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H ein Vanhaezebrouck heeft vorige week een 
bijzonder interview gegeven. Een pleonas-
me is dat, want een interview met Vanhae-
zebrouck is sowieso bijzonder. Na zijn terug-
keer in Gent bezwoer hij alleen nog met de 
pers te praten tijdens zijn wekelijkse pers-
babbel. Dat is lastig vol te houden voor de 
schoolmeester/betweter die in hem af en toe 

de bovenhand neemt.
Afgelopen week was de eer aan Marc Degryse om 

de HVH-monoloog te aanhoren. Het dient gezegd, 
hij vertelde geen onzin - dat doet hij zelden - maar 
Degryse had hem beter herinnerd aan die oude 
wijsheid dat het niet volstaat gelijk te hebben, dat je 
ook en vooral gelijk moet krijgen. Dat is het pro-
bleem van Hein, ze zullen hem geen gelijk geven, 
althans niet wat de arbitrage in het Belgisch voetbal 
betreft. Jammer, want hij heeft gelijk.

Neem nu scheidsrechter Nathan Verboomen. Vo-
rige week voorafgaand aan de 
wedstrijd vroeg hij Vadis Odjidja 
spottend of hij niet geblesseerd 
was. Vervolgens nog eens tijdens 
de opwarming: “nog steeds niet 
geblesseerd, Vadis?” Later bij de 
toss toen Odjidja bloemen kreeg 
van Genk moest er ook nog zo 
nodig een “en nu kussen” bij. 
Dat laatste tot daar aan toe, dat is 
gewoon een onnozele grap. Een 
speler jennen met zijn blessure-
gevoeligheid is er over, heel ver 
over zelfs. Of ze bij de voetbal-
bond Verboomen op het matje 
hebben geroepen, is niet bekend.

Over die voetbalbond en de leiding van de scheids-
rechterij zei Vanhaezebrouck dat het een bende leu-
genaars zijn. Dat ze durfden te verkondigen dat ze 
nog maar zestien fouten hadden gemaakt, daar kon 
hij niet bij. “Wij alleen al zijn zestien keer bena-
deeld.” Waarop Degryse - de vraag stond op het lijst-
je, het was dus geen grap - even later begon over 
bondscoach worden. Daar had Hein geen zin in. De 
voetbalbond voorlopig ook niet wellicht.

Vanhaezebrouck verwijt de scheidsrechters in 
België dat ze geen persoonlijkheid hebben, dat ze 
hun bazen en hun dwaze consignes achterna hol-
len, in de hoop op goede punten. Kan kloppen, 
maar minstens even erg is de inconsequente beoor-
deling van al of niet overtredingen. In die wedstrijd 
thuis tegen Genk waarin Vanhaezebrouck met rood 
naar de tribune moest had Vadis Odjidja van grap-
penmaker Verboomen eerst geel gekregen voor een 
lichte overtreding en daarna geel voor een opmer-

king, samen rood dus.
Nu is Odjidja van geen kleintje vervaard en als hij 

ongezien zijn voetje kan laten hangen bij een verve-
lende tegenstander, zal hij dat niet laten, maar bij 
die actie hield hij zich in. De wedstrijd was tot dan 
bovendien erg proper verlopen. Alleen had Odjidja 
het ongeluk dat hij de voet raakte van een 
Zuid-Amerikaan en aangezien dat allemaal klonen 
van Neymar zijn, leed hij de pijnen van een amputa-
tie zonder verdoving.

De inconsequentie, daar ging het over. Gisteren 
bij Antwerp-Union ging de Japanner Machida door 
op Jelle Bataille, voet vooruit, gestrekt been, over de 
bal, alles wat je maar niet wil en wat niet kan. Wat 
� oot dat ander groot licht onder onze scheidsrech-
ters, Nicolas Laforge? Een doodgewone overtre-
ding, niks geel, laat staan rood.

Dat was de 21ste minuut. Tien minuten later trok 
Yusuf aan een shirt om een tegenaanval te onderbre-

ken. Spelbederf, de ref had het 
gezien, � oot, maar geen geel. On-
dertussen wel twee keer � uiten 
voor een foute inworp. Minuut 
37: Faris Haroun kreeg geel, com-
pleet onterecht. Hij speelde per-
fect de bal en de speler ging daar-
na ongevaarlijk over zijn been, 
een tackle van opzij. Faris maakte 
zich kwaad, tien keer kwader dan 
zijn maat Vadis een week eerder, 
en gooide er nog een wegwerpge-
baar achterna. Volgens de consig-
nes voorafgaand aan de play-o� s 
was dat een zekere gele kaart.

Nog eens vier minuten later had Laforge het vlag-
gen. Haroun onderbrak een gevaarlijke counter 
door een speler manifest neer te halen. Altijd geel. 
Laforge gaf gewoon fout. Bij Union snapten ze er 
niks van en Bart Nieuwkoop ging verhaal halen: hij 
kreeg geel. Net voor de rust ging Radja Nainggolan 
door op een bal die hij te ver voor zich uit speelde. 
Hij was te laat en kwam op voet van de andere te-
recht. Altijd geel. Laforge piepte weer niet. En zo 
ging dat een hele helft door, de ene inconsequente 
beslissing na de andere.

