
DE STANDAARD
VRIJDAG 8 NOVEMBER 2013 OPINIE & ANALYSE 39

‘Missie Mosango nodigt uit om de gelatenheid te laten varen.’ © Joris Hermans/vrt

Ruiz en niet te vergeten Randall Azo-
feifa nog werden aangedragen vanuit
Costa Rica door een makelaar, werd
Mboyo door Charleroi min of meer uit
de gevangenis geplukt. Tot Gent hem
weghaalde bij Kortrijk, durfde geen
zelfverklaarde topclub in België te on-
derhandelen met een veroordeelde
verkrachter. Genk zette de stap, maar
Anderlecht wilde ook wel.
Waar is de tijd dat wij in België bij de
fijne vleeswaren in de delicatessen-
zaak om de hoek konden shoppen?
Dat in de jaren zeventig de sterren
van het WK 1974 in Duitsland – Em-
manuel Sanon, Robbie Rensenbrink
en Arie Haan – gewoon bij ons voet-
balden? Later werd de speciaalzaak te
duur en moesten we naar de super-
markt. Aanvankelijk naar de Delhai-
ze, uiteindelijk naar de Lidl en de Zee-
man. Vandaag kunnen onze Belgische
clubs alleen nog terecht in de goorste
onder de nachtwinkels. We importe-
ren alleen nog spelers met een be-
perkte houdbaarheidsdatum, die van
de vrachtwagen zijn gevallen of scha-
de bij transport hebben opgelopen.
Bijna altijd is er een hoek af.

Belgische clubs zouden het koopmo-
del moeten verlaten en opleiden tot
een kunst verheffen, zoals eerder Ne-
derland en Frankrijk dat hebben ge-
daan. We hebben nu die reputatie,
maak ze tot een specialisme. Daar-
voor heb je nodig: heel veel ruw mate-
riaal voorzien van twee armen en nog
beter twee benen, een goede instel-
ling en een niet te domme kop. Zet
daar een inlandse trainer bij die hun
talen spreekt en je bent al een aardig
eind op weg. Vervolgens hou je de he-
le zaak zo stabiel als maar kan. Racing
Genk is het voorbeeld van de moderne
Belgische club met realistische ambi-
tie, maar hou daarbij vooral in ge-
dachten: een Been of een chimp, dát
maakt geen moer uit.

Als we nu eens een
aap vergezeld van
een assistent-aap in
onze dug-outs
zetten, in plaats van
dure trainers met
opstapclausules van
hier tot Tokio?

Desmond Morris kwam als eerste op
het idee om een aap te laten schilde-
ren. Congo heette die. Later is dat ex-
periment herhaald. Het geklieder van
apen werd tentoongesteld tussen de
weldoordachte composities van echte
menselijke kunstenaars. De galerie-
bezoekers zagen geen verschil en wil-
den evenveel betalen voor de werken
van de aap als voor die van de mens.
Een ander experiment liet apen op de
beurs spelen. Resultaat: de chimpan-
sees hadden beter gepresteerd dan de
beursanalisten.
Kunnen we bij wijze van passend ver-
volg op eerdere experimenten niet
eens overwegen om een aap vergezeld
van een assistent-aap in onze dug-
outs te zetten, in plaats van duur be-
taalde trainers met opstapclausules
van hier tot in Tokio? Gent, Brugge,
Beveren… Hadden ze daar een aap ge-
nomen in plaats van Rednic,
Preud’homme of Peeters, zou dat ver-
schil uitmaken? Oké, Preud’homme
lijkt het stilaan op de rails te krijgen
en de arme Bob Peeters moet nog be-
ginnen, maar neem nu de wonder-
baarlijke Mircea Rednic: die heeft
twee miserabele puntjes veroverd in
vijf wedstrijden en één puntje was
dan nog puur geluk.
Vorig jaar was Rednic zowat de trai-
ner van het jaar. Waar dat nu precies
op was gebaseerd, viel niet af te lezen
van het enige wat uiteindelijk telt in
voetbal: de eindrangschikking. Toen
die in Play-off I werd opgemaakt,
stond Standard op een plek die het
alsnog verplichtte om barrages te spe-
len tegen Gent voor een startbewijs in
Europa. Wat toen gebeurde, is niet erg
duidelijk en was wellicht niet erg koo-
sjer, maar het werd in elk geval 7–0
voor Standard. Vervolgens werd Red-
nic’ contract niet verlengd bij Stan-
dard en bij de eerste de beste gelegen-
heid nam Gent hem. Wie van Gent
met 7–0 kan winnen, krijgt vast en ze-
ker ook Gent aan het voetballen, moet
men in de Ghelamco Arena hebben
gedacht. Quod non.
In de recente Gentse voetbalhistorie
ligt het manco van het Belgisch voet-
bal vervat. Jarenlang heeft men ge-
teerd op zogeheten toptrainers die zo-
dra ze de kans zagen het ruime sop
kozen. Of het aan die trainers lag dat
Gent met het achtste budget en een
zak schulden toch structureel bij de
eerste vijf eindigde, daar mag worden
aan getwijfeld. Tegelijk met die trai-
ners kwam ook geregeld een speler
langs die in zijn eentje wedstrijden
naar zijn hand kon zetten: Bryan Ruiz
en Ilombe Mboyo, om maar die te noe-
men. Ook zij kozen later eieren voor
hun geld.
Het dossier-Mboyo is exemplarisch
voor het Belgische topvoetbal. Waar
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Waar blijft Jezus om de farizeeërs de
tempel uit te gooien?

