
NaKevinDe Bruyne kreeg
DivockOrigi ook steun uit
eigen rangen na zijn
strafschopmisser tegen
Wolfsburg. Intussen gaf
coachRenéGirard toe dat
Lille uitkijkt naar
versterking.

Daagsnadeuitschakeling inde
EuropaLeaguezagendeFranse
mediainDivockOrigivooralhet
symboolvaneenfalendLille.De
gemiste strafschopwerdhem–
integenstelling totde fans–niet
al tezeeraangerekend.Maardat

Origimaarniet tot scorenkomt
heeftLilleaanhetdenkengezet.
Na de 0-3-nederlaag gaf de
Rijselse coach aan dat de club
zal uitkijken naar offensieve
aanwinsten.“Misschienmoeten
weeenpaaraanvallershalen in
januari. Ikheberalovergespro-
ken met de voorzitter”, aldus
Girard.
OfdeEuropeseuitschakeling

vanLilledeweggeplaveidheeft
voor een vervroegde terugkeer
naar Liverpool valt af te wach-
ten,maarhetfluitconcertmoet
ook door het hoofd van Origi

gespookt hebben. Kevin De
Bruynenamhetnadematchal
op voor zijn landgenoot en ook
kapitein Rio Mavuba nam het
op voor zijn ploegmakker.
“Zoiets isaltijd lastigvooreen

voetballer”, vertelde Mavuba.
“Het doet ookons ietswanneer
een ploegmakker wordt uitge-
floten. Hij heeft al even
niet gescoord, maar
hij mag niet twijfe-
len. Divock weet dat
hij het vertrouwen
geniet van de hele
groep.” ⇥JVV⇧
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Courtois outmet liesblessure
Geen Thibaut Courtois vandaag in
doel bij Chelsea tegen Hull. De
doelman liep op training een lichte
blessure op aan de lies, zo beves-
tigde José Mourinho gisteren tij-
dens zijn persconferentie.
“Hij had een klein probleem op trai-
ning en is niet beschikbaar. Het is
een kans voor Petr Cech om zich te
bewijzen, maar ik maak me geen
zorgen over Thibaut.”

Chelsea speelt zijn volgende com-
petitiewedstrijd op Stoke City op
maandag 22 december. Onze land-
genoot zou sowieso niet hebben
gespeeld in de League Cup begin
volgende week.
Vincent Kompany en Toby
Alderweireld (beiden hamstring) zijn
dit weekend wel weer beschikbaar
bij Manchester City en
Southampton. ⇥KTH⇧

Wenger houdt portemonnee dicht
Trainer ArsèneWenger heeft geen
behoefte aan nieuwe spelers bij
Arsenal, ook al presteert de
Londens club dit seizoen onder de
verwachtingen in de Premier
League. De Franse manager zei dat
hij deze winter niet de transfermarkt
opgaat. “Als iedereen fit en beschik-
baar is, dan moeten we geen spe-
lers halen”', aldus Wenger, die
vorige week werd uitgejoeld door

de fans na de nederlaag bij Stoke
City. Arsenal staat zesde in de com-
petitie met dertien puntenminder
dan Chelsea. “Ik verwacht trouwens
weinig van de wintermercato”', zegt
Wenger, die zijn plannen alleen
aanpast als verdediger Laurent
Koscielny niet fit blijkt. Achterin
raakt de spoeling wel dun, want
Thomas Vermaelen verliet de club
al in de zomer voor Barcelona. ⇥ANP⇧
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chorsendieKazakken.Stenigenenkielhalen
daarna.Vuiledopeurs,wegermee.Vat ikde
volkswoedevandevoorbijeweekeenbeetje
samen? Ikdachthetwel.
Hoeverzinnendieklojo’s vande interna-

