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VOORDELEN VOOR ABONNEES.

Liggen de �otomappen op uw harde schij� steevast
onder een dikke laag digitaal sto�? Uw herinneringen
verdienen beter. Daarom krijgt u als abonnee van
De Morgen nu een kwalitatie� Albelli �otoboek
cadeau. Kies uw �avoriete �oto’s en stel zel� makkelijk
een prachtig, persoonlijk �otoboek samen.

GRATIS FOTOBOEK
VOOR ELKE ABONNEE
een Albelli �otoboek t.w.v. ✏ 14,95

Haal uw gratis �otoboek in huis via demorgen.be/albelli

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

ebiografievanZlatanligthierophetstapeltje ‘nogte lezen’,waarookKevin
DeBruyne ligt, straksmisschiendeploegmaat vandeZweedals deUEFA
het toelaat dat de Arabier van PSG zijn portemonnee opentrekt. Ik weet
niet of ik nog ooit aan Ik, Zlatan begin. Eerder nog aanKeep it Simple, dat
is de titel van de biografie vanDe Bruyne, die 23 is en steeds beter wordt.
Ibrahimovic is al 33 enmet die lengte en dat gewicht houdt hij het geen
twee jaarmeer vol aan de top.

Devraag isnatuurlijkofZlatan top is.Hij zelf vindtalvast vanwel.Eenvanzijn
meest beklijvende quotes luidt: “Meestal wordt gezegd dat je geen legende kan
wordenvoordat jedoodbent.Datgeldtnietvoormij. Ikbeneen levende legende.”
ToeneenjournalisthemvroegwatdestrijdtussenPortugalenZwedenzoukunnen
beslissen, antwoordde Hij: “Dat weet alleen God.” Waarop de journalist dacht
gevat te zijn: “Dat wordt lastig om het aan hem te vragen.” Maar Zlatan, zo snel
als kijken: “Nee hoor, je zit tegenover hem.”
Dat isgrappigbedoeldeneenbeetjearrogant,maar toch

gewoon grappig. Zoals die keer toen een andere journalist
vroeg – wat een vraag, maar bon – wat hij zijn vrouw voor
haar verjaardaghad gegeven. “Niks. Ze heeft Zlatan al.”
Minder grappig was toen hij moest vertrekken bij

FC Barcelona van Guardiola, waarna die alles begonnen
tewinnenwat er tewinnen viel. Zlatan vonddatGuardiola
eenFerrarihadgekocht (datwashijzelf, vooralleduidelijk-
heid),maar ermee rondreed als een Fiatje.
Maarnu isFerrari, beterbekendalsGodennogbeterals

Zlatan Ibrahimovic, boos, erg boos. De aanleiding is een
onschuldige poll van de Zweedse krant Dagens Nyheter.
Lijstjes,polls, rangschikkingen,hetgaaterdezerdagenook
bijonzeZweedsecollega’sallemaal inalszoetekoek.Zewil-
den weten wie de grootste Zweedse sportpersoonlijkheid
aller tijdenwas.
Op één stond tennislegende – nog levend – Björn Borg.

Daarzoudehelewereldhemookhebbengezet,dusveeldis-
cussie behoeft dat niet. Zlatan stondop twee.Hij ging tafel-
tennisser Jan-Ove Waldner (dubbel wereldkampioen en
olympisch goud in 1992), golfspeelster Annika Sörenstam
(acht keerdenummeréénvandewereld) en skiër Ingemar
Stenmark (twee keer olympisch goud en drie keer wereld-
kampioen) vooraf.
Toen de krant hem trots contacteerde, reageerde hij erg

bits. “Tweede worden is zo goed als laatste eindigen. Ik had op nummer één tot
nummer vijfmoeten staan.”AchZlatan Ibrahimovic,meer praatjes danprijzen.
Oké, hij is ooit acht keer op rij landskampioen geworden met vijf verschillende
ploegen,maardaarvanzijndetweevanJuventusnietigverklaarddooromkoping.
Zijn omloopsnelheid als speler zegt alles overwie hij is en hoe hij zich gedraagt:
eenonwaarschijnlijke einzelgänger, die geniale fratsenkanuithalendie af en toe
leiden tot onwaarschijnlijke doelpunten,maar zelden tot prijzen.
Scorebordjournalistiek is misschien verwerpelijk, prijzenkastjournalistiek is

dat niet, zeker niet als lijstjes aan de orde zijn.Waldner, Stenmark of Sörenstam
zijnwellicht teaardigomtewijzenophunprijzenenmedaillesendat Ibrahimovic
misschienwel voor zes verschillende ploegen scoorde in de Champions League,
maarnooit indebuurt kwamvandebekermetdegrote oren.Dathij als interna-
tional op tweeWK’s speelde, maar nooit in het stuk voor kwam. De laatste twee
gingenzelfshelemaalaanGodvoorbij,wathemvolgendeontboezemingontlokte:
“EenWKzondermij is het nietwaard omnaar te kijken.”
Ik had graag een Zweedse journalist willen zijn om hem het bloed van onder

