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De spits bijt van zich af
Zelfs voetbalhaters zal 
het niet ontgaan zijn dat 
er grote ophef was ont-
staan over een voetballer 
genaamd Luis Suarez. 
Deze unieke voetballer 
kreeg de halve wereld 
over zich heen nadat 
deze een voetballer van 
Italië had gebeten. Hij 
mag 4 maanden niet spe-
len voor zijn land én zijn club. Sterker: hij 
mag zich zelfs niet als toeschouwer in een 
stadion laten zien en heeft bovendien een 
hoge geldboete opgelegd gekregen..
om de zaken even helder te krijgen: Sua-
rez heeft een tegenstander tijdens een WK  
in zijn nek gebeten. Dat deed waarschijn-
lijk even pijn, maar deze tegenstander 
heeft er geen blijvende schade van onder-
vonden.  Suarez beet op een voetbalveld 
twee keer eerder in zijn carrière een tegen-
stander. ook deze spelers  liepen een mi-
nuut na het incident gewoon weer vrolijk 
te voetballen.
Uiteraard staat niet ter discussie dat het 
bijten niet door de beugel kan, ziekelijk is 
en bestraft moet worden, mits deze straf 
redelijk is,
Ik zal u niet lastig vallen met de vele voor-
beelden van voetballers die willens en we-
tens een aanslag hebben gepleegd op de 
ledematen van voetballers, waarbij wel 

een ernstige blessure is 
ontstaan. Marco van Bas-
ten kon door de vele aan-
slagen op zijn benen aan 
het eind van zijn carrière 
amper nog lopen. Schor-
singen zijn doorgaans 
dan beperkt tot enkele 
wedstrijden.
De FIFA, zelf niet het 
lichtend voorbeeld  van 

moraal en fatsoen,  liet tijdens een perscon-
ferentie waarop de straf werd uitgespro-
ken weten dat dit de zwaarste straf is die 
een speler ooit heeft opgelegd gekregen 
door de Wereldvoetbalbond.
voetbal is oorlog , zei onze Rinus Michels 
al vele jaren geleden en in geval van oor-
log worden soms grenzen overschreden.  
om de de president van Uruguay te cite-
ren: “We hebben hem niet uitgekozen om een 
filosoof of monteur te zijn, of om zijn goede 
manieren, maar omdat hij een geweldige voet-
baller is”.
Suarez heeft deze week spijt betuigd.  De 
werkelijkheid is dat de voetbalwereld hem 
excuses verschuldigd is over het onrecht 
wat hem wordt aangedaan.

Wij zouden graag onze tanden in deze 
zaak zetten.
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