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at ik de laatste weken heb verslonden,
zijn de verhalen vanmijn goede col-
lega JeroenDe Preter over het einde
van de BerlijnseMuur en –mijn eigen
interpretatie – de teloorgang van de
DDR, de Deutsche Demokratische
Republik.

Ik heb geen heimwee naar dat autoritair
systeem, lang niet, maar ik ben opgegroeidmet
de DDR-atleten als sportkijker, als sporter en
later als journalist. De nationale hymne
‘Auferstanden aus Ruinen’ – ‘Uit ruïnen opge-
bouwd’ - is voor immer inmijn geheugen
geëtst. Het was hetmooiste volkslied ooit, jam-
mer dat het nietmeer bestaat.
Een zwak voor de DDR?Misschien, ook al

omdat ze op hetWK van 1974 het gehateWest-
Duitsland klopten en ik dacht dat we van
Beckenbauer en co. vanaf waren. Neen dus, ze
bleven en haalden de finale die zewonnen van
Nederland.
Hoe zwakwas dat zwak? Eén vanmijn ver-

ste herinneringen gaat terug opUshi (familie-
naam vergeten), spelverdeelster van deDDR-
juniores die ik leerde kennen bij een toernooi.
Demeegereisde begleiterin keek een beetje
vreemd,maar liet oogluikend toch contact toe
na dewedstrijd. De details zijn niet bijzonder
maar zonder dieMuur had ermeer ingezeten,
dat zeker.
Tegen eenDDR-selectie (demannen dan)

spelenwas altijd een beetje een vreemde
gewaarwording: ze
kwamen in het veld op
sloefkeswaarwij onze
neus voor optrokken,
droegen compleet afge-
wassen blauwe shirts
enwitte, veel te wijde
shorts. Het leek ner-
gens op,maar voor je
het wist was dewed-
strijd voorbij en had je
verloren.
Ze konden erwat

van. Zoals op de
Olympische Spelen
van Seoel, waar ze
voor een landje van
17miljoen inwoners
102medailles won-
nen,meer dan de
Amerikanenmet hun
toen 250miljoen inwo-
ners.Wistenwij veel
dat het toen gauw voor-
bij zou zijn.
Rond die tijd leerde

ik Volker Kluge kennen,
een sportjournalist van
Die JungeWelt en
uiteraard SED-lid die de laatste DDR-perschef
zouworden op de Spelen van Seoel. Bij een fles
rodewijn voorspelde hij al het einde van het
systeem, het einde van deDDR. Een jaar later,
dezeweek 25 jaar geleden, gingen de grens-
overgangen open en konden deOssies eindelijk
inkopen doen bij het symbool van kapitalis-
tischWest-Berlijn. En nu denkt u vast aan het
Kaufhof, maar het was de Aldi. Een jaar later
toen ik in Berlijnwas voor deze krant wandel-
den ze nog steedsmet hunAldi-zakken voorbij
het inmiddels onbemande Checkpoint Charlie.
Nog eens vijf jaar later ging ik bijManfred

Ewald op bezoek, de voormalige topsportdirec-
teur van deDDR, zegmaar. Een fantastische
ontmoeting,met een opmerkelijkman, ster-
vende als bannelingmaar desondanks zou hij
nogworden berecht. De bewijzenwaren op
zijn zachtst uitgedrukt niet erg sluitend. “Ja, we
hadden doping”, zei Ewald, “maar dat had het
Westen ook.” En hij haalde foto’s boven van
Amerikaanse atleten die zich in Los Angeles
inspotenmet hormonen. Die had de Stasi hem
bezorgd. “Jawe hadden doping,maarwe had-
den zoveelmeer.”
Jammer genoeg is de DDRhetzelfde lot

beschoren als Lance Armstrong. Omdat het
zoveelmakkelijker is in zwart-wit te denken,
wordt alle succes herleid tot doping. In de
zomer van 2013 kreeg Ewald postuumgelijk:
iedereen had doping. DeHumboldt-universi-
teit hadwat onderzoek verricht: ook in het
Westenwas er structurele doping in de jaren
zeventig en tachtig. Er waswel éénwezenlijk
verschil: in hetWestenwerd niks opgeschre-
ven zoals in de DDR en de landen hielden ook
niet op te bestaan, waardoor hun archieven
op straat lagen.
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‘Ik zegnog altijd
mijn gedacht’
Gentenaar Benito Raman (19) laat zijn wilde jeugdjaren achter zich
9 november 2010: champagne, lekkere
hapjes en een heuse persconferentie in het
Ottenstadion. Ongezien voor een snotneus
van net 16,maar Benito Ramanwerd toen
al een grote toekomst voorspeld. ‘Te veel
show’, vindt hij nu.

