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Brussel, 12 mei 2018 

 

Aan de Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen 

 

Geachte heren, 

 

Zondag 6 mei 2018, na afloop van de wedstrijd Brugge-Anderlecht, sprak de voorzitter van Club Brugge, 

de heer Verhaeghe, de pers toe. 

In zijn discours haalde hij zwaar uit: 

- De Video Assistance Referee is “onprofessioneel”, ofwel is er “meer aan de hand”. Ik hoop van 

niet, maar ik moet daar wel aan denken.  “Het is niet aan mij om bewijs te leveren”; 

- Ridicuul, “hier is meer aan de hand”; 

- Speler Teodorczyk niet teruggefloten voor buitenspel, Diaby wél; 

- Een zuivere penalty waarbij Vanaken gehaakt wordt door Gerkens, terwijl “de VAR bij twee 

andere penaltyfases niet optreedt”. 

Als vice-voorzitter KBVB én clubleider zou de heer Verhaeghe zich moeten onthouden van élke 

commentaar op de wedstrijdleiding en op de voetbalbond zelf.  Er wordt verwacht van de heer 

Verhaeghe dat hij de refs dus ook de VAR, niét publiekelijk aanvalt.  De duidelijke en niet mis te 

verstane insinuatie “dat er meer aan de hand is” tart elke verbeelding. 

 

De leden van de Vlaamse Studiecommissie, het wetgevend orgaan van Voetbal Vlaanderen, zijn allen 

clubleiders bij de talrijke amateurclubs in Vlaanderen.  Zij zijn op zijn minst verbaasd dat een lid van het 

Uitvoerend Comité, het hoogste orgaan van de KBVB, dergelijke uitspraken en insinuaties in de media 

gooit. 

De verantwoordelijken van de amateurclubs zijn er rotsvast van overtuigd dat het voetbalspel mét de 

scheidsrechters op een faire manier wordt gespeeld.  Zo wordt het altijd gepromoot én verdedigd naar de 

brede achterban. 

De voetbalbond in zijn geheel maar in het bijzonder de Belgische arbitrage mét al hun 

verantwoordelijken verdient méér respect!    

Ongetwijfeld zijn de (financiële) belangen in het profvoetbal groot.  De weerklank in de pers natuurlijk 

ook!  Samen kunnen we vaststellen dat er in de pers steeds vaker boude uitspraken worden gedaan.  

Soms door trainers, af en toe door clubbestuurders maar nu zelfs door bestuurders van de KBVB.  Zware 

kritiek op een systeem dat ze zelf mee in het leven geroepen hebben! 

 

…/… 
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…/… 

 

We vinden dat hieraan een halt moet worden toe geroepen. Bepaalde leden van het Uitvoerend Comité, 

clubbestuurders van ’s lands belangrijkste voetbalclubs, steken best de hand in eigen boezem.    

Excuses aanbieden is het meest voor de hand liggend? 

 

Elkeen, deel uitmakend van de Raad van Bestuur (uitvoerend orgaan) en van de Vlaamse 

Studiecommissie (wetgevend orgaan) is erg betrokken en wil bijdragen om het imago van de KBVB met 

haar beide vleugels verder te verbeteren. 

 

De Vlaamse Studiecommissie vraagt om de steun van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen en 

verzoekt deze nota over te maken aan de heer Bondsvoorzitter.  

 

 

Namens de Vlaamse Studiecommissie. 

 

 

 

Johny Vanspauwen (Vz) 

 

 


