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Club Brugge slaapwandelt voorbij KVOostende
Leider Club Brugge telt acht
punten voorsprong op
Anderlecht. Het werd tegen
tien spelers van KV Oostende
een van de makkelijkste
overwinningen van het sei-
zoen. Al in de vijfde minuut
trok ref Lardot trok een veel
te strenge rode kaart voor
Oostendemiddenvelder
Musona na een tackle op de

bal in een duel met Vormer.
Match afgelopen. Izquierdo
bande al snel de twijfels met
een prima steekbal in de ver-
ste hoek: 1-0. De bezoekers
restte niets anders dan het
blok neer te zetten voor het
eigen strafschopgebied en
te rekenen op een stunt aan
de overzijde. Maar daarvoor
heb je een stuntman nodig,

en dat is Bjorn Ruytinx niet.
Club kon niet bekoren, maar
was vroeg in de tweede helft
zegezeker. Vázquez zag
de ongedekte Gedoz en die
knalde met een acrobatische
volley de 2-0 in doel. De
Oostende-doelman ging niet
vrijuit. Blauw-zwart kon vanaf
dan freewheelen naar het
einde van de match. 1SK3

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

ensindezoveel tijdzitsportvoorininHet jour-
naalofhetVTMNieuws.Datheb jeomdevier
jaar indezomer,wantdanstaanonverander-
lijk het EK voetbal en de Olympische Spelen
op het programma. In de andere pare jaren
heb je om de vier jaar eerst Olympische
Winterspelenenlaterdiezomerooknogeens

deWereldbeker voetbal.Ookwie andersnooit sport
volgt, zit dan ineensvoordebuis gekluisterdenana-
lyseert het gebeuren als een expert.
Daarnaastheb jedepop-ups. Ineensdoetzich iets

voor in de sportwat zelfs de sporthater beroert: een
dode of meer dan één, een doping- of een ander
schandaal, een rel. Hét sein, ook voor de niet sport-
volgers, omzich expert te voelen endaar ineens een
meningover teventileren,zeldengeholpendoorveel
voorkennis of terreinervaring, laat staancontext, en
meestal vertrekkend vanuit een paternalistisch of
dogmatisch standpunt.
Diepop-upskomeninallegedaantes,wezehetals

hobbyfilosofen met een journalistenkaart,
schrijvers/schrijftersdieniemandleest, academiciof
politici met veel tijd, politiek correcte culturo’s of
meno/penopauzerende blogsters/bloggers zonder
lezers. Ze krijgen fora op allerhande opiniepagina’s,
facebooken zich lam en twitteren als kolibries in de
hoop teworden geretweet.
Bijdeeerstemeningdieercompleetnaastzit, kan

je een glimlach niet onderdrukken. Bij de elfender-
tigste naast-de-kwestie-mening denk je: waar haalt
zo’n man of vrouw de pretentie om hier überhaupt
ookmaar iets over te zeg-
gen?
Doping is bijvoorbeeld

zo’n populair item. Hoe
meer en hoe zwaarder de
doping,hoewereldvreem-
der de opinie’s. “Niet lan-
ger verbieden”, zegt de
libertijn. “Repressiewerkt
niet”, zegt de theoreticus.
Terwijl de praktijk juist
uitwijst dat repressie wel
werkt en je na drie
gesprekken met topspor-
ters beseft dat ze bij een
gedoogbeleid in geen tijd
zoudenontploffenvanhet
spul. “Ontploffen als vrije
keuze”,poneertdehobby-
filosoof daarop. Sorry,
neen.
Pop-upmeninghebbers

hebben mij al verweten
eenmisogyne, racistische,
holebihatenderechtsezak
tezijnomdat ikmijvrolijk,
zonodig lichtjesdrukhad
gemaakt incolumnsover:
- devrouwen inde topsport, die zichzograagmet

de mannen willen meten, maar die het door hun
meestalhormonalebeperkingenaltijdenoveralmoe-
ten afleggen,
- het geleuter over al die mannelijke topsporters

die niet uit de kast zoudenwillen komen, waarbij ik
devraagsteldewaaromze jarennahuncarrièrenog
steedsniet uit de kastwarengekomenener opwees
dathet inde topsport (denadruk ligthierop ‘top’)nu
eenmaal voordeliger is om lesbisch te zijn dan om
homo te zijn,
- de Afrikanen (let op de geografische omschrij-