tionale wielerunie UCI het toch? Dat arme
Europcarmagniet indeWorldTouromeco-

nomische redenen en die gore smeerlappen van
Astanamogen wel. Astana godbetert, dat zichzelf
bij elke sortie naar het Westen volspuit met de
nieuwste doping en advies krijgt van Michele
Ferrari,deMengeleonderdewielerartsen:schande!
Ik heb het doorgaans niet begrepen op wieler-

bondenenalhelemaalnietopdeUCIsindshetaan-
treden van klojo Brian Cookson en zijn comedy
capers,maarsomsmoeteenmensredelijkblijven.
DeIglinski’szijnhetenigehardebewijsdatooitren-
nersvanAstanadopinghebbengebruiktenverder
iser–voorlopig–alleenmaarhearsayenspeculatie.
AlsdeUCIopbasisdaarvaneenploeguitsluit, gaat
hetmet de billen bloot bij het sportarbitragetribu-
naal, puntuit.
De drie jongens vanhet opleidingsteamdie aan

desteroïdenzaten?Jammerenvaltzekernietgoed
tespreken,maarwasdatAstanadatdedopingorga-
niseerde?Ofwashetzelfbediening?Alseenrenner
van Team Etixx of EFC Quick Step vorig jaar was
betrapt (een hypothetisch voorbeeld), zouden we
dan eisen dat de ploeg van Patrick Lefevere uit de
WorldTourmoet?Niet echt.
EndandesamenwerkingmetFerrari?Indiendie

al bestaat, is die met
Stefano, de zoon, of met
Michele, de vader? Wat
kan menMichele Ferrari
verwijten? Dat hij Lance
Armstrong van advies
heeft voorzien. Zeker. Dat
hijmeeepopopulairheeft
gemaakt in het peloton.
Misschien,viaAriosteaen
later Gewiss. Dat hij de
weldadenvaneenprobate
olieverversing kent. Ook,
maarhijwasniet alleen.
Alle gekheid op een

stokje: ikdenkdatMichele
Ferrari – hoe goed hij ook
is als trainer – beter niet
meer in de sport actief is.
Soms is een brug te ver
echt een brug te ver.Maar
wat kanmen Stefano ver-
wijten? Dat hij de zoon is
van zijn vader en ze wel-
eens met elkaar praten?
OmhetmetMitterrand te
zeggen: e allora? En dan
nog?
Stefanoisnooitecht inopspraakgekomen,hoe-

welhijalvaneindvorigeeeuwsamenmetzijnvader
de trainingssite53x12oppotenheeft gezet.Toen ik
in 2004bij deFerrari’s opbezoek gingwas Stefano
de man die ons bijstond in de vertaling vanmijn
Engels-Italiaans naar het Italiaans-Engels van zijn
vader.
Vandaag prijs ik mij gelukkig dat ik het bij die

misdadigers tegendemensheid eenhalve dagheb
uitgezongen en als ik La Gazzetta dello Sportmag
geloven, ishetzelfseengodswonderdatikerlevend
ben buiten gekomen. Alleen: ik geloofLaGazzetta
niet. Ikbenevennaardewebsite53x12gesurft,waar
deverschoningvanFerrariopstaat.Diewordtdoor
onzemedia natuurlijk niet in haar geheel meege-
nomen,terwijldemandaarzoformeeldebeschul-
digingenafdoetalsverzinselsdathijeenpsychopaat
moet zijnomzo te liegen.
Ikgeloof–voorlopig–FerraribovenLaGazzetta

omdat die laatste zich baseert op een rapport dat
zich baseert op getuigenissen van Danilo Di Luca,
die er een kunst van maakt om zoveel mogelijk
stront over zijn sport uit te storten. Doping?
Iedereen. Omkoping? Regelmatig. Motortjes?
Bestaanook. Ik fout, iedereen fout. Sukkel.
Ik herinnermijLaGazzetta ook als de krant die

