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trainer zakt. Het is geen toeval dat
precies in voetbal en wielrennen wed-
strijdritme de alles bepalende factor
wordt voor een goed resultaat. In
meer geëvolueerde sporten is het juist
níét goed om een hele competitie in
de benen te hebben. Overigens is het
nonsens dat spelers die niet aan spe-
len toekomen ineens niet meer zou-
den kunnen voetballen. Zij krijgen
een extra trainingsprogramma te ver-
werken en daar zitten – als het goed
is – intensieve wedstrijdsimulaties in.
Dat onze spelers die niet spelen in de
Premier League eventueel een pro-
bleem zouden kunnen hebben, staat
als een paal boven water. De Premier
League is de best betaalde en wellicht
ook meest aantrekkelijke competitie
ter wereld, maar het trainingsniveau
is het minste van alle grote voetbal-
landen. Wat dat betreft zouden onze
bankzitters beter verhuizen naar een
warmere bank in Spanje of Italië. De
trainingen zijn daar langer en vooral
ook beter. Paniek omdat De Bruyne,

Chadli, Mertens, Fellaini en anderen
niet aan voetballen toekomen, is ner-
gens voor nodig. Een beetje techni-
sche staf krijgt die heus wel scherp in
een maand voorbereiding, inclusief
enkele pittige oefenwedstrijdjes. Of
Wilmots en zijn staf de spelers een
maand lang zullen kunnen boeien en
op een verantwoorde manier klaar-
stomen, moet nog blijken. Wilmots is
tot nu vooral coach geweest en heeft
alleen nog maar de baasjes moeten
zetten en schouderklopjes uitdelen.
Straks moet hij ook een maand lang
doordachte oefenstof aanreiken, tege-
lijk wakend over sfeer, samenspel,
conditie en gezondheid van zijn
groep. Interessant om volgen.

De Bruyne en andere
Premier League-
bankzitters zouden
beter verhuizen naar
een warmere bank in
Spanje of Italië.
De trainingen zijn
daar langer en beter

Zo broos is ons bruto nationaal voet-
balgeluk dat we gaan fluiten als we
twee wedstrijden zonder belang ver-
liezen nadat we al die van superbe-
lang hebben gewonnen. Marketing
botst hier op haar beperkingen: het
volkje dat hossend naar de Heizel af-
zakt voorzien van driekleur en pruik,
heeft niks met voetbal. Dat volk heeft
niks met sport. Dat volk zoekt opwin-
ding. Voor dat volk is een partij voet-
bal geen match maar een event. Dat
volk komt omdat de geniale marke-
teers van Boondoggle hen hebben ge-
brainwasht. De volgende week gaan
ze met even groot gemak in een pas-
send T-shirt naar een gehypet con-
cert.
Een concert is haast altijd goed, een
voetbalwedstrijd de helft van de ke-
ren niet. Of het spel is niet om aan te
zien, of er wordt verloren. Naar voet-
bal gaan en niet weten wat de uit-
komst zal zijn, is net de aantrekkelijk-
heid van het spel en alleen daarom is
het ook de eerste wereldsport gewor-
den. Dát hebben de marketeers er na-
tuurlijk niet bij gezegd: je kan als fan
helemaal opgenaaid een stadion bin-
nengaan en er twee uur later met een
kater buitenkomen.
Het probleem van de Rode Duivels is
dat ze een (deels zelfverklaarde) hype
zijn en verwachtingen hebben gecre-
eerd waar ze onmogelijk aan kunnen
voldoen. Gevolg: twee keer verloren
en het land staat in brand. Twee keer
verloren en nu wordt gezocht naar re-
denen voor het niet-functioneren van
het elftal. De enige echte reden dat de
Rode Duivels twee keer hebben verlo-
ren is dat de spelers na de succesvolle
campagne in een decompressiefase
zitten. Het gelijkspel tegen Wales was
daar een voorbode van. Als het niet
moet, dan moet het niet.
Toch wordt er druk gespeculeerd.
Reden één: Vincent Kompany doet
niet mee, hij is onmisbaar. Dat zou
best wel eens kunnen, maar over wel-
ke Kompany hebben we het dan? Die
van een jaar geleden? Of die van deze
zomer en bij het competitiebegin: te
zwaar en niet in conditie?
Reden twee: we zijn niet zo goed als
we wel denken. We zijn wel goed,
maar we denken meteen dat we we-
reldkampioen (kunnen) worden. Ie-
dereen die in Brazilië straks de veters
dichtknoopt, kan wereldkampioen
worden, maar het ene land heeft meer
kans dan het andere.
Reden drie: onze spelers spelen niet
meer in hun club en missen wedstrij-
den. Wedstrijdritme is dat ondefini-
eerbaar begrip dat vaker wordt ge-
hanteerd naarmate het niveau van de
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Hans Vandeweghe fileert de sport uit
binnen- en buitenland.
Vanaf volgende week vindt u zijn column
in de zaterdagkrant.