ving, dit geldt dus ook voor de witte Chris Froome)
die het cultuurgewijs tochnet even iets lastiger heb-
benomzichaandestrakkedisciplinevandetopsport
te confirmeren.
Bij de soms felle reacties dacht ik onveranderd:

lees eerst eenswat er echt staat, lees ookwatweten-
schappelijke artikels en goedeboeken, volgwat cur-
sussen, ga een paar jaar naar topsport kijken, praat
metmensen indiewereldenals jedannogsteedsde
wijsneuswil uithangen, draai zeven keer je tong om
enkomdaneens terug.Maarneen,hoecomplexhet
fenomeen ook, ineens heeft iedereen zomaar een
mening klaar. Hoe minder de meninghebber van
sportkent,hoedwazerdemening,hoe lievermenze
heeft op de opiniepagina’s, jammer genoeg.
Neem nu deze week de tifo met de onthoofde

Defour. Iedereenmágdaareenmeningoverhebben,
maarnietallemeningenzijnrelevantenmoetenwor-
den afgedrukt. Vrije meningsuiting in een voetbal-
stadion?Komaanzeg. Ie-der-eendieooit ineenvoet-
balstadion was bij een risicowedstrijd weet dat één
vonk genoeg is omeenheel stadion te laten ontplof-
fen. En die tifo was geen vonk, maar een vlammen-
werper in een benzinestation.Wie nooit bij een risi-
cowedstrijd in een voetbalstadion was, moet zijn
mondhouden.Dat geldt binnenhun specifieke con-
text ook voor alle andere heikele thema’s in de sport
enwellicht ook daarbuiten.
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Gisteren
Club Brugge - KV Oostende 2 - 0

Vandaag
Charleroi - Racing Genk 18u00
Moeskroen-Péruwelz - KV Kortrijk 20u00
Westerlo - Cercle Brugge
Waasland-Beveren - KV Mechelen

Zondag 01/02
Lokeren - AA Gent 14u30
Anderlecht - Zulte Waregem 18u00
Lierse - Standard 20u00
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Djokovic voor vijfde trofee
Servische nummer één maakt zich op voor finale Australian Open tegen Murray

NovakDjokovic gaatmorgen op zoek naar
zijn vijfde titel inMelbourne. Daarvoor zal
hij betermoeten tennissen dan tegen Stan
Wawrinka in de halve finale. De Schot Andy
Murray ruikt zijn kans.

AndyMurraywasnietvanplanheteindetebekij-
ken als Novak Djokovic en StanWawrinka voor
hetderde jaaroprijeenslopendevijfsetterzouden
spelen bij de Australian Open. Bij het ontwaken
zouhijwelontdekkenwiezondag indefinalezijn
tegenstander is.
Zou Murray zijn ogen echt hebben gesloten?

Het isnauwelijks tegelovendateen liefhebberals
hij, een van de weinige topspelers die toegeven
datzegraagnaarvrouwentenniskijken,demara-
thon tussen Djokovic en Wawrinka voortijdig
heeft verlaten.
In de kortste vijfsetter tussen de viervoudige

en enkelvoudige kampioen ooit bleek Djokovic
degenediedeminste foutenmaakte.Hij versloeg
debij vlagenmagistraleWawrinka ineensurrea-
listische vertoning: 7-6, 3-6, 6-4, 4-6, 6-0. Vorig
jaarwondeZwitserhunduel indekwartfinalena
exactvieruur,met9-7 indevijfdeset. In2013was
Djokovicdebestenaruimvijfuur,met 12-10 inde
vijfde set.
Het is de derde keer dat de Serviër in de finale

van de Australian Open uitkomt tegen Murray,
de leeftijdgenoot die hij al vijftien jaar bij tennis-

toernooien treft. Beide vorige keren won de 27-
jarigenummeréén.MurrayversloegDjokovicwel
in de finales vanWimbledon endeUSOpen.
In de eerste twee sets gaven de spelers weinig

op elkaar toe, al werd het patroon van de partij
wel duidelijk. Wawrinka wist Djokovic met zijn
mokerslagen naar achteren te dringen. Hij viel
aanenscoordeprachtigepunten,vooralmetzijn
verrukkelijke backhand.
MaarWawrinkamaakteookmeer foutendan

