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an de week gehoord in Extra Time, uit de
mondvanYvesVanderhaeghe: “Kanheteens
overvoetbalgaan?”Hijbedoelde:kanheteens
niétoverbestuurlijkezakenenovergeldgaan?
Mij goed,maar dan komenwe snel bij het

middenveldvandezeofgeneclub,danzetJan
Boskamp een lampie op deze of gene speler,

enwordenerallerlei theorieënopons losgelatenover
een spel waarin toeval de helft van de wedstrijden
beslist en waarin twee van de drie stellingen van in
hetbeginvanhet seizoenalopdeschopkunnennog
voorwehalfweg zijn.
Om het met Mulder te zeggen: fuck het voetbal,

geefmijmaarbestuurlijkeenfinanciëlezaken.Neem
nudeontslagpremievanStevenMartens.Volgensde
ene krantengroep was dat 336.000 euro. Volgens
anderekrantengroep,dieeerstgeenbedraghad,ging
het niet over 336.000 euromaarwel 250.000 euro.
Ofdiebedragenkloppen, isbijzaak. Jegooithet in

hetnieuws,desnoodsals lokaas,enbinnendekortste
kerenmeldt er zich iemand die meer weet en die je
het juiste bedrag geeft. Twee keer prijs.
Nemenwedie250.000euro,wanterwerdennogal

wat details gemeldbij die som. Is dat veel?Neen, dat
is onderhandeld zoals het hoort. Men kan zich niet
genoeg indekken in volatiele omgevingen als sport-
bonden, met januskoppen als Timmermans en
AllijnsvanKVMechelenenKVKortrijk inhetbestuur
en een slappe bondsvoorzitter, die het voorbije jaar
het moedigst was in de achtbaan voor De slimste
mens. Eén jaarsalaris is
helemaal niet overdre-
ven.
Die 250.000 euro

krijgt hij trouwens niet
helemaal zelf. In geval
van een opstap- of ont-
slagvergoeding betaalt
hijdaaralsprivépersoon
een eenmalige aanslag
op, gebaseerd op zijn
laatstebelastingaanslag.
Het is te hopen dat hij
daar een beetje slim is
geweest,wanthetscheelt
nogal als je belast wordt
aan 35, dan wel aan 55
procent.
Bon,wanneerginghet

nog over bestuurlijke
zaken? Toen het over de
boetes ging, natuurlijk.
Supporters van RSC
Anderlecht hebben op
Standard zitjes losge-
trokken en in het veld
gegooid – het wordt stil-
aaneentraditie–enmoetdieschadevergoeden.Daar
bovenop krijgt Anderlecht een boete ten belope van
de gruwelijke somvan 200 euro.
Tweehonderd euro om je zo te misdragen, geen

wonderdatdeclubsnietoptredentegendehooligans
onderhungevolg.Standardkreegvorig jaareenwed-
strijdzonder toeschouwersvooreenveel lichterver-
grijpdandetifometdeonthoofdeDefourennukrijgt
hetweerslechtsvoorwaardelijkéénwedstrijdzonder
toeschouwers en eenboete van 5.000 euro.
Tweehonderd of vijfduizend euro is ondraaglijk

licht.Dit gaat omvoetbalclubsdie elkminimaal tien
spelersopoverschothebben lopentegeneengemid-
deldjaarsalarisvaneenhalfmiljoeneuro,dusjaarlijks
5miljoeneurokapitaalvernietigen.Ditgaatomclubs
diedesnoods tienkeerkeerhetduurste ticketboeken
om een speler aan het eind van de wereld te gaan
bekijken. Die kapitalen uitgeven aan makelaars die
henhalvezolenverkopenvoorheleschoenen.Endie
leg je respectievelijk 200 en 5.000 euro boete op.
In Duitsland had Kevin De Bruynemotherfucker

geroepen naar een ballenjongen, die waarschijnlijk
tien keer per dag eenklasgenootmetArschloch aan-
spreekt en hij kreeg 20.000 euro boete. Anderlecht
legde de eigen spits voor onwelvoeglijk revalideren
60.000 euro boete op.
Geen wonder dat er geen respect is van de prof-

clubs voor de Belgische voetbalbond. Schorsings-
dagenworden de facto gehalveerd en boetes kosten
het equivalent van een zeer goede fles wijn of een
kistje ervan.
Ach,het isallemaaldeschuldvanStevenMartens.