HANS VANDEWEGHE

‘Hein Verbruggen ( ja, zelfs hij)
en de UCI ( ja, zelfs zij) hebben
meer aan dopingbestrijding
gedaan dan de meeste
andere sportbonden.’
Volgens wielerliefhebber en -schrijver THIJS ZONNEVELD
zegt dat vooral iets over die ander sportbonden (op Twitter).

En nog erger: binnenkort verschijnt ze
ongetwijfeld in een van de boeken van
Brusselmans zelf.

‘Herman onthult ontroerend gedicht
voor overleden moeder.’
(op www.hermanbrusselmans.com)

Zou mijn moeder
zich omdraaien
in haar graf
als ze me hier
zo zag zitten?
En zou ze,
na dat omdraaien
makkelijker liggen dan tevoren?
Welk leven moet
ik leiden om haar
zoveel mogelijk te helpen
In haar dood
en in haar eeuwigheid?

GUUUUUNTEEEER...

(Het Belang van Limburg,
zondag 17 november)

Er wordt nog intern bekeken of het een
zelfhulplijn of een lezersrubriek wordt.

‘Vanaf 2 december is op Eén “Stars for
life” te zien, een zangwedstrijd voor
het goede doel. Onder de kandidaten
vinden we politicus Wouter Van Besien
en babe Lesley-Ann Poppe.’
(Café Corsari, woensdag 20 november)

Hallo Gunter?

‘Herman Brusselmans heeft nieuw lief.’
(Gazet Van Antwerpen,
dinsdag 19 november)

Je zal de nieuwe vriendin van Herman
Brusselmans maar zijn: plots wordt er
overal over je geschreven. In Story, bij-
voorbeeld: ‘De 25-jarige Melissa Jans-
sens begon al eerder een relatie met zan-
ger Daan en Fred Di Bono. Toch wil de
journaliste uit Gent benadrukken dat ze
niet met elke persoon die ze interviewt
een relatie begint.’

Scoop kiest elke week een aantal citaten,
met een kritische blik op sterke verhalen en
hoe ze in de media gebracht worden.

Herman Brusselmans. © pn Wouter Van Besien. © ig

ode van 1769, toen Serra in Alta California
arriveerde, tot 1821, toen het Spaanse be-
wind eindigde, viel de inheemse bevolking
met een derde terug, naar 200.000 mensen.
Als de Katholieke Kerk Serra heilig ver-
klaart, zou dat een nieuwe aanslag op de
inheemse bevolking van Californïe zijn. De
hagiografieën van Serra vertellen hoe hij
zichzelf kastijdde, maar niet hoe hij dat met
anderen deed. Ik zou graag zien dat de paus
nu zondag Serra’s driehonderdste verjaar-
dag gebruikt om te verklaren dat hij de man
niet heilig zal verklaren, mirakels of geen
mirakels, en dat hij bereid is om de confron-
tatie met het pijnlijke verleden aan te gaan.

© The Guardian

hoorzaamheid werd gestraft met het blok of
met de zweep. De indianen werden afge-
beuld en ondervoed. Tienduizenden stier-
ven, meestal aan Europese ziekten.
De missies waren een essentieel instrument
van de Spaanse en later de Amerikaanse ko-
lonisatie. Daarom hebben zoveel Californi-
sche steden heiligennamen: ze werden als
missieposten gesticht. Serra’s aanpak van
de inheemse bevolking ging nog verder dan
de grimmige eisen van de Spaanse Kroon.
Felipe de Neve, een gouverneur van Califor-
nia, drukte zijn afkeer van de methoden van
de jezuïeten uit en klaagde dat zij de india-
nen erger behandelden dan slaven. Zoals
historicus Steven Hackel in een nieuwe bio-
grafie aantoont, saboteerde Serra de pogin-
gen van de gouverneur om de indianen een
mate van zelfbestuur te geven die zijn greep
op hun lot zou hebben verzwakt. In de peri-

Een standbeeld van Junipero Serra, met een indiaanse jongen. © Ulrich Fuchs/ig

CORRECTIES & AANVULLINGEN
Mars. Bij de berichtgeving over het symposium over de veiligheid van voedselver-
pakkingen in Breda, waar onder meer de problematiek van het gebruik van inkt
en lijm in verpakkingsmateriaal aan de orde is, werd een foto geplaatst van een
Mars-reep (DS 20 november). De veiligheid van Mars of andere producten van de
groep Mars wordt niet in vraag gesteld: de foto was louter illustratief.