de nagels te halen met de vraag of zijn landgenoot Henrik ‘Henke’ Larsson niet
bovenhemhadmoeteneindigen.DiespeeldeookbijFCBarcelonaenwonin2005
wel deChampionsLeague. FCBarcelonaversloeg indefinaleArsenal FCmet 2-1
en Larsson gaf de assists voor beide doelpunten. Larssonwas overigens ook een
sleutelfiguur in de Zweedse ploeg, die derdewerd ophetWKvoetbal van 1994.
AlsnuookalvoordeimmernuchtereZwedeneenstaartje,eensikje,wat tattoos,

enkele geluksgoals en veel praatjes volstaan omeen ster te zijn, neemt heimwee
naar de vorige eeuwalleenmaar toe.
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Kevin Pauwels (30) is voor de tweede keer
in zijn carrière eindwinnaar van
deWereldbeker. Ja toch?Het enige
wat deKempenaar volgendemaand
inHoogerheidemoet doen, is finishen.
‘Alleen door ziekte kan het nog fout gaan.’

Eén schamel puntje, dat heeft Pauwels nodig
om zekerheid te hebben over zijn eindzege.
Daarvoor moet hij in de slotmanche op
25 januari bij de eerste vijftig crossers eindigen.
Eenmakkie. Gisteren inHeusden-Zolderwaren
er 53 finishers. “Ik denk niet dat het nog fout
kan gaan”, zei Pauwels. “Tenzij ik ziek word.”
En zelfs dan. Pauwels kan de koers op één

been of stapvoets uitrijden. Desnoods geeft Jur-
gen Mettepenningen, manager van Sunweb-
Napoleon Games, een paar ploegmaats de op-
dracht om op te geven. En gebeurt het ondenk-
bare toch, dan moet Lars van der Haar nog
altijd winnen in Hoogerheide.
“Dit gaat niet meer mis voor Kevin”, klonk

Van der Haar, die zijn collega alvast feliciteerde
met zijnWereldbekerwinst. “Ik hoop dat Kevin
niet ziek wordt en straks gewoon finisht. Hij
verdient de eindzege.”

Kampioenschappen
In vijf Wereldbekercrossen eindigde Pauwels
telkens eerste of tweede. Knappe prestatie,maar
toch was hij gisteren niet helemaal tevreden.
“Het gaat de laatste maanden zó goed dat ik
zelfs niet meer blij ben met een tweede plaats”,
vertelde hij. “Voor het seizoen had ik wellicht
getekend om hier op het podium te staan.”
Toch zat er niet meer in. Van der Haar reed

weg aan het begin van de derde ronde en legde
nog driekwart van dewedstrijd in zijn eentje af.
Zelfs een nukkige ketting op twee ronden van
het einde kon hem niet deren. “Daar was het
toch even paniek”, zei de kleine Nederlander.

“Ik moest van de fiets om de ketting er met
mijn handen weer op te krijgen. Ik was even
bang dat Kevin toch nog zou terugkomen.”
Maar daarvoor had de Belg de benen niet.

“Sinds mijn stage in Spanje ben ik niet meer
top geweest”, legde Pauwels uit. “De laatste keer
dat ik echt goede benen had, was in Hasselt
(begin december, BA). Ik maak me daar geen
zorgen over. Op stage heb ik vooral duurtrai-
ningen gedaan richting de kampioenschappen.”

In Zolder sleepte Pauwels nogwat vermoeidheid
mee in het lijf. “Ik voelde meteen dat ik niet
superwas. Ik kwam even dichter bij Lars, maar
ik moest over mijn toeren gaan. Daarna kon ik
enkel nog hopen dat hij zou stilvallen.”
WaaromhadPauwels nietmeteen gereageerd

toen Van der Haar ging? Een tactisch foutje?
“Neen, al van in de eerste ronde was mijn rem
aan het slepen en ik durfde niet te wisselen
omdat ik bang was om tijd te verliezen. Toen
Lars versnelde, zat ik te ver.” ✓BA�

UITSLAGWBHEUSDEN-ZOLDER
1. Lars van der Haar (Ned) in 1:08:10
2. Kevin Pauwels 0:45
3. Corné van Kessel (Ned) 1:10
4. Julien Taramarcaz (Zwi) z.t.
5. Philipp Walsleben (Dui) 1:26

VanderHaarmet
laatste stuiptrekking
Nederlander wint en stelt WB-eindzege van Pauwels even uit
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juicht in
Heusden-
Zolder. Kevin
Pauwels
wordt zonder
ongeluk
eindwinnaar
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Wereldbeker.
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‘Het gaat de laatste maanden
zó goed dat ik niet meer blij
benmet een tweede plaats’

KEVIN PAUWELS
SUNWEB8NAPOLEON GAMES
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