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FCop dinsdag François Colin geeft wekelijks
zijn eigenzinnige kijk op de
voetbalactualiteit.

met richtlijnen. Je hebt het of je hebt
het niet. Arbiters die alleen anoniem
kritiek durven spuien over de gang
van zaken in hun hobby (lees be-
roep) zullen nooit persoonlijkhe-
den worden. Ook niet als de regel-
tjes verdwijnen.
De richtlijnen op zich zijn niet
schuldig. Het zijn wij mensen die de
gebeurtenissen niet altijd juist inter-
preteren.
Scheidsrechters verdienen echter
begrip. Het voetbal is sneller en
agressiever (ook in de positieve be-
tekenis) geworden. Rond het veld
stonden in het verleden geen of
slechts enkele camera’s. Tegen-
woordig worden tot 26 camera’s,
vertraagde en stilstaande beelden

dien zal ook duidelijk worden dat
spelers en trainers toen voortdu-
rend hun beklag maakten over het
gebrek aan uniformiteit in de arbi-
trage. Om die reden werden al die
afspraken ingevoerd. De klok terug-
zetten, is het laatste wat moet ge-
beuren.
Tot in de jaren ‘50 en ‘60 van de vori-
ge eeuw liepen scheidsrechters in
een vest en met een das over het
veld. Ze werden als onpartijdige
rechters beschouwd en niet alles
werd uitgeprobeerd om hen te mis-
leiden of te provoceren. Respect is in
onze maatschappij echter ver zoek
en vooral het gezag moet het daarbij
ontgelden.
Persoonlijkheid hangt niet samen

Wekelijks worden spellei-
ders gekruisigd alsof ze
een misdaad tegen de

mensheid hebben begaan. Wie het
voetbal alleen in de media volgt, kan
niet anders dan tot de conclusie ko-
men dat de referees de fouten opsta-
pelen. Het lijkt alsof de scheidsrech-
terscommissie hard haar best doet
om de blindste mollen van het land
een fluitje in de mond of een vlag in
de hand te stoppen.
De voorbije weken werd er in de
pers gezocht naar oorzaken voor de
malaise. De nieuwe evaluatieme-
thode, de betere honorering en al
die regeltjes die de persoonlijkheid
van de arbiter aantasten, bleken ver-
antwoordelijk.
Als we het goed begrepen, ligt een
vlekkeloze leiding maar voor het
grijpen. De wekelijkse rapporten af-
schaffen, de refs opnieuw voor niks
laten fluiten en de regeltjes die de
persoonlijkheid van de scheids aan-
tasten schrappen en klaar is kees.
Helaas, het zou niets oplossen.
Scheidsrechters krijgen al decennia-
lang punten en heel onze maat-
schappij is wild van rapporten.Voor-
al journalisten lijken wel de nieuwe
schoolmeesters. Iedereen krijgt een
cijfer opgeplakt: nieuwe tv-pro-
gramma’s, politici, spelers en na-
tuurlijk ook scheidsrechters. Pun-
ten geven is zoveel gemakkelijker
dan een onderbouwd oordeel vel-
len.
Een stoet ex-referees kwam de voor-
bije dagen voorbij om uit te leggen
dat het vroeger allemaal veel beter
was. Ouder worden heeft weinig
voordelen, maar het geeft je wel het
recht over het verleden te spreken.

Respect

De refs uit vorige tijden hadden niet
meer persoonlijkheid dan hun op-
volgers en deden hun werk heus
niet beter. Even in het archief dui-
ken en Mick Michels, Joris Jacobs,
Bob Deps, Jan Pulinx of Hans Saris
zullen je snel overtuigen. Boven-

gebruikt om aan te tonen dat de
spelleiding het bij het verkeerde
eind heeft.