‘De taille, dijen en het centrale deel
zijn beschermd met banden die niet
door te knippen of snijden zijn. Als je
de taille op jouw maat aanpast en af-
sluit met een uniek slotje, kan de
broek niet meer omlaag.’ (AR Wear in
‘Het Belang van Limburg’)

Alles komt terug: Pokémon, Furby, David
Bowie en de kuisheidsgordel. Al heet die
laatste nu anders. Een Amerikaans be-
drijf wil hem op de markt brengen als een
antiverkrachtingsonderbroek. Dat is een
woord met 27 letters en één uniek slotje,
zodat de broek niet meer omlaag kan.
Bij het lezen van zulke berichten, zouden
we ook wel zo’n slotje kunnen gebruiken.

‘Mediahuis schrapt een job op vijf’
(‘De Standaard’)

Het Mediahuis, excuseer Mediahuis,
schrapt niet alleen banen, maar ook het
lidwoord. Gelukkig is dat er maar eentje.
Maar we besparen er vast liters inkt mee.

nen. Ik kan nog altijd terugkomen.’
Als ze maar niet terugkomt om hier naar
de kapper te gaan. Want degene die er nu
de tondeuse heeft ingezet, lijkt wel de
vrouw van minister Koen Geens.

‘Dankzij mijn massage krijg je grotere
borsten’ (Gazet van Antwerpen)

Een van zedenfeiten verdachte uitbater
van een schoonheidssalon trok onder
meer klanten door hen te beloven dat ze
met zijn massage grotere borsten zouden
krijgen. Als er vrouwen zijn die dat gelo-
ven, zijn er vast ook die geloven dat man-
nen aan hun penis trekken om hem lan-
ger te maken.

‘We blijven maar net onder de
verwachtingen’ (André Vandorpe in
‘Het Nieuwsblad’)

De opkomst voor de boekenbeurs valt
wat tegen, maar de organisatoren maak-
ten zich begin deze week nog geen zor-
gen. Want er kwamen, aldus Boek.be-di-
recteur André Vandorpe, ‘nog topevene-
menten aan’: K3 kwam nog signeren
(gisteren) en op de slotdag komen de Ro-
de Duivels Moussa Dembélé en Jan Ver-
tonghen.
Dat zijn inderdaad echte topevenemen-
ten voor de echte boekenliefhebber.

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

...dan ga ik naar Brazilië... ...en is het daar kil en hier warm. © pn

den aan de Congolese burger.
Op voorwaarde uiteraard dat er bereidheid
is te luisteren naar ervaringsdeskundigen,
wars van tekentafelwijsheden.
Op voorwaarde dat de huidige Congo-poli-
tiek niet gericht is op pre-electoraal gema-
noeuvreer om de Congolese gemeenschap
in Brussel te paaien tegen mei 2014.
Op voorwaarde dat economische motieven,
ingefluisterd door bedrijven, niet de lei-
draad zijn van de politieke agenda.
Op voorwaarde dat ministers en beleids-
makers bereid zijn zich te laten vervoeren
door de beelden van Missie Mosango, die
vragen om menselijk appel op toestanden
die anno 2013 niet meer te rijmen vallen
met de welvoeglijkheid die van wereldbur-
gers verwacht mag worden.
Dan mag de overheid trots zijn en verdient
ze haar plaats op de aftiteling van Missie
Mosango. Dan kan het tv-programma ge-
schiedenis schrijven door de hoop die het
heeft weten te vervullen en het geloof dat
het heeft doen schragen in een betere toe-
komst voor de vele Congolezen.

Er moet geld
terugvloeien naar
de staatskas om het
lamentabele
overheidsapparaat
opnieuw te laten
functioneren

Jan Goossens
Directeur van ‘The Walking
Egg’, een vzw die ijvert voor de
rechten van kinderloze koppels
in ontwikkelingslanden, onder
meer door een lowcost IVF-me-
thode aan te bieden..

‘Nogal wat journalisten
ontwijken Franstalige
interviewees, met als excuus
dat niemand hen hier kent.
En zo houdt de taalverarming
zichzelf in stand.’
Journaliste GAEA SCHOETERS betreurt het snelle verlies
aan tweetaligheid in Vlaanderen (in ‘De mening’ in dS Avond).


