22 • SPORT

ZATERDAG 9 AUGUSTUS 2014 • DE MORGEN

COLUMN

HANS VANDEWEGHE

Standard botst op Zenit
Maar publiekslieveling Witsel mist mogelijk terugkeer naar Sclessin
BRUSSEL

Athene
Zeventien jaar geleden rond
deze tijd arriveerde ik met
een bang hart op het WK
atletiek. Maar dag min één in
de perszaal verliep optimaal.
Na alle plichtplegingen
kreeg een groepje gelijkgestemde journalisten zelfs
een rondleiding door de
sportinfrastructuur. “Hier zijn
de toiletten, hier de kleine
perszaal, hier de grote, dit is
de perstribune, en hier kunt
u verpozen.”
Verpozen? We vielen net
niet in het water van verbazing. Helemaal alleen voor
de slaafjes van het toetsenbord en de paria’s van de
400mm-lens was een olympisch buitenzwembad gereserveerd. Zodat we tussen
de ochtend- en avondsessie
niet altijd heen en weer
moesten naar ons hotel
downtown.
Er stonden tafeltjes langs de
zwembadrand, er waren ligstoelen, parasolletjes en ook
handdoeken. De volgende
ochtend – op dag één van
het WK – is dat meteen uitgeprobeerd. In de perszaal
de daginfo opgehaald én
twee handdoeken, installeerden we ons poolside. De
ochtendsessie konden we
volgen op schermen, maar
met die felle zon was dat
niet makkelijk, zodat we
onze ligstoelen en de parasols wat herschikten.
Groot was onze verbazing
toen we rond de noen een
barbecuefestijn zagen optuigen. “For free. Courtesy
of the organisation.”
Kortom: tien dagen lang
hebben we ons als Romeinse keizers gelaafd aan
een overheerlijk buffet, overgoten met lokale wijn (die
retsina is niet te drinken,
maar de rode Agiorgitikodruif is een aanrader) en
veel water. Omdat we elke
dag steeds vroeger onze
handdoek kwamen leggen,
voorzagen ze voor ons
vroege vogels vanaf dag
drie ook koffiekoeken en
koffie met een sapje.
Al snel werd het te heet,
zelfs onder de parasol, maar
daarvoor hadden we dan
weer het zwembad en tegen
17 uur sleepten we ons met
felle tegenzin naar het stadion om toch wat atletiek
live te zien.
Daar bleek het al even gesmeerd te lopen. De uitslagen van de 100 meter
kregen we binnen de drie
minuten op onze desk.
Zoveel perfectie was nog
nooit vertoond en drie
weken later kreeg dezelfde

stad de Olympische Spelen
van 2004 toegewezen. Dat
was Athene en nu past alleen nog schaamte. Niet alleen omdat we daar een
heel klein gaatje in de
Griekse staatskas hebben
gegeten en gedronken,
maar ook vanwege onze lyrische teksten over hoe
goed de Grieken het wel
voor elkaar hadden en of
Athene alstublieft snel de
Spelen kon krijgen. Zo geschiedde, en ook de Spelen
in 2004 waren welhaast perfect.
Dat ze zich daartoe tot over
hun nek in de schulden staken, dat vermoedden we
wel maar – eerlijk – we hadden er geen oog voor. Wij
geraakten overal, de sfeer
was goed, voor het gezin
tickets regelen was ook
geen probleem, zelfs niet

Als de grote
sportbonden echt
zijn wat ze
beweren te zijn,
hoeders van
wereldwijde sociale
bewegingen, dan
hebben ze nu iets
om over na te
denken
voor de gouden finale van
Henin, en we hadden de primeurs: wat wil een journalist
nog meer?
Het deed pijn aan de ogen
toen eerder deze week de
foto’s verschenen van de
olympische installaties van
weleer. Alleen het atletiekstadion wordt nog gebruikt.
Heel af en toe, voor voetbal.
De rest is voorwerp voor industriële archeologie of een
doctoraat over white elephants, onnodige sportbouwsels.
Als de grote sportbonden
echt zijn wat ze beweren te
zijn, hoeders van wereldwijde sociale bewegingen,
dan hebben ze nu iets om
over na te denken. Het kan
niet de bedoeling zijn van
Olympische Spelen of wereldkampioenschappen
voetbal dat een land of een
stad zich tot over de oren in
de schulden steekt om de
wereld een maand lang een
sportfeest te schenken, om
daarna de compleet overbodige infrastructuur te laten
verloederen.

