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‘This is not soccer’

Walter Van Steenbrugge........................................................................................2

In deze Sport & Strategie veel aandacht voor wat er in het voetbal allemaal goed en slecht ‘gesportmanaged’ wordt: enerzijds de succesvolle resultaten van het goed managen van talent development, anderzijds vier gerenommeerde columnisten over de vele misstanden in onze meest bekeken maar ook meest
‘bemopperde’ sport: het aanhoudende gezeur over het systeem van de play-offs, het drama van tweede
en derde klasse en de potsierlijke contractloyaliteit tussen trainers en clubs. Ook nog: het aanmodderende MVO-beleid in het voetbal, het probleem van de stijgende lidgelden, het gehakketak rond Third Party
Ownership, failliete (ex-)voetballers en hiernaast krijgt u ook nog een portie supportersrellen ... Gelukkig
begint er niemand over de FIFA.
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Misschien niet meteen erger, maar zo mogelijk nog ergerlijker aan ons voetbal is het fenomeen van de op
de scheidsrechter scheldende vader. (Er bestaat overigens ook een vrouwelijke variant, we willen niet seksistisch zijn.) Het fenomeen zelf is genoegzaam bekend, over naar de oorzaken: wat bezielt zo’n vent (m/v)?
Allereerst is er het klassieke argument van de sociale stratificatie van sport: voetbal zou meer rekruteren in
gemiddeld gezien lagere sociale klassen. En niet in Engeland dan, waar een pak minder wordt gekankerd
op de referee? Of in die opkomende voetbalreus genaamd Verenigde Staten? Daar ligt American football,
een sport die traditioneel ook in de lagere sociale klassen rekruteert, volop in de negatieve perceptie: je
bent een slechte ouder als je je kind aan dit soort bruut fysiek geweld blootstelt. Om nog maar te zwijgen
van het mentale geweld – leest u vooral de gevolgen daarvan verderop bij Tomas Van Den Spiegel. Voetbal
is het ideale alternatief en zit dan ook gigantisch in de lift in de VS. Zonder gezeik op de scheidsrechter. Het
argument ‘nature’ kan dus op de schop, over naar ‘nurture’.
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Daar is er natuurlijk het klassieke argument van de compensatie. Pa is zelf geflopt als voetballer en hoopt
beter voor zoonlief. In se niet fout, nu nog een beetje werken aan de manier waarop zich dat veruitwendigt.
In het verlengde daarvan: pa flopt maatschappelijk nog steeds, een kind in het profvoetbal kan het gezin
toch het nodige prestige geven. Een soort van family marketing die we overal zien terugkomen, van onschuldige kerstfoto’s van trotse ouders met gezin (foto’s van jezelf rondsturen, het doet altijd een beetje aan
Jean-Marie Pfaff denken!) tot verbale druk op kind en scheids.
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Maar waarom zien we dat dan niet in pakweg het basketbal? De reden is simpel, luistert u maar eens naar
www.radio1.be/programmas/vandaag/mijn-gedacht-voetbal-kan-wat-leren-van-basketbal. Lik op stuk bij
wangedrag! De belangrijkste oorzaak zou dus weleens bij de regels en de organiserende bonden kunnen
liggen. In het voetbal wordt er gedoogd, elk krachtig tegensignaal ontbreekt. En dan creëer je een cultuur
van extreme ontsporingen, zoals de dood van Richard Nieuwenhuizen (lees daarover Wat een kutvoetbal,
hè), misselijkmakende tifo’s en gezanik op de spelleiding.
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Alle ‘Respect’-, ‘No to racism’- en andere pr-stunten ten spijt, sta je erg slap als je het wangedrag van je
belangrijkste boodschappers – de ‘endorsers’ genaamd voetballers en trainers – structureel door de vingers blijft zien. Drie wedstrijden geschorst wegens wangedrag? Hop, met de clubadvocaat in beroep bij de
geschillencommissie, herleid tot één wedstrijd schorsing, klaar! De belangen zijn te groot, er is geen direct
financieel gewin in ‘goede manieren’ en wat zou je bovendien ethisch lopen doen, als je hoofdzetel te
boek staat als de minst ethische uit het mondiale sportbestel? Dus toch de FIFA. Als eindverantwoordelijke
en hoogste ‘schuldig verzuimer’ in rang.
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Tikt u vooral eens in op YouTube: ‘Nigel Owens this is not soccer’. Een rugbyscheidsrechter leest een speler
de levieten: “I’m the referee on this field, not you. Stick to your job and I will do mine. If I hear you shouting
for anything again, I will be penalizing you. This is not soccer, is that clear?”
Hoe heeft men deze man ooit over het hoofd kunnen zien bij de verkiezing van internationale sportpersoonlijkheid van het jaar?
MARKO HEIJL

@MarkoHeijl
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