Een mens vraagt zich toch af wat die daar vier jaar
heeft uitgevretenbij die voetbalbond. Pas op, Steven
heeft ook goede dingen gedaan, zeggen de bestuur-
ders die hem afschoten, maar tweede klasse gaat
kapotdoorhem,deprovincialeploegjes komenniet
meerrondomdathij teveelgelduitgaf,Wilmotsheeft
eendikkenek –dat klopt – endeboetes zijnniet ver-
hoogd.Laatstzater iemandophetkleinstehuisjevan
de bond en was het wc-papier op: de schuld van
Martens.
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Terpstra houdt stand in slotrit Qatar
Het secondespel dat zich voor de
finale gisteren op de majestueuze
Corniche van Doha aankondigde
tussen leider Niki Terpstra en zijn
grote uitdager Alexander Kristo#,
werd door de Etixx-QuickStep
meesterlijk gecontroleerd. Eerst
graaide Tom Boonen de bonifica-
tieseconden mee in de tussenspurt
om de Noorse uitdager een hak te
zetten. Toen Iljo Keisse de tweede

tussenspurt wegkaapte, werden de
kansen van Kristo# nog kleiner. In
de eindsprint, die verrassend werd
gewonnen door de Ier Sam
Bennett, deed Kristo# zelfs niet
meer mee. “Ik denk dat hij na die
eerste sprint helemaal is gekraakt”,
lachte Boonen, die zelf tevreden is
met zijn vorm. De Nederlander
Terpstra grijpt zo net als vorig jaar
de eindwinst in Qatar. .BELGA/MG3

Swings zevende op 1.500meter
Bart Swings reed een eervolle
1.500 meter op het WK afstanden,
maar veel kocht de 24-jarige snel-
schaatser daar niet voor. Met een
zevende plek greep Swings weer
naast de medailles. De kans dat hij
vanmiddag, wanneer hij de 5.000
meter rijdt, wel het podium kan
halen, lijkt bijzonder klein. De pres-
tatie van winnaar Denis Yuskov was
dan weer buitenaards. De Rus had

in de zesde rit in Thialf het baanre-
cord aan flarden gereden: 1:43.36.
Swings, met zijn persoonlijke best-
tijd van 1:45.23, moest toen nog op
het ijs komen. De Leuvenaar kwam
nooit in de buurt van de medailles,
maar schaatste met 1:46.23 wel
zijn beste seizoenstijd. “Ik ben niet
helemaal tevreden”, reageerde
Swings. “Het had allemaal een frac-
tie sneller gemoeten.” .VH3

Weerop zijn troon
Simon Mignolet herovert plaats in doel bij Liverpool na kwakkelperiode

Na een pijnlijke terugspeelbal op Boxing
Day en opmerkingen over zijnmindere
vormheeft SimonMignolet (26) zich
herpakt. ‘Ik dacht gewoon te veel na’, zegt
de doelman van Liverpool in zijn eerste
persbabbel sindsmaanden.

AnfieldRoad,donderdagnamiddag15u40.Terwijl
hij de deur van de Number 7 Lounge in de
Centenary Stand openzwaait, moffelt Simon
Mignolet nog snel een A4’tje in de linkerzak van
zijn zwart trainingspak. Moedig gaat hij zitten,
om te praten over zijn dip en over de weg terug
naar boven. “Ik wilde eerst een aantal prestaties
neerzettenendenkdathetmomentnudaar isom
te praten” zegtMignolet in perfect Engels.
“Kritiek maakt deel uit van deze job. Na elke

wedstrijdbekijkendekeeperstrainerenikelk fase
grondig.Misschienniet zokritisch als debuiten-
wereld,maar zelfsnamatchenwaarin ikhet vol-
gens de mensen uitstekend heb gedaan, haal ik
er nog vijf of zes fases uit waarvan ik denk: oké,
datmoet beter”, isMignolet streng.

De persassistent had aangegeven dat Mignolet
nietopspecifiekekritiekwildereageren, zoalsde
karaktermoordvanex-LiverpooldoelmanBruce
Grobbelaar – “Mignolet is slechter dan Dracula;
die kwam tenminste af en toe uit zijn koffer.” De
Britse journalisten lappen het devies aan hun
laars. “Ik hebme nooit een zondeboek gevoeld”,
blijftMignolet rustig. “Kijk, ikbenblijdat iknooit
gereageerd heb. Als voetballer kan je enkel met
de voeten antwoorden.”
Zijn verwijderinguit deploeghadