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Lieven Maesschalck, ‘conservator’ van de Rode Duivels

estigwedstrijden
hebbendemeest
onmisbare spelers in
de laatste tienmaan-
denafgewerkt, soms
meerdaneensport-

lijf hebbenkan.Ennukomtdaar
nogeenseenwereldkampioen-
schapbij.Het21ste-eeuwsevoetbal,
door topspelersgespeeld, is een
aanslagophet lichaam–watdan
weergoed isvoordebusinessvan
LievenMaesschalck,dieeencruci-
ale rolkreeg indestaf vanMarc
Wilmots.HijmoetdeRodeDuivels
conserveren.
“Voorelke spelerhebbenweeen

apartbestandmetdaarineen
‘injury time line’:wanneerheefthij
welkeblessuregehad,wanneer
heefthijwelofniet gespeeldmet
welkekleinehinder... Zowetenwe
meteenwatdevalkuilenzijnen
waarweopmoeten letten.We
delendespelers inals ‘hoogrisico’
en ‘laag risico’.Maarwie inwelke
groepzit, isniet voorpublicatie.
“Jekrijgt ruwweg twee types spe-

lersbinnen: zij dieal vermoeidzijn
omdatzeveelwedstrijdenhebben
gespeeld, enzij diebinnendekort-
stekerenvermoeidzullenzijn
omdatzeheelweinighebben
gespeeld.Dieeerstegroep–
Kompany,Hazarden iedereendie
eencompetitie,ChampionsLeague
en interlandsheeft afgewerkt –zit
rondofbovendezestigwedstrijden.
Diezijngesloopt.
“Deanderegroepheeftheelwei-

niggespeeldendiemissenvolume.
Datwetenzebij diegrote teams
ook, endaarombiedenzealle facili-
teitenaanombij te trainen.Metde
nadrukop ‘aanbieden’. Jewordt
verwachtzelf voor je lichaamtezor-
gen.Allesdaartoe isopdeclubaan-
wezig.Doe jedatniet, dan isdat
jouwverantwoordelijkheid.
“Overhetalgemeenvind ikdat

devoetballers enormveranderd
zijn sinds ik25 jaargeledenben
begonnen.Het zijncompleteatleten
diealleaspectenvanhunvak
beheersen.Eenwedstrijdje spelen
endanuitgaan tussende trainin-
gen,dat is erechtnietmeerbij. Ze
verzorgenzichoptimaal enweten
goedwaarzemeebezigzijn.De
muurdoenen ’snachtsgaanstap-
pen?Datkunnenzenietmeer, ook
nietomdatzeoveralherkendwor-
denenbinnendeminuutop
Twitterwordengeseind.Maar
vooralomdatzehetnietwillen.”

In de reality show ‘Iedereen
Duivel’ werkte u in 2012 intensief
met Vincent Kompany op zijn
kuitprobleem.
“Dathebbenwekunnenoplossen
omdatwedeoorzaakgevonden
hebben.Die lagbij zijnheupenzijn
lage rug.Metdegepasteoefeningen
diehij daarnaheeft volgehouden,

hebbenwehemopdieplekalvast
blessurevrij gekregen.
“Vincent is niet de enige diewe in-
dividueel aanpakken. Dat gebeurt
eigenlijkmet elke speler, en dat
hebbenwe ook de eersteweken
gedaan toen ze terugwaren. Som-
migen kregen vakantie, andere
trainden licht en nog anderen al
iets zwaarder.”

Die amper drie, vierweken tus-
sen de laatste competitiewed-
strijd en de eerstewedstrijd op
hetWK in Brazilië zijn te kort om
weer op te trainen.
“Vroegerhad jezes, zevenwekenen
dankon jenaareennieuwecondi-
tiepiek toewerken,maardatgaat
vandaagnietmeer.Hetgaatnuom
fithoudenenconditioneeloverle-

ven.Dat isnietmakkelijk,wantbij
hetminstedat je teveeldoet, raken
zeoverbelast.Enals je teweinig
doet, zakthunconditieweg.
Gelukkig isdebasisaanwezigomer
nogeenmaandaanvast tehangen.
“Misschienvreemdvoorbuiten-

staanders,maarmetoudere spelers
loop jehetminste risico.Dieheb-
bendatvolumenaaldie jarenwel
inzich.Bovendienkennenzehun
lichaambeter.Zo’nDanielVan
Buyten isopen top fit enweetper-
fectwatzijn lichaamnodigheeft en
ookwathijnietmoetdoen. Idem
voorKompany.Het isopverzoek
vandie spelersdatwedepre-war-
minguphebben ingevoerd.Voorde
eigenlijkeopwarminggaanzijhun
lichaamal instaat vanparaatheid
brengen.”

Zijn er na zo’n slopend seizoen
veel spelersmet blessures bij de
selectie gekomen?
“Neen,datvaltmee.Eigenlijkgeen.
Hetgevolgvandit zwareseizoenzal
zichnáhetWKlatenvoelen.De
echteblessureszullendanwelde
kopopsteken.Spelersverleggen

‘De echte blessures zijn voor

na hetVoor de gekneusde sporter is
hij de verpersoonlijking van
het eeuwige geloof in herstel,
MarcWilmotswil hemals vaste
buur opde spelersbank. Zelf ziet
kinesist LievenMaesschalck de
nationale voetbalploeg danweer als
eenprofessionele speeltuin. ‘Voetbal
heeft demooiste verzameling
trauma’s.’ HansVandeweghe

Z

‘Als het geloof
in mij het
verschil maakt
tussen in drie
of vier dagen
speelklaar zijn,
dan ga ik daar
niet tegen in’

‘Als het risico
te groot is,
speelt
de speler niet.
Behalve bij
een WK-finale:
dan is het
ça passe
ou ça casse’
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Nonchalant, laten we voorlo-
pig dat woord gebruiken,
omdat het nu eenmaal hun
etiket geworden is, ook al
klopt het niet echt. Vervelend
woord om mee te gaan over-
treffend trappen, terwijl dat
toch echt moet. Want de Rode
Duivels hebben de noncha-
lantste linkerflank van de we-
reldbeker.
Zelfs als de Jamaicanen zich
gekwalificeerd zouden hebben
met Jeffrey Fish als linksach-
ter, geboren in Honolulu maar
via een grootvader met een
wietplantage selecteerbaar
voor Jamaica, en de gevierde
reggaedrummer Honoré
Ciumpani als tricolore pols-
bandjes dragende linkerspits,
moesten we hen de schok van
hun immer coole leven bezor-
gen. Neen bro's, sorry, jullie
halen het in de verste verten
niet bij Jan Vertonghen en
Eden Hazard. Ga eerst nog
een paar jaar op een paradij-
selijk strand aan een joint
liggen lurken en kom dan nog
eens terug.
Midden maart, Tottenham had
net op het eigen White Hart
Lane een pak slaag gekregen
van Benfica, en ik spoedde me
langs een wankele trap en een
gammele loopbrug naar de
interviewruimte aan de over-

zijde van het veld. Jan Ver-
tonghen was keurig aange-
vraagd, maar het douchen
duurde lang. De man van de
UEFA verlengde met een knip-
oog (“Ah, die voetballers...”)
de satelliettijd. Drie kwartier
na de match stond Vertong-
hen fris gewassen voor me.
Dat hij geen hoge pet op had
van coach Sherwood was zon-
neklaar. Na een vraag of vier
besloot ik hem toch kond te
doen van mijn, ja vooruit maar,
ergernis. Of hij besefte dat zijn
hele lichaam daarnet op het
veld totale onverschilligheid
uitstraalde, extreme verveeld-
heid zelfs?

