote les, hoe terecht de verontwaardiging ook is. We moeten de vraag stellen
of we zélf wel genoeg doen? Wij, als voetbalbond. Maar ook de fans in de stadions. De
clubs. De politici. De media, die enkel bij een
crisis berichtgeven over racisme. De KBVB lanceert veel initiatieven tegen discriminatie, maar
nu krijgen ze pas aandacht, als het brandt.”
Van den Bulck: “Racisme is geen probleem
van de sport op zich. Het is
een weerspiegeling van de
hele maatschappij. Ik weiger
wel te pessimistisch te zijn.
Zijn er in het verleden zaken
fout gelopen? Wellicht. Maar
het heeft geen zin om terug te
kijken. Wat kunnen we zo nog
veranderen? Niks. We moeten
vooruit. De toekomst kunnen
we samen vormgeven.”

Dát is inderdaad een signaal. Een racist die
gepakt wordt en nooit meer in een stadion
mag komen. Want eerlijk: we mogen hier
praten over vorming en heropvoeding,
maar een groot deel van die mensen kun je
niet meer van idee doen veranderen.
Bossaert: “Je hebt gelijk. Maar je hebt toch een
combinatie van zowel preventieve als repressieve maatregelen nodig. En het zal wellicht nooit
lukken om racisme voor de volle 100 procent te
bannen. Maar dat moet wél ons doel zijn.
Schrijf maar op: we go for zero. We streven naar
een nultolerantie. We moeten dat durven uit te
spreken. Niet alleen de bond, ook de fans en de
clubs.”

Voor clubs zijn supporters ook gewoon
hun klanten. Als zij iemand uit hun stadion
zetten zijn ze een klant kwijt.
Bossaert: “Dat mag toch niet ten koste van je
principes gaan? Zelfs als je een fortuin aan zo’n
supporter zou verdienen.”
Van den Bulck: ““Jamais. Nooit.”
Bossaert: “Nogmaals, de boodschap van het
héle voetbal zou moeten zijn: racisme pikken
we niet. Bezondig je je daaraan, dan zoeken we je en dan
gooien we je uit de tribunes.”
Van den Bulck: “Er is geen
compromis mogelijk. Er is
geen plaats voor racisme.
Punt. We kunnen niet zeggen
dat alles perfect loopt. Maar ik
zie een grote inspanning om
de zaken in beweging te zetten. Ik ben dan wel een optimist van nature, maar ik ge‘Je hebt mensen
loof oprecht dat we stappen
die racisme willen zetten, ondanks wat er zondag gebeurd is.”

Hoe zit het eigenlijk met
de sancties? Hoe bestraft
de bond racisme?
oplossen en je
Bossaert: “Sinds de start van
dit seizoen zijn er 114 klachten
Toen mijn nichtjes en
hebt mensen die
behandeld. Zestig daarvan zijn
neefjes het interview van
racisme kunnen
doorverwezen naar de NatioKompany zagen, barstten ze
nale Kamer. Die beschikt over
in tranen uit. Zulke zaken
oplossen. Ik
een arsenaal aan straffen: boeblijven pijn doen.
geloof dat er bij
tes, schorsingen, gesloten of
Bossaert: “Ik heb al vaker met
de bond niemand
deels gesloten tribunes. We
Kompany en Lukaku gesproproberen ook in te zetten op
ken over onze strijd tegen
zit die kan én wil’
alternatieve straffen, vooral in
racisme, maar evengoed met
GILLES MBIYE-BEYA
de amateurreeksen. We probeonze eigen team of de mensen
PODCASTMAKER
ren mensen die uit de bocht
van City Pirates. Ze hebben al
gaan te confronteren met hun
heel wat in beweging geeigen woorden of gedrag door ze bijvoorbeeld
bracht, ook binnen de bond. Nadat Kompany
oog in oog te brengen met de mensen die ze gezich enkele jaren geleden afvroeg waar de dikwetst hebben. Met de Dossinkazerne in Meversiteit was in de bestuurskamers hebben wij
chelen hebben we al een samenwerking. Op dit
bijgeschakeld.”
moment zijn we in gesprek met het Afrika-museum, om te bekijken of we rond racisme een
Het zou erg zijn voor Kompany en Lukaku
soortgelijk project kunnen starten.”
als zij nu constant vragen krijgen over racisme. Kijk naar dat interview van Kompany na
Gelooft u dat mensen daardoor hun gedrag
Club Brugge. Een van de meest welbezullen veranderen?
spraakte mensen komt niet uit zijn woorBossaert: “Vergelijk het met een trip naar
den. Dat is een trauma. Dat zijn wondes die
Robbeneiland, waar Nelson Mandela 27 jaar is
steeds opnieuw kunnen openscheuren.
opgesloten. Als je die plek hebt bezocht, geloof
Van den Bulck: (knikt) “We mogen niet alleen
ik nooit dat je je nadien nog zult bezondigen
naar hen kijken. Het hele voetbal moet luid en
aan racistische uitspraken. Wie Auschwitz heeft
duidelijk zeggen: hier stopt het.”
gezien, zal er niet meer aan denken zich antiBossaert: “Er is hoop. Kijk naar de fantastisemitisch uit te laten. Helaas zullen we niet
sche zaken die City Pirates verwezenlijkt, een
iedereen kunnen bekeren.”
club waar diversiteit centraal staat en die een
enorme positieve impact heeft op haar omgeWat als dat niet het geval is?
ving. De Molenbeek Girls doen dat voor het
Bossaert: “Die mensen moet je aan de kant zetvrouwenvoetbal. Laten we die projecten ook
ten. Die zijn niet meer welkom. Punt. De rotte
onderstrepen. Ze maken van de wereld een beappels moeten eruit. Racisten, of vuurpijlgooitere plaats. Niets is krachtiger dan dat.” (NVK)