Geen Buffalo die populairder is dan Benito
Raman. Eindelijk nog eens een rasechte
Gentenaar en zuiver jeugdproduct in de ploeg.
Raman sloot zich al in 2002 – hij was toen zeven
jaar – aan bij AA Gent. “In mijn eerste seizoen
scoorde ikmeteen 95 doelpunten”, herinnert hij
zich nog. En de vinnige aanvaller bleef de goals
opstapelen. “Bij deU14maakte ik er nog 54.”
Verschillendejeugdscoutsnoteerdengretigzijn

naam. InterMilaan stuurde een uitnodiging om
te komen testen, Hoffenheim gaf Raman een
rondleiding, Lille trok aan zijn mouw en ook
AstonVillawas gecharmeerd. “De jeugdtrainers
kondenmemoeilijk langs de kant laten, want ik
maaktedemeestedoelpunten.Zondermij scoor-
denwemoeilijk. Duswat ik ook deed, ikwist dat
ik toch zou spelen.”
Ramanwaandezichonaantastbaarenlietzich

naast het veldmeermaals van zijnminder fraaie
kantzien. “Toen ik indefinalevaneen jeugdtoer-
nooi werd gewisseld, lachte er iemand die op de
bank zat met mij. Ik gaf hem een trap tegen zijn
hoofd.Zoagressiefgedroeg ikmeindieperiode”,
schudtRamanhet hoofd.

Overpoort
Hetwas langnietdeenigekeerdatde lichtvoetige
spits in de clinch ging met zijn coach. “Kijk, tot
voorenkele jarenkoniknietgoedommetkritiek.
Intussenheb ikgeleerdomrustiger tezijn. Ikrea-
geer niet langer, want de situatie is veranderd.
Vroeger kon ik naar een pak andere ploegen
mocht AA Gent me hebben buiten gegooid. Nu
zouden clubs afhaken als ze horen dat ik nog
steeds diemoeilijke jongenben.”

Raman is duidelijk slimmer geworden, wat niet
wil zeggen dat hij geen mening meer heeft. “Je
geraakt verderwanneer jeniet altijd luistert, dan
wanneer jebraafbent. Ibrahimovicstakooksoms
iets uit, hé”, grijnst hij. “Ik ga nog altijd mijn
gedacht zeggen, hoor. Ook al is het kwetsend of
zullen ermensen zijn die het niet graag horen.”
Tweejaar terugleverdehetRamaneenverban-

ningnaardeB-kernopdoortoenmaligcoachBob
Peeters, omdat de youngster na de nederlaag
tegenZulteWaregemzeidat “wienietfitofgemo-
tiveerd is, niet moet invallen.” Raman snapt die
straf nog steeds niet. “Iedereen zag toch dat de
invallers toen echt niet goed waren? Waarom
mocht ikdatdanniet zeggen?Of jenu17, 26of37
jaarbent,wiedeeluitmaaktvandekern,magzeg-

genwaar het op staat.”
Watweinigmensenwetenisdatertoennogeen

tweede reden was waarom Raman die sanctie
kreeg. “Bob toondeme na dematch een sms van
iemand, die schreef dat hij me de avond voor de
wedstrijd om één uur ‘s nachts gezien had in de
Overpoort. Dat klopte niet. Het was om 22 uur.
Maarals jevoor23uurinjebedligtenjespeelteen
dag later fantastisch, dan is het geen probleem.
Alleenzatenwe toen ineen slechteperiode.”