Jan Vertonghen had net een
smadelijke nederlaag geleden,
bevond zich in een met spon-
sorborden behangen bezem-
hok en kreeg een vraag die hij
als giftig had kunnen interpre-
teren, maar antwoordde: “Ja,
dat besef ik. Ik heb dat al sinds
mijn kindertijd. Als iets me niet
zint, zie je dat ongelooflijk
goed aan me. Ik werk eraan,
maar ik krijg het niet uit mijn
systeem.” Toen deed de man
van de UEFA teken dat de sa-
telliettijd op was. Jan Vertong-
hen ging naar huis, ik naar
mijn hotel. Waar op een web-
site de woorden van Vertong-
hen, ontdaan van stemtimbre,
oogopslag, mimiek, al waren
vertaald in: “Ik heb een attitu-
deprobleem.” Dat was zeker
geen bad journalism, maar ik
voelde me beschaamd, alsof ik
Vertonghen in een cyber-
(aan)val had gelokt.
Dus neen, nonchalance is het
niet. En ook geen onverschil-
ligheid, die is hoogstens de re-
actie op het probleem, niet het
probleem zelf. Het is eerder
onvrede met zichzelf, die zich
bliksemsnel omzet in onvrede
met de situatie. Vertonghen
wil het zo goed doen, dat hij
bij de eerste mislukking de
boel opblaast. Als ik geen tien
op tien kan halen, dan wordt
het maar nul, die stijl.
Een negen is voor losers.
Eden Hazard is anders. Hele-
maal nukkenvrij. Hazard houdt
van de bal, maar als hij hem
een half uur niet krijgt, wordt
hij niet boos. Hazards wereld
stopt bij Hazard, niet uit arro-
gantie of egoïsme, maar
omdat hij die wereld gewoon
extreem fijn vindt. Begrensd

tot zichzelf kan hij grenzeloos
zijn. En soms grenzeloos non-
chalant, al is dat ook hier niet
echt het juiste woord. Ver-
tonghen is ook op het veld
wereldburger, ziet alles, be-
leeft alles, maar is een buiten-
sporige perfectionist bij wie
zelfkastijding altijd om de
hoek loert. Jan Vertonghen er-
gert zich op een veld voortdu-
rend dood, nog het meest aan
zichzelf. Hazard ergert zich
niet. Hazard is zen, een eend
op wiens veren alles afglijdt.
Hazard Canard. Hopelijk straks
in Brazilië een canard
déchaîné.
Een ziekenhuiskamer, twee
bedden, allebei aan het infuus,
communicerende vaten. Een
beetje Hazard in Vertonghen
laten lopen en omgekeerd,
zou dat doping zijn?
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Communicerende vaten
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Vertonghenwil
het zo goed doen,
dat hij bij de eerste
mislukking de boel
opblaast. Als ik geen
tien op tien kan
halen, danwordt
hetmaar nul,
die stijl. Een negen
is voor losers

hungrenzen.Zeverzettenzich
tegeneenkleineblessure, vaakzon-
derdatwijdatweten,omdatzeper
seopdewereldbekerwillenzijn.”

Wat is acuter: dementale of de
fysieke vermoeidheid?
“Allebei.Het enewerktookophet
andere in.Mentalevermoeidheid
zal ervoorzorgendat jekwalitatief
mindergoed traint enmisschien
snellergeblesseerdgeraakt.Het is
aanonsomdat teondervangen.We
observeren.Wewerkennietmet
eenvragenlijst, omdatdespelers
datniet gewendzijn.Hetgebeurt in
veel sporten,maar inhetvoetbal is
datniet courant.Nieuwedingen
zomaar introduceren, is eenmoei-
lijk iteminvoetbal.”

Demasseurs zijnwel nieuw.
“Jaenzewordenophandengedra-
gen. Inhetbegingingdehelft van
degroep,nugaat iedereen.
Aanvankelijkwerddateenbeetje
gedaandoordekine’s,maarmas-
seursdieper spelereenuurtjeuit-
trekkenomdie spieren te latenher-
stellen,dat is ergekomenonder
Leekens.
“Nudoendiegastenookwatze

vroeger indekoersdeden: ze
bekommerenzichomdesport-
drankenenrepen.Logistieken
organisatorischzijndiemannen
echt sterk, enzehebbenervaring in
communicatiemet topatleten.Net
alsbij dewielrennerszijnzij ookde
eerstemensenbijwieeenvoetballer
metzijn twijfels langskomt.”

Wordendegrenzen ook verlegd
in het gebruik van ontstekings-
remmers, die de voorbije twee
WK’s door zestig procent van de
spelerswerden geslikt?
“Ongetwijfeld. Inhetvoetbalwor-
denvaakpijnstillers enontstekings-
remmersgebruikt, ook indenatio-
nalecompetities.Het zijnbijna
automatismengeworden: ikheb
pijn, ikpakeen Ibuprofenofwat
danook. Isdatnormaal? Ikkan
daarnietoveroordelen,maar ik
begrijphetwel.Voetbal isop loco-
motorischvlak (alleswatbetrek-
kingheeftophetbewegingsappa-
raat,HV)eenzeerzwaresport.”