Djokovic,diealsgeenanderkankeepenopdeach-
terlijn. Zelfs als de Serviër zelf niet sterk speelt,
lukthethemhaastaltijdminder fouten temaken
dan zijn tegenstander. Het is niet subliem, wel
effectief.Hijkreegdewinstvandederdesetonver-
wacht indeschootgeworpendathijdescoreniet
eens doorhad.
HoewelDjokovic zijn voorspronghaast had ont-
futseld aan Wawrinka, leek hij in de vierde set

gemakkelijk tekunnendoorstomennaardezege.
Hij brak de service van Wawrinka meteen en
hoefde alleen zijn eigen opslag nogmaar te hou-
den omzich te plaatsen voor de eindstrijd.
Juist toen kwam de 29-jarige Zwitser los. Hij

begon vrijuit te spelen, sloeg ballen die tot de
mooistevandit toernooibehoren,zoalseeneffect-
volle backhand-stopvolley op breakpoint tegen.
De bal draaide van zijn racketblad en plofte net
binnende lijnen doodneer.
Wawrinkamaakte zijn achterstandongedaan

enhaaldedesetbinnen.Hetmomentumleekaan
zijn kant, ook al omdatDjokovic fysiek niet hele-
maal in orde scheen. Maar in de beslissende set
durfde de nummer vier zijn aanvallende strijd-
wijze niet voort te zetten endatwerdhem fataal.
Alleenboksersbegrijpenhoeeenzaamtennis-

serszichkunnenvoelen, schreefAndreAgassi in
zijn autobiografie. Die wanhoop straalde
Wawrinkauit.Zijngezicht leekpokdaliger tewor-
den,zijnbaardvlassiger, terwijlDjokovicdewed-
strijdsimpeluitspeelde.Hijkanzondagzijnvijfde
titel veroveren, éénmeer danAgassi en Federer.
Murray zal vanochtend kennis nemen van de

uitslag, als hij opTwitter tenminste dewaarheid
spreekt. 1VK3

Na een surrealistische
vijfsetter sleepte Novak

Djokovic zich naar de �nale
van de Australian open, waar
AndyMurray hem opwacht

Wolfsburg tegenBayernwas
95minuten lang kippenvel.
Vijf voorhet eerbetoon aan
debetreurde Junior
Malanda, negentig voor
het genieKevinDeBruyne,
die Bayernmet twee goals en
een assist uittelde.

Negentig minuten lang heeft
KevinDeBruynehetgroteBayern
München gedomineerd. Op
papier staat de nummer 14 van

WolfsburgachterdiepespitsBas
Dost. In de praktijk staat hij
overal. De Rode Duivel loopt de
ziel uit zijn lijf. Voor zijn ploeg-
maats,maar vooral voor de jon-
gendieernietmeertussenloopt.
Al na vier minuten zorgt hij

meteenopheteerstegezichtsim-
pele, maar verduiveld slimme
assist mee voor de 1-0 van Dost.
In de eerste helft zochten vijf
wereldkampioenen bij Bayern
tevergeefs naar grip op die Belg.
En slecht nieuws voor hen: na
rust schakeltDeBruynenógeen
versnellinghoger.
Vlak na rust – het staat al

0-2 na eennieuwegoal vanDost
– gebeurt het onvermijdelijke.

Terwijl FC Bayernmassaal naar
voren loopt en collectief de bui-
tenspelregel vergeet, glipt De
Bruyne door de defensie. Vijf
seconden duur zijn sprint rich-
tingManuel Neuer. Nog voor de
bal tegende touwenrolt, kijktde
Rode Duivel naar boven. “Voor
jou,Junior”,denkthij.DeBruyne
neemt de rouwband van zijn
rechterarm enwijst ermee naar
dehemel.
Bernat scoort al snel tegen

voor Bayern, maar de eerste
nederlaag van de competitie is
niet afwendbaar. Alweer De
Bruynezorgt voordedoodsteek.
Wolfsburgwintmet4-1enbrengt
spanning indeBundesliga. 1NVK3

De Bruyne rolt Bayern op
Wolfsburg 4

Bayernmunchen 1

FINALE AUSTRALIANOPEN -MANNEN.
Morgen live op Eurosport om 9.30u
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