Match herbekijken
Bij Gent zijn ze hoe dan ook blij dat Ramans
apenjaren achter hem liggen. Hij geldt er na
Kevin De Bruyne en Vadis Odjidja als het

grootste talent van de voorbije tien jaar.
“Ik snap dat de verwachtingen hoog liggen,

want er wordt al vier jaar over mij gepraat. De
voorbije drie seizoenen kon ik hier niet doorbre-
ken,dusdenkende fansdat ikdit jaarzalontplof-
fen.Weet je,veelheeft temakenmetdiepersvoor-
stellingopmijn zestiende. Eerlijk gezegdvond ik
dat maar raar. Het was té veel show. Ik had nog
niets bewezen, hé.”
DatRamansindsdit seizoenernstiggenomen

wordt, vindt hijwél plezant. Vooral zijn snelheid
is een belangrijk wapen voor de Buffalo’s. “Maar
Ramanmoetzijnkrachtenlerendoseren.Danzal
hij frisser zijn voor doel”, vindt voetbalanalist
Marc Degryse. Onzin, volgens Raman. “Tegen
Charleroi scoorde ik in de 80ste minuut, terwijl
ikopClubeenkansmiste inde65steminuut.Het
heeft nietsmet frisheid temaken.Waarmee dan
wel? Somsben ik nog iets te overhaast.”
“Ach, iedereen weet dat ik kan scoren. Mijn

doelstellingdit seizoen isommeerdantiengoals
temaken.Weet je, vroeger lag ik niet echt wak-
ker van een gemiste kans. Nu kijk ik thuis
opnieuwnaardewedstrijd.Die tegenCharleroi
zag ik zelfs twee keer. Bij een mislukte actie of
kans spoel ik dan terug om te zien wat ik beter
had kunnen doen.” ◆NP�

Met een knap doelpunt op
zijn Braziliaans vanGedoz
en twee doelpunten van
De Sutter beleefde Club
Brugge eenmakkelijke
avond opMoeskroen. De
West-Vlamingenwonnen
hun duelmet 1-4.

Gedoz' heerlijk gekrulde vrij-
schophadvoorClubBruggede
wedstrijd opengebroken. De
bezoekerswarendoorheenhet
openingskwartier geraasd.
Vázquez dirigeerde, met De
Sutter tot tweemaal toealseind-

station vande aanvalsgolven.
Knap, die dominante ope-

ningsfase van Club: enthou-
siast, met veel beweging, en
een vlotte balcirculatie. “Dit
is de beste ploeg van het land”,
vertelde Moeskroen-coach
Chibab over Club.

Pikorde
Brugge schakelde na de domi-
nantie even over op cruisecon-
trol, waardoorMoeskoen in de
match geraakte.
Preud'hommehaddie siësta

ookwel gezien en ongetwijfeld

werd tijdens de rust alleman
weer eventjeswakker geschud.
Het verhaal van de tweede

helftwasdanooksnelgemaakt:
Vázquez met een millimeter-
pass voor De Sutter en 0-2.
Opnieuw De Sutter en de inge-
vallen Castillo dikten aan tot
0-4. Gedoz en Refaelov waren
hun assistenten.
Vier goals in vijf dagen tijd:

Tom De Sutter lijkt weer hele-
maaldeoude. Indepikordelaat
hij op dit moment Oulare en
Castillo, die gisteren ook
scoorde, achter zich. ◆SK/TTV�

Herrezen De Sutter zet Moeskroen opzij

‘Je raakt verder wanneer
je niet altijd luistert, dan
wanneer je braaf bent.
Ibrahimovic stak ook

soms iets uit, hé’
BENITO RAMAN

AA GENT

Kompany neemt handschoen op tegen Fellaini

Manchester City beleeft een
seizoenstart zoals na zijn
eerste titel. De landskampi-
oen ontvangt zondag in de
derby Manchester United,
maar kon net als in 2012
slechts zes van zijn veertien
wedstrijden winnen in alle
competities - woensdag
werd het nog uitgeschakeld
in de League Cup. De

decompressie waarvoor
aanvoerder Vincent
Kompany nochtans had
gewaarschuwd.
“Ach, we zullen onze wed-
strijden wel winnen”, sust
Kompany. Bij United wordt
verwacht dat Fellaini na zijn
goeie beurt tegen Chelsea
gewoon weer start. Ex-
United-legende Bryan

Robson was de zoveelste om
hem de voorbije dagen te
prijzen. “Vorig seizoen vond
hij de juiste voeten niet, maar
hij heeft nu zijn plaats gevon-
den”, zei Robson. “Hij lijkt nu
weer die onstopbare speler
van bij Everton.” Rooney,
terug uit schorsing, is onze-
ker voor de derby. Januzaj
start mogelijk ook weer. ◆KTH�
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