Videobeelden

Vooral de assistent-scheidsrechters
zijn niet te benijden. Elke buiten-
spelfase wordt onder een micro-
scoop geplaatst en ontleed alsof het
een bacterie van de vogelgriep is.
Wim De Coninck gebruikte op Bel-
gacom TV vorige week bij Germinal
Beerschot-Standard de cursus
meetkunde voor gevorderden en
kon desondanks niet bewijzen dat
er sprake was van buitenspel. Het
weerhield sommige commentato-
ren er niet van te beweren dat de
grensrechter ziende blind was. Ter-

wijl het nieuwe offside-reglement
toch overduidelijk is: de vlaggen-
man mag alleen de arm strekken als
hij absoluut zeker is.
‘Alles wat mijn taak vergemakke-
lijkt, is welkom’, pleitte de Engelse
ref Howard Webb onlangs voor het
gebruik van videobeelden. ‘Er is
niets erger voor een ref dan achteraf
te moeten vaststellen dat hij ver-
keerd zat.’ De FIFA wil nu met twee
extra arbiters in de doelgebieden
het aantal vergissingen verminde-
ren, maar ook met tien ogen zijn de
gekleurde heren kansloos tegen een
dozijn of meer inzoomende came-
ralenzen. 
Zolang de conservatieve krachten
het licht niet zien en het gebruik van
videobeelden toelaten, moet naar
andere oplossingen worden ge-
zocht. Het is alvast een goed idee
om de leeftijdsgrens af te schaffen.
Niet de geboortedatum is belang-
rijk, wel de prestaties die worden ge-
leverd. Dick Jol en Roelof Luinge
hebben in Nederland aangetoond
hoe belangrijk de inbreng van ge-
louterde refs kan zijn. Op deze ma-
nier wordt bovendien de groep goe-
de arbiters breder.

Achteraf straffen

De bond moet ook vaker achteraf
optreden. Niet om het resultaat van
een wedstrijd te wijzigen, maar om
belhamels alsnog te straffen en hen
en anderen te waarschuwen dat het
voetbal een rechtvaardige wereld is.
Fadiga werd terecht geschorst voor
zijn kopstoot en Wasilewski moet
ook aangepakt worden voor de klap
die hij de Afrikaan een paar weken
later verkocht. Het zou ook onaan-
vaardbaar zijn dat Boussoufa en
Dante zonder sanctie wegkomen
met de vliegende tackles waarmee
ze in de bekermatchen het been van
hun tegenstander hadden kunnen
splijten en de rol van Simaeys in de
topper moet ook nader worden be-
keken.
Laten we vooral met z’n allen iets
minder snel kritiek spuien op de
refs. Het maakt de spelleiders alleen
onzeker en leidt absoluut niet naar
een betere arbitrage. We moeten be-
seffen dat aan scheidsrechters eisen
worden gesteld die ze onmogelijk
kunnen waarmaken. Als we nu
eens eerder de blunders van de spe-
lers en de trainers onder een ver-
grootglas zouden plaatsen, ook al
hebben we hen volgende week
weer nodig voor een paar quotes. Of
zijn wij, journalisten, geen haar
beter dan de falende trainers en spe-
lers, die telkens de gemakkelijkste
slachtoffers aanpakken? 

Arbitrage was vroeger echt niet beter 
De arbitrage, een onderwerp
dat nooit verveelt. De mannen
in het zwart zijn vervangen
door veelkleurige types, maar
de problemen zijn gebleven.
De heren kunnen en kennen
er niets van. In Nederland, in
Engeland, in Frankrijk, in
Duitsland en in België natuur-
lijk: overal hoor je klachten
over de falende arbitrage.