Champions League. Dat is een
pak minder dan tegen
Panathinaikos,maaropvoorhand verslagen ben je nooit.
Dus gaan we ook nu weer
alles op alles zetten om door
te gaan. Dat betekent onder
meerdatweindekomende
twee competitiewedstrijden (tegen AA Gent en
Moeskroen-Péru-

GUY LUZON

En Defour...?
Toen hij aanstalten maakte om
naar zijn bureau terug te keren,
klampten we Luzon aan over
Defour. Zijn reactie: “Als u het kunt
regelen dat hij naar Standard komt,
zal ik u eeuwig dankbaar blijven. Ik
maak me echter geen illusies. De
voorzitter doet het maximum om
de kern te versterken, maar zeven
of acht miljoen uitgeven voor een
speler – hoe uitmuntend hij ook
moge zijn – is excentriek voor een
club als Standard.” (AR)

Niet gelijkwaardig
Als Witsel mag spelen en Ciman
middenvelder blijft, worden de
twee vrienden rechtstreekse tegenstanders. Een match-in-de-match?
“Daarvoor heb je twee evenwaardige spelers nodig, en dat is niet het
geval”, aldus Ciman ootmoedig. “Ik
doe mijn best op die positie, maar
Axel steekt er ver bovenuit.
Gelukkigishijniethettypevanspeler dat erop uit is de tegenstander
belachelijk te maken. Beenharde
duels hoef ik ook niet te vrezen.
Axel is gezond agressief. Ik verwacht trouwens geen krachtmeting. Zenit is in de eerste plaats een
voetballende ploeg. De best voetballende Russische ploeg, vind ik.”
Ciman keek verbaasd toen hij
hoorde dat Luzon het bij 20% kans
opkwalificatiehield.“20%?Datlijkt
me een beetje weinig. Op karakter
kun je veel bereiken, en in ons
hoofd willen we allemaal naar de
poules van de Champions League.
We hebben inderdaad een jonge
ploeg,maarinelkeliniebeschikken
we over ervaring om de jeugd te
gidsen. Ik vind het alleen jammer
dat we eerst thuis spelen.”
Op de vraag of Zenit een goede

‘Wij zijn de
underdog, maar
dat zouden we
ook geweest zijn
tegen de andere
opponenten’

welz,red.) niethetminsterisicozullennemenmetspelersdiemetblessures sukkelen of conditioneel nog
niet honderd procent zijn. Wie rust
nodig heeft, zal rust krijgen... zelfs
al moet ik daarvoor een beroep
doen op junioren.”

In de derde voorronde werd Witsel
opLimassoluitgeslotennaeenelleboogstoot. UEFA legde hem twee
speeldagen op. “Axel miste de
return tegen Limassol, maar is
inmiddels in beroep gegaan”,
aldus vader Thierry Witsel.
“Hopelijk halveert UEFA de
schorsing, zodat hij op
Sclessin
kan
spelen.”
Uitspraak volgende week.
Niet alleen de clan-Witsel
hoopt dat Axel op Sclessin
zal mogen aantreden. Ook
Standardspeler Laurent
Ciman kijkt er naar uit, zei hij
gistermiddag. “Ik kan jullie
verzekeren dat Witsel zeer blij
is met de loting. En ik ben ervan
overtuigddathijenthousiastonthaald zal worden door ons
publiek. Het is ook zijn publiek
gebleven.”

Witsel hoopt dat de schorsing
die hij opliep tegen Limassol
gehalveerd wordt. © VINCENT KALUT / PN

CHAMPIONS LEAGUE

Vierde en laatste
voorronde
NK Maribor - Celtic Glasgow
FC Salzburg - Malmö FF
Aalborg BK - Apoel Nicosia
Steaua Boekarest - PFC Ludogorets
Slovan Bratislava - Bate Borisov
Besiktas - Arsenal
Standard - Zenit Sint-Petersburg
FC Kopenhagen - Bayer Leverkusen
Lille OSC - FC Porto
Napoli - Athletic Bilbao
© VINCENT KALUT / PN
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Standard komt
in de play-offs van
de Champions League
uit tegen het Russische
Zenit Sint-Petersburg,
maar of Sclessin
Witsel in actie zal zien,
blijft onzeker.

of slechte loting was, had
Luzon een kwartier eerder
geantwoord: “Wij zijn de
underdog, maar dat zouden
we ook geweest zijn tegen de
anderemogelijkeopponenten.
Alleen de namen verschillen,
nietdekwaliteit.Ikschatdat
we 20% kans maken om
door te stoten naar de
poules van de

De heenwedstrijden worden op 19
en 20 augustus gespeeld, de terugmatchen zijn voor 26 en 27 augustus.
De winnaars stoten door naar de
groepsfase van de Champions League,
de verliezers worden opgevist in
de groepsfase van de Europa League.