Als je daarbij het lijf hebt van
een tractor zoals Kompany…
“En tochstaathij scherp.Hij is
gespierdzoalsgeenander,maarer
staatookeenkopopmeteen
enormedrive.Het is eensuperpro-
fessioneel ingestelde spelerdieelk
uurvandedagzorgdraagtvoorzijn
lichaam.”

Waaromzijn deRodeDuivels
niet fysiologisch getest?

“Omdatwedat zohebbenbesloten.
Wehebbengeengeschiedenis, geen
data.Wehebbendatdoorgespro-
kenmetprofessorHespel vande
KULeuvenenhetBakala-instituut.
Hij bemoeit zichalleenmetdesup-
plementatie endevoeding, endan
vooral inhetherstelnadewed-
strijd.”

Ikmis een sportpsycholoogbij
deze groep, of beter gezegdbij
de staf: to coach the coach.
“Ikkandaar inkomen. Ikheb jaren
metJefBrouwersgewerkt en ikhad
daargoedeervaringenmee.Een
sportpsycholoogkan inderdaadde
coachuitleggenwelk typeeenspe-
ler is enhoehijmoetwordenaange-
pakt. Indie twee jaar is eralheel
veel veranderdeneensportpsycho-
loog ismisschieneen logischevol-
gendestap.Maardanmoet ieder-
eenhetwelwillen.”

Sommigen zeggendat u een
vleesgeworden placebobent.
Dat is fel overdreven,maar een
beetje placebo…
…isookniet verkeerd. (lacht) Ikheb
eenreputatie eneenautoriteit.Die
geloofwaardigheid speelt inopde
mentale componentendiekanen
wil iknietuitschakelen.Alshet
geloof inmijhet verschilmaakt tus-
sen indrieof vierdagenspeelklaar
zijn, ga ikdaarniet tegen in.
“Ikkanhetookniethelpendat ik

bekendbenbij topspelersendat ze
hiergraagkomen. Ikhebdaargeen
reclamevoorgemaakt. Integendeel:
ikbenbegonnenals iederander.
“Inmijnpraktijkwarenmijneer-

steklantenvooral lopersvanAC
Lebbekeeneenvrij onbekende
profwielrenner:FrankyDeBuyst.
Enkelewekengeledenhad ikhier
zijnzoonJasperDeBuyst vooreen
knieprobleem.Danweet jedat jeal
eenhele tijdbezigbent.”

Umoet straks iets doenwat u
nog nooit gedaan hebt: iemand
klaarstomen voor éénwedstrijd,
terwijl datmisschien niet goed is
voor zijn verdere carrière.
“Dat zijnafwegingendie jemoet
maken.Deafspraak is: alshet risico
tegroot is, speeltde spelerniet.
Behalvebij eenWK-finale: dan is
het çapasseouçacasse.Debonds-
coachkentmijook,hijwasooit een
patiëntvanmij, dushijweethoe ik
tegenoverzulkedilemma’s sta.”

Waaromzit u opdie bank?
“OmdatMarcWilmotsdatwilde.
Hijwoumij indeplaatsvankeeper-
strainerPhilippeVandewalle
omdat ikpositieverwas. Ik spring
bijhetminsteop, jazeker, enbij een
doelpunt juich ikals eerste.Kijken
naareenwedstrijdvanuitdedug-
outennietmeervanuitde tribune,
datheb ikwelmoeten leren. Maar
ikzienogsteedsevensnelwanneer
eenspelerniet goed looptof een
probleemheeft.”

Meestal bent u een passant,
maar numoet umet een team
leven. U bent doorgaans nogal
aanwezig, en dat is dan zacht
uitgedrukt.
(lacht) “Euh, ja zeker?Zesweken
metdezelfdemensensamenleven,
isbijzonder. Ikmoetmeeropde
achtergrondblijven. Ikweetookdat
degrapjesdie ikmaaknaeenpaar
wekennietmeergewaardeerdzul-
lenworden.Zal ikeenbeetjedim-
men?Jazeker.”

WK’

‘Nieuwe
dingen zomaar
introduceren,
is een moeilijk
item in
het voetbal’