Gisteren, minuut achttien op Jan Breydel. Kristian 
Arnstad van Anderlecht is de bal kwijt en gaat door 
op Dennis Odoi. Hij raakt geen bal, het been is ge-
strekt, de intensiteit te hoog, hij heeft alleen Odoi 
mee: minstens geel, rood had gekund. Arnstad 
krijgt geen kaart, alleen een vermaning van de 
scheidsrechter. Zijn naam? Nathan Verboomen.

Dat er geen peil valt op te trekken, dat is het pro-
bleem van de scheidsrechterij in België.
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Nicolas Laforge maakte in de match Antwerp - Union geen al te beste beurt. © PHOTO NEWS

of traumatiserend naargelang de 
leeftijd van wie toekeek.

Lorin Parys, CEO van de Pro 
League, reageerde: “Fans die 
hun eigen ruiten inslaan, agres-
sie plegen en de sport beschadi-
gen, horen niet in een stadion. 
Punt. Strengere sancties zijn op 
komst.” (AR)

Seraing mag een seizoen 
langer in 1A spelen
Qua voetbal haalde de beslissen-
de barrage tussen Seraing en 
RWDM geen hoog niveau. Qua 
beleving en spanning wel. Al wie 
erbij betrokken was ging tot het 
uiterste. De ene om te overle-
ven, de andere om te herleven. 
Uiteindelijk konden de Metallo’s 
hun hachje redden.

Jammer genoeg werd de apo-
theose ontsierd door een wan-
smakelijke slotscène. Amokma-
kers die zich voordeden als 
RWDM-fans bestormden na het 
laatste � uitsignaal van ref Lardot 
het veld en ontketenden een 
straatgevecht in regel. Ergerlijk 

Lorin Parys:
‘Fans die hun ei-
gen ruiten inslaan, 
agressie plegen en 
de sport beschadi-
gen, horen niet in 
een stadion’

Darko Lemajic veroorzaakte 
een penalty, maar zette dat 
recht door zelf twee goals te 
maken. © BELGA

Darko Lemajic scoort 
punten voor AA Gent, 
en voor zichzelf

Na de bekerwinst kan AA Gent 
in de Europe play-o� s geen ho-
ger Europees ticket meer berei-
ken dan het al in handen heeft. 
Maar degenen die er vanuit 
gaan dat de Bu� alo’s nergens 
meer voor gaan, werden op 
Mambourg fors van antwoord 
gediend.

“Iedereen vertelt dat wij voor 
niets meer spelen en dat wij na 
de bekerwinst geen goesting 
meer zouden hebben. Dat wil-
den we even rechtzetten”, al-
dus Matisse Samoise. Uit de 
mond van Michael Ngadeu 
klonk het:  “We willen ook de 
volgende vier matchen bewij-
zen dat we in de Champions’ 
play-o�  thuishoren.”

De zege op Mambourg kwam 
er dankzij Darko Lemajic. Gent 
had de wedstrijd in handen, 
toen de Serviër na een hoek-
schop nodeloos aan het truitje 
van Knezevic ging hangen, in 
een zone waar de bal niet 

Met een 1-3-zege op Mam-
bourg telde AA Gent Charle-
roi uit voor eindwinst in de 
Europe play-o� s. Met dank 
aan Darko Lemajic (28), die 
de overwinning met twee 
goals over de streep trok 
voor de Bu� alo’s. De Serviër 
scoorde niet alleen punten 
voor AA Gent, maar ook 
voor zichzelf.

kwam.  “Het duurde even voor 
de VAR reageerde”, zei Lemajic. 
“Ik dacht dat ik ermee weg-
kwam, maar het was een fout. 
Ik had ze niet moeten maken.”

Gent was op achtervolgen 
aangewezen, maar Lemajic trok 
de situatie eigenhandig recht. 
Eerst met een knappe goal in 
één tijd, nadat hij op het juiste 
moment door de buitenspelval 
glipte. En één keer in de re-
bound, met zijn linker zo-
waar.  “Scoren doe je niet al-
leen”, zegt Lemajic. “De eerste 
maakte ik uit een fantastische 
pass van Godeau. Als je een goe-
de bal krijgt, wordt scoren mak-
kelijker.” (RN)

Champions’ play-o� s
Antwerp - Union 0-0
Anderlecht - Club Brugge 0-0
Europe play-o� s
Racing Genk - KV Mechelen 4-2
Charleroi - AA Gent 1-3
Barrages
Seraing - RWDM 0-0

Champions' play-o� s

1. Union 2 43
2. Club Brugge 2 40
3. Anderlecht 2 33
4. Antwerp 2 33

Europe play-o� s

1. AA Gent 2 34
2. Racing Genk 2 32
3. KV Mechelen 2 29
4. Charleroi 2 27

Jupiler Pro League Speeldag 2

Stand