Club Brugge tevreden
met Grasshoppers Zürich

Peter Maes: ‘Al blij dat we
niet naar Moskou moeten’

BRUSSEL — Van de vijf clubs waaraan Club Brugge gisterenmiddag
kon gekoppeld worden, is Grasshoppers zeker niet de zwaarste
tegenstander. De Bruggelingen ontliepen het Russische Krasnodar en
de Kroatische topclub HNK
Rijeka, maar konden anderzijds ook op het Ijslandse
Stjarnan of het bescheiden
Zorya Luhansk (Oekraïne)
gebotst zijn. Gemengde
gevoelens dus bij blauwzwart, dat op 21 en 28 augustus met goede moed de nummer acht in de Zwitserse
competitie in de ogen kijkt.
“We hebben het voordeel dat
onze scouts Grasshoppers vorige
week aan het werk gezien hebben”,
wist Preud’homme op de website
van Club. “Ik ben ook blij dat we
eerst uit spelen”, gaat hij verder.
“Enkeledagennadeterugwedstrijd
ontvangen we immers Anderlecht.
Ik had gehoopt op het Ijslandse

BRUSSEL — Voor de derde keer in
zijn geschiedenis mag Lokeren het
opnemen tegen een Engelse tegenstander. Na Newcastle in 2001 en
Manchester City in 2003 (de laatste
Europese wedstrijd op Daknam),
komt op 21 augustus Hull City op
bezoek.
Van alle mogelijke tegenstanders (Legia Warsaw,
Torino,DinamoMoskou,Hull
City en Olympique Lyon) was
Hull City veruit de ‘makkelijkste’ tegenstander die Lokeren
kon treffen. ‘Makkelijk’ tussen
haakjes, want het is en blijft een
ploeg uit de Premier League, ook
al eindigden ze vorig seizoen maar
net boven de degradatiezone. Als
verliezend bekerfinalist plaatste
Hull zich voor de derde kwalificatieronde, waarin het het Slovaakse
Trencin uitschakelde.
“Wij dagdromen niet. Hull zit
niet voor niets in deze pot”, weet
trainer Peter Maes. “We zagen

Stjarnan, maar Grasshoppers is
zeker niet de moeilijkste club die
we konden treffen. Hoe dan ook
blijft het een gereputeerd elftal.”
Arnar Gretarsson zag de
Zwitsersetegenstanderdinsdaglive
aan het werk in Lille: “We mogen
hen met vertrouwen tegemoet
treden. In vergelijking met
Grasshoppers staat Club duidelijk verder. We hebben veel
meer kwaliteiten. Toch mag
het Zwitsers voetbal niet
onderschat worden. De clubs
zijn fysiek sterk en leggen er de
ganse wedstrijd hun hoofd voor.”
Opvallend: de heenwedstrijd in
Zwitserland wordt niet in Zürich
afgewerkt. In Letzigrund, de thuishaven van Grasshoppers, vindt volgende week het EK atletiek plaats
(12 tot 17 augustus). De wedstrijd
werd verplaatst naar het stadion
van Sankt Gallen, tegen wie Club
zich in 2000 kon plaatsen voor de
8ste finales van de Uefa Cup. (TTV)

vorig jaar al tot wat een Engelse
tweedeklasser (Wigan, dat toen
tegen Zulte Waregem speelde, red.)
in staat was, laat staan een ploeg
uit de Premier League. Al ben ik
wel blij dat we niet naar Moskou
moeten. Het is voor het eerst in
mijn carrière dat ik uitkom
tegen een Engelse ploeg. Dat
is dus weer een nieuwe stap
die je zet. We spelen eerst
thuis, wat gegarandeerd een
vol huis betekent. Mooi!”
Ook kapitein Killian Overmeire is voorzichtig optimistisch. “Hull is een Engelse eersteklasser. Dat zegt al veel”, vertelt
hij. “Kijk naar de namen en je weet
genoeg. Huddlestone, Snodgrass,
Jelavic: dat zijn geen sukkelaars.
Maar oké, het kon slechter. Dit doet
me denken aan de Europese match
tegen Manchester City, waar ik ook
al bij was. Dat we misschien met de
ferry naar Hull reizen? Oei. Dan zal
ikeenpilletjemoetennemen. (MVS)