schreef datMarco Pantani net voor zijn doodwas
geslagen en een drankje te drinken had gekregen
en dat er Chinees was gegeten door zijn moorde-
naars op zijn kamer endat daaromhet onderzoek
moestheropendworden.Wattoen,netalsnu,door
onzekrantenvrolijkwerdafgeschreven,waaropze
richtingmamaPantani trokken.Tot enkeleweken
geledenhetgerechtdeechtefeitenvanzijndooden
drugsgebruik vrijgaf, inclusief de bewijzen dat er
van moord geen sprake was. Dat verscheen in
mineuropdeachterafpagina’s.
Besluit:zoalsdefeitennuvoorliggen,magAstana

koersen. Wordt een en ander echt bewezen:
kielhalen.
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ElDorado aandeTheems
Eden Hazard krijgt nieuw topcontract bij Chelsea van 250.000 euro per week
‘Soon’, zei JoséMourinho op de vraag
wanneer EdenHazard een nieuw vijfjarig
contract zal tekenen bij Chelsea. De Rode
Duivel krijgt een verbeterde deal enwordt
straksmet 250.000 euro perweek een
topverdiener op Stamford Bridge.

Het heeft een tijdje geduurd. Half september
bevestigdeMourinhoaldevergevorderdeonder-
handelingentussendeclubleidingenHazardover
een nieuwe overeenkomst. Toen noemde hij het
slechtseenkwestievan tijd. Gisteren,driemaan-
den later, klonk hij optimistischer. “Ik ben niet
ongerust,wantzezijnbijnaaandeeindmeet”, zei
‘The SpecialOne’. “Hazard enChelseawetendat
die ‘bijna’ ineengetekendeovereenkomstzaluit-
monden.”
De onderhandelingen waren voor Chelsea de

voorbije maanden geen topprioriteit, omdat
Hazardscontractnog liep tot2017,maarhetflirt-
gedrag van PSG en voorzichtige link met Real
Madrid zetten de clubleiding wel aan tot actie.
OokalwasdeFransetopclubvoordeRodeDuivel
een reële optie, een terugkeer naar Frankrijk zag
hij als een stap achterwaarts en zijn liefde voor
ex-club Lille en Chelsea was groter dan die voor
de petrodollars.
Nog voor hetWK ondernamen ‘The Blues’ de

eerstestappen.OokomdatMourinhoheminzijn

interne rapporten als een fundamentele bouw-
steenvoorde toekomsthadomschreven.De trai-
nerhad inhetbeginvragenbij zijnspelintelligen-
tieenmentaliteit, ookomdathijHazardalsmens
niet kende.

Grootverdiener in Premier League
Met soms een zalvende, dan weer een slaande
hand, kneedde Mourinho hem naar zijn ideaal-
beeld van een speler: een artiest die het verdedi-
gende werk niet schuwt. Als de Portugees over
onze landgenoot spreekt, gaan de ogen vaderlijk
blinken. En bij vervangingen gaat de arm regel-
matig vaderlijk omde schouder.
Decijfersvanzijnnieuwecontractzouden,vol-

gens onbevestigdebronnen, inhet verlengde lig-
gen van wat best betaalde speler (Cesc Fabregas,
KTH)opditmomentopstrijkt:250.000eurobruto
per week, bonussen bij winst in de Premier
League en de Champions League en deals over
portretrechten inbegrepen.
Daarmeezalhijnetde top tienvandebestver-

dienende spelers uit de Engelse topklasse halen.
Vooral de twee topclubs uit Manchester betalen
hunspelersnogzwaarderdelonenuit:Unitedgaat
zelfs bovende300.000europerweek.Totnu toe
hadHazardeenprestatiegerichtcontractmeteen
basisloon rond de 100.000 euro bruto per week,
datmet premieswel fors kon oplopen. ⇥KTH⇧
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JOp voorspraak van José
Mourinho blijft Eden
Hazard nog vijf jaar
voetballen op Stamford
Bridge. © PHOTO NEWS

J Divock
Origi was
de pineut bij
Lille na
een gemiste
strafschop
in de Europa
League. Hij
krijgt steun
van Kevin
De Bruyne.