‘Aan scheidsrechters worden eisen gesteld die ze onmogelijk kunnen waarmaken’

Vroeger was het heus niet beter. Een duik in de archieven leert dat de beslissingen van Marcel Van
Langenhove (boven) niet minder bediscussieerd werden dan die van Frank De Bleeckere. ©belga, pn
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niet genoeg om daar over te oorde-
len. Maar het voetbal nu en ook de
spelers zijn niet meer te vergelij-
ken met vroeger. Fons was een
icoon. Twaalf jaren speelde hij bij
Club. Zo worden ze niet meer ge-
maakt, de spelers van vandaag.
Die jonge voetballers kennen geen
clubliefde meer. Als er geld aan te
pas komt, verhuizen ze naar een
andere ploeg om daar drie mat-
chen te spelen en weer te verkas-
sen.’ 
Zes seizoenen speelden Bastijns
en Volders in hetzelfde shirt. En
ook naast het veld hadden ze veel
contact met elkaar. ‘Op afzonde-
ring voor toppers of bij Europese
verplaatsingen deelden we altijd
een hotelkamer. Hij was zeer zorg-
zaam voor mij. Hij maakte zelfs
mijn valiezen, niet dat dat nodig
was, maar hij deed dat. Alles op-
plooien en opruimen, dat nam hij
voor zijn rekening. Het was een
spontane, zorgzame man. Ook ja-
ren later kruisten onze wegen weer
bij KV Mechelen. Dat was de perio-
de dat KV net weer promoveerde
naar eerste klasse, hij was er toen
manager. Hij haalde me naar daar,
hij kende mijn kwaliteiten. Lang
werkte hij er niet, maar hij legde
wel de basis voor het grote KV Me-

Babett Manalo 

Het was de glorieperiode van
Club Brugge: de finale van
de Uefa-cup in 1976 en de fi-

nale van de landskampioenen
twee seizoenen later. Beide mat-
chen verloren ze met het kleinste
verschil, maar beter is het nooit
meer gegaan met Club Brugge. Ka-
pitein van het meest succesvolle
Brugse team ooit: Fons Bastijns.
‘Hij was de ideale kapitein,’ zo ver-
telt Jos Volders. ‘Rustig, en altijd
kalm. Maar hij stond op zijn stre-
pen en dacht altijd in het belang
van het team. Hem vergelijken met
een speler van nu kan ik niet. Cle-
ment misschien, maar ik ken hem

chelen dat veel successen kende
later. Hij trok bijvoorbeeld Piet Den
Boer aan. Geen slechte aankoop,
toch? Het is misschien verrassend
dat hij niet verder is gegaan met
voetbal, maar op een bepaald mo-
ment koos hij ervoor een bankfili-
aal te leiden in Assebroek, waar hij
woonde. En daar wou hij zich dan
helemaal voor inzetten.’
‘Maar het voetbal heeft hij nooit
helemaal achter zich gelaten. Hij
speelde wel eens mee met de ve-
dettenploeg van Club. Hij was ook
nog enkele jaren voorzitter van de
‘Vereniging van Oud Spelers’ van
Club Brugge. Tot hij te ziek werd
en vroeg om vervanging. De laatste
jaren kon hij zelfs niet meer naar
het stadion om de wedstrijden te
zien, maar hij volgde alles nog op
de voet. Dan keek hij naar tv of
luisterde naar de radio, om toch
maar niks te missen’, aldus Vol-
ders. 

Mooi afscheid

De twee ex-ploegmakkers zijn el-
kaar nooit uit het oog verloren en
bleven goede vrienden na hun spe-
lerscarrière. 
‘Ik spreek er niet graag over, maar
de laatste jaren hebben mijn
vrouw en ik hem zo goed mogelijk

proberen bij te staan. Ik probeerde
hem iedere week te bezoeken. En
dan gingen we wandelen, af en toe
met René Verheyen erbij. Fons
deed dat graag. Hij had vroeger een
appartement in De Haan en als hij
nu ergens naartoe wou, was het
naar De Haan. Dan wandelden we
daar samen langs de dijk. Dat wa-
ren intense momenten tussen hem
en mij.’
‘Hij kon niet meer stappen of bab-
belen. Er was enkel oogcontact.
Maar toch verstonden we elkaar
zeer goed. Ik heb ook het voor-
recht gehad hem nog eens te kun-
nen zien voor hij stierf. Dat was vo-
rige dinsdag en dankzij Rita, zijn
echtgenote, heb ik de kans gehad
om afscheid te nemen van hem.
Een mooi moment. Daar ben ik
zeer dankbaar voor’, besluit Jos
Volders. 
Fons Bastijns wordt op zaterdag 22
november ten grave gedragen in de
kerk van Maria Assumpta in Asse-
broek. 