Onderzoek: doe
eerst ervaring
op als assistent
Voetballers die na hun carrière
meteen voor de leeuwen worden gegooid als hoofdcoach bij
een profclub halen gemiddeld
mindere resultaten dan hun
collega’s die eerst assistent- of
jeugdcoach zijn geweest. Dat
blijkt uit een onderzoek van de
UGent en het kenniscentrum
van de Belgische voetbalbond.
Ex-profs mogen ook niet te
lang wachten om de sprong
als T1 te wagen. Zo neemt het
succes van de geanalyseerde
trainerscarrières af nadat ze vier
à vijf jaar assistent zijn geweest.
“Nu kunnen we bekijken hoe we
de trainersopleidingen binnen
de KBVB hierop afstemmen”,
klinkt het bij de bond. (DMM)
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ers zoals op Beerschot. Iedereen moet zich veilig voelen binnen een stadion.”

Lukaku staat dicht bij
terugkeer na corona
Chelsea-coach Thomas Tuchel
hoopt dat hij zondag in de uitmatch tegen Aston Villa opnieuw kan rekenen op Romelu
Lukaku, die al een week afwezig is door een covidbesmetting.
Ook Callum Hudson-Odoi staat
dicht bij een rentree.
De aanvallers behoren tot de
acht spelers die bij Chelsea buiten strijd zijn na een positieve
coronatest. Maar Lukaku en
Hudson-Odoi mogen opnieuw
Thomas Tuchel,
coach Chelsea:
‘Ik moet eerst
weten hoe hij
het stelt, want
Lukaku had ook
symptomen’

trainen als ze nog een negatieve test kunnen voorleggen. “Dit
is goed nieuws, maar ik ben niet
té opgewonden want ik moet
eerst weten hoe ze het stellen”,
zegt Tuchel. “Ze waren ziek en
vertoonden symptomen.”
In de Premier League is Chelsea derde, op zes punten van
leider Manchester City.
Bij Manchester United kan
Ralf Rangnick weer over bijna
al zijn spelers beschikken. Door
een corona-uitbraak moesten
de laatste twee wedstrijden van
de Engelse grootmacht worden
uitgesteld. “Een week geleden
trainden we nog met acht veldspelers”, zegt Rangnick. “Intussen zijn we weer met 25s.” (ANP)
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Supporters moedigen AA Gent aan tijdens de bekerwedstrijd tegen Standard, woensdagavond.
Een mondmasker is niet te zien. © BELGA

e theaters zijn ontevreden, zelfs randtijden was al langer een doorn in het oog van de
je boos. En de bioscopen, die zijn verpolitiek, en die sport kon al op niet te veel cleontwaardigd, al die inspanningen voor
mentie rekenen. In de discussie rond parafiscaniks. De publiekstrekkers in de sport
le voordelen deed het voetbal alsof het zijn slag
begrijpen het ook niet, geen volk meer
had thuisgehaald. Dat stak bij de politiek.
bij het voetbal en het veldrijden en dat
Kort daarna lekten details uit van het dossiernog wel tot eind januari.
Veljkovic. Rond die tijd wilde een clubbestuurIk begrijp het wel, en de veldritder een heel klein beetje oorlog bij een derby,
organisatoren en bij uitbreiding de
waarna een van de gekken van zijn club een
cultuur- en evenementensector hebvuurpijl in een supportersvak gooide. Daar
ben gelijk: het is de schuld van het voetbal. Al
kwam afgelopen weekend nog die racismerel
eens een voetbalwedstrijd bekeken op televisie?
bij. Het moet geleden zijn van de BellemansHet is een ruwe schatting, maar nergens heeft
affaire van 1984 (toen met de omkoping van
(na gisteren: had) de helft van de stadionbezoeWaterschei door Standard en het daaropvolgenkers een mondmasker op zoals het hoort: over
de zwartgeldschandaal) dat het Belgische voetneus en mond. Als het één op de drie was, zal
bal nog zo’n slechte beurt maakte.
het veel zijn. Al eens de harde kern bekeken als
Alleen de voetbaltribunes sluiten lag voor de
de eigen ploeg scoort? Eén op de twintig heeft
hand, maar het probleem met sommige politici
een mondmasker op en dat is dan meestal die
is dat ze hun beslissingsbereidheid en doortasene die te laveloos/stoned is om het af te zetten.
tendheid ondergeschikt maken aan hun kansen
Voetbaltribunes mogen dan nog in de openin de verkiezingen. Alleen voetbal aanpakken
lucht zijn, waar veel volk dicht bijeen staat, elkan zelfmoord zijn. Dus werd het een brede
kaar bespringt bij een doelpunt en de hele tijd
maatregel over de verschillende sectoren heen.
staat te brullen, zingen en de tegenstander uiZodoende werd een bioscoop- of theaterbezoek
tjouwen (vooral dat laatste)
met mondmasker, op anderhalzijn precies die omgevingen
ve meter van elkaar, in een goed
waar de aerosolen duchtig in
verluchte ruimte over één kam
Misschien
het rond zweven. Een oplosgeschoren met doldwaze voetwaren politici
sing had kunnen zijn om albalfans die lak hebben aan alles.
bang voor
leen het minder gediscipliDat zaalsporten niet langer
neerde deel van de tribunes te
konden doorgaan met publiek
de voetbalfans
sluiten en alleen het sportconwas al een niet te vatten uitwas
die traditioneel
sumerend publiek toe te laten,
van viruswaanzin. Volleybal en
maar dat is waar de logica
in het jaareinde basketbal trekken niet meer de
grenst aan discriminatie.
massa’s van weleer en het pude cross
Het voetbal heeft er alles
bliek van beide sporten is zo geaan gedaan om bij de eerste
disciplineerd dat ze de anderhalbarbariseren
verstrenging het kind van de
vemeterregel en
rekening te zijn. Neem nu
mondmaskerplicht niet aan hun
Gent, het modernste stadion van België, superlaars hadden gelapt.
goed uitgerust inzake horeca. Hoewel de advieHelemaal van de pot gerukt is wat het veldrijzen eerder neigden naar sluiting van de horeca
den overkomt. Die sport heeft het al zwaar nu
konden op de promenade bij de laatste twee
de toppers alleen de krenten uit de pap halen
thuiswedstrijden drankjes worden gehaald.
en het publiek het steeds vaker moet stellen
Daar kreeg je het simpele verzoek om ergens
met een tweede garnituur. Veldrijden heeft inaan een tafeltje te gaan zitten. De bars waren
geleverd inzake toeschouwers, maar zelfs met
alleen open op de lange zijde, daar was plaats
de helft minder mensen rond het parcours is
voor tafeltjes. Gevolg: de tribunes waarvan de
dit nog een economisch en organisatorisch mobars dicht bleven kwamen massaal afgezakt
del dat een genuanceerde behandeling vernaar de andere bars. De tafeltjes zaten vol, dat
dient.
zeker, en vijf keer meer volk stond zoals vanHet crosspubliek staat niet langer op elkaar
ouds in een gesloten ruimte, rechtop, op elkaar
geplakt, er wordt minder gejoeld dan ooit en uit
geplakt, zonder mondmasker, een pint te drinbeelden blijkt het mondmasker goed ingeburken. Overigens deed hetzelfde scenario zich
gerd. Bovendien gebeurt alles onder de blote
voor in de vipruimte vóór, halfweg en aan het
hemel. Onbegrijpelijk, cross zonder publiek,
eind van de wedstrijd: mensen dicht op elkaar,
maar misschien waren de politici bang voor de
druk pratend en flink drinkend. Zonder mondvoetbalfans die traditioneel in het jaareinde de
masker.
cross barbariseren, dat kan een reden zijn. En
Het gedrag van het voetbalpubliek in coronazo kom je altijd weer uit bij voetbal.

