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Breed getackeld

Vanzeir komt na schorsing
meteen aan aftrap
Union kan zondag tegen Beerschot weer rekenen op Dante
Vanzeir. De spits komt na een
schorsing van vijf speeldagen
voor het incident met Charleroi-verdediger Valentine Ozornwafor meteen in de ploeg.
“Vanzeir verschijnt inderdaad
aan de aftrap”, bevestigde coach
Felice Mazzu. “Zijn profiel hebben we gemist, maar we behaalden ook zonder hem goede resultaten. Hij heeft wedstrijdritme
nodig en het is vlak voor de playoffs dé kans voor hem om toch
minstens één wedstrijd in de
benen te hebben.”

Hans Vandeweghe
Sportredacteur
@hansvdw

Voor Vanzeir was het een lastige periode. Mazzu: “De dag na
het nieuws van de schorsing zag
ik dat hij het mentaal moeilijk
had. Hij kreeg een weekje vakantie en vertrok naar het buitenland. Nadien verscheen hij terug
op de club met een glimlach.”
Mazzu maakte ook al het schema voor volgende week bekend.
Na Beerschot krijgen de spelers
drieënhalve dag verlof. “Vrijdag
vertrekken we naar Spanje voor
een stage, waar we ons zullen
klaarmaken alsof we in en tegen
Club Brugge aan de play-offs
moeten beginnen.” (DC)

Bende straathonden

Onbemande camera
bezorgt voetbalbond
hoofdbrekens
Met een investering van
1.000 euro was er nooit
sprake geweest van de VARfarçe tijdens Cercle-AA Gent.
Hein Vanhaezebrouck liet
dan maar zelf een buitenspellijn tekenen en zag bijna
één meter verschil.
De goal van Thibo Somers tijdens Cercle-AA Gent (2-2) blijft
beroeren. De videoref rekende
op wedstrijdbeelden om de
3D-lijn te trekken. Maar op dat
moment was de camera achter
doel onbemand en kon de VAR
niet met zekerheid een buitenspellijn trekken.
Coach Vanhaezebrouck liet
dan maar zelf de 3D-lijn uittekenen. “Als je het verschil ziet tussen het laatste lichaamsdeel van
een speler van Gent en het verste lichaamsdeel van de speler
van Cercle Brugge, dan is daar
bijna één meter verschil.”
Wie was vorig weekend de
schuldige? Het scheidsrechtersdepartement vroeg uitleg aan
Deltacast, dat instaat voor de
buitenspellijntechnologie.
Zij
wezen naar tv-rechtenhouder
Eleven. De camera was onbemand omdat een cameraman
voor de wedstrijd het eerbetoon
aan Miguel Van Damme in beeld
aan het brengen was.
Navraag leert dat er geen officiële verbintenis is tussen Eleven

Jupiler Pro League

en de voetbalbond over een samenwerking voor de VAR. Eleven maakt wel dat voor elke
wedstrijd drie camera’s gekalibreerd worden.
De organisatie van de VAR gebeurt door de voetbalbond en
wordt gefinancierd door de Pro
League. Dergelijke fouten kunnen eenvoudig opgelost worden.
Eén extra cameraman zou ervoor zorgen dat er op geen enkel
moment een onbemande camera is. Een kostprijs van 1.000
euro per wedstrijd.
Als Gent straks uit de Champions’ play-offs valt, zal het wellicht proberen de financiële
schade te verhalen op de verantwoordelijke. Wie dat is? (NVK/RN)

Cercle-speler Thibo Somers
eert de overleden Miguel Van
Damme na zijn omstreden goal
tegen AA Gent. © BELGA
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Eupen - KV Oostende
Antwerp - Cercle Brugge
STVV - Standard
Club Brugge - KV Mechelen
KV Kortrijk - Anderlecht
Seraing - Racing Genk
Union - Beerschot
KAA Gent - OH Leuven
Charleroi - Zulte Waregem

za 18.30 uur
za 20.45 uur
zo 18.30 uur
zo 18.30 uur
zo 18.30 uur
zo 18.30 uur
zo 18.30 uur
zo 18.30 uur
zo 18.30 uur

Stand
1. Union
2. Club Brugge
3. Antwerp
4. Anderlecht
5. KAA Gent
6. KV Mechelen
7. Charleroi
8. Racing Genk
9. STVV

33 74
33 69
33 62
33 61
33 59
33 52
33 51
33 48
33 48

10. Cercle Brugge
11. OH Leuven
12. KV Kortrijk
13. Standard
14. KV Oostende
15. Eupen
16. Zulte Waregem
17. Seraing
18. Beerschot

33 44
33 41
33 37
33 36
33 34
33 32
33 32
33 28
33 16
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Zdenek Stybar en Kasper Asgreen zien af in de Ronde van Vlaanderen. Het klassieke voorjaar van QuickStep-Alpha Vinyl verloopt moeilijker dan andere jaren. © PHOTO NEWS
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doen het stukken beter. Alpecin zag Mathieu van
media hun licht laten schijnen over de kansen van
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Marc Lamberts heb ik nog nersponsor Soudal aan een facelift
gens gelezen. Dat is de trainer
toe is. Voor het eerst in jaren
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