Jos Volders vertelt over ex-ploegmakker Fons Bastijns bij Club Brugge

‘Fons was ideale kapitein’
Ze speelden zes jaar samen bij
Club Brugge. Elk op zijn flank.
Jos Volders was de linkse
vleugelback en de betreurde
Fons Bastijns schreef geschie-
denis aan de rechterkant. Jos
Volders neemt afscheid van
een ex-ploegmakker en een
vriend. 
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‘De jonge voetballers 
van vandaag kennen 
geen clubliefde meer 
zoals Bastijns, die twaalf
jaar speelde bij Club’ 

Gewezen Club-speler Fons Bastijns, hier tijdens een spelersreünie op Club Brugge in 2004 met Roger Vangool (links) en Jos Volders
(midden). ©Peter Maenhoudt

Op wandeltempo, amper tweede
klasse waardig, sloften Dender
en KV Kortrijk zich zaterdag-
avond naar de rust. En dan nog
duurde het tot aan de lichtpanne
eer er leven in de match kwam. In
het schemerdonker stelde het
duo Asselman-Boskamp zijn
troepen bij. ‘Tot dan hadden we
echt geen antwoord op de speel-
wijze van Kortrijk’, lichtte Assel-
man achteraf toe. 
Hein Vanhaezebrouck had Calvo
(uit voorzorg), Bakx en Couliba-
ly aan de kant gelaten voor Kay-
outé, Ibou en William. Had
Hempte zijn unieke kans genet,
dan had de KVK-trainer gelijk ge-
kregen. Nu draaide het anders uit
en was Vanhaezebrouck niet
blind voor de fouten. 
‘Hempte had gerust nog een heel
pakje sigaretten kunnen draaien
alvorens te scoren’, aldus Van-
haezebrouck. ‘Ik snap nog altijd
niet wat hij eigenlijk wou doen.
Had hij gescoord, dan was de
wedstrijd toch anders gelopen.
Na de stroomonderbreking was
het evenwicht inderdaad wel her-
steld. Wat er misliep? Ten eerste
de laatste pass, de centers die niet
aankwamen. Dat is wekelijkse
kost. En dan krijgen we voor de
zoveelste keer een goal binnen
op een center waar mijn spelers
enkel naar de bal kijken en geen
oog hebben voor de man. Ik heb
het hen al honderd keer gezegd.
Ik begin zelfs als Boskamp te
klinken. Ik riep het zelfs nog vijf
minuten voor de fase zelf. Tja, als
ze niet luisteren, blijf je als coach
ontgoocheld achter natuurlijk.
En je gaat hier dan weg met nul
punten, wat je niet verdient.’

Dringend nog eens winnen

Weinig KVK-spelers hadden zin
in commentaar. Peter Mollez gaf
wel duiding. ‘Ik zag die speler uit
de tweede lijn komen. Ik riep nog
naar Verbrugghe en Demets om
zone 1af te dekken, maar het was
te laat. Jammer, want dit was een
match die altijd op een gelijkspel
moest eindigen. Dat we nu in de
problemen dreigen te komen, is
overdreven. Het seizoen is nog
lang, maar het klopt dat we best
weer eens winnen. Het wordt
tijd, niet enkel voor de klassering
maar zeker ook voor het vertrou-
wen.’ (flu)

‘Ik klink bijna 
als Boskamp’

Hein Vanhaezebrouck 
zakt weg met Kortrijk

Het was tekenend dat maar
liefst zeven KVK-spelers na het
laatste fluitsignaal minuten-
lang bleven liggen op de Den-
derse grasmat. Uitgeteld, maar
vooral ontgoocheld door het
onrecht dat de 1-0 nederlaag
hen had aangedaan. 
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