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Voetbalteam van Île de Romanhe uitgeschakeld in
voorronde Afrikaanse voetbalkampioenschappen.
(Port de Boiguehenneuc). Île de Romanhe zal
niet deelnemen aan de Afrikaanse
voetbalkampioenschappen die volgend jaar in
Marokko gehouden zullen worden. Het
voetbalteam van ons land verloor in de
uitwedstrijd tegen Kenya eerst met 2-0 en
speelde een maand later gelijkspel (ook tegen
Kenya) en werd daarmee al in de voorronde
uitgeschakeld. En alhoewel Kenya later ook
uitgeschakeld werd, nadat dat land van notabene
Lesotho verloor (en waarmee de schande en
teleurstelling van het Ilja Romaanse verlies weer
een beetje goedgemaakt werd), heerste er toch een gevoel van verslagenheid in het land na
het bekend worden van het nieuws. De aankomst van de Ilja Romaanse spelers op het
nationale vliegveld liep uit op een grote woedeuitbarsting van fans die zich daar verzameld
hadden om met spandoeken en boegeroep de aankomende spelers te “verwelkomen”. De
aanwezige gendarmes hadden de grootste moeite om de menigte in bedwang te houden, en
uiteindelijk zag de gendarmerie zich gedwongen om de spelers via een andere uitgang naar
de wachtende bussen te begeleiden om zo aan de fans te ontkomen.
Bijna alle media verhaalden voluit over het debâcle tegen Kenya, maar ook waren er
geluiden te horen dat het verlies misschien niet geheel en al aan de
slechte prestaties van de voetbalspelers zelf te wijten was. Zo schreef Lå
Dépèche d´Île de Romanhe dat het misschien nu wel eens tijd wordt voor
veranderingen in de leiding van ´s lands voetbalverbond. “Het Ilja
Romaanse voetbalverbond heeft zich onder leiding van Thimard
Mâchefer (de voorzitter van het verbond; opm. red., zie foto links)
ontwikkeld tot een soort staat binnen de staat, waarin veel geld omgaat
en waarvan de leiding opvallend vaak met aantijgingen van corruptie
te kampen heeft. Men kan zich afvragen of dit een goede basis is voor een gezonde
voetbalcultuur. Misschien zijn de slechte prestaties van onze voetballers te wijten aan een
slechte moraal hogerop, want waarom goed presteren als het meeste geld in de zakken van
de leiding lijkt te verdwijnen?
Maar Thimard Mâchefer wees dit soort aantijgingen onmiddelijk verontwaardigd van de
hand en dreigde in een persbericht om een kort geding vanwege laster tegen Lå Dépèche aan
te spannen als de krant doorgaat om dit soort, volgens hem ongegronde berichten te
publiceren. Daarentegen legde de voorzitter van de voetbalbond de schuld voor de slechte
prestaties bij de huidige coach, de Karstoniaan Peter Larson, en zei dat het bestuur van het
verbond in overleg zal gaan of Larson aan zal kunnen blijven of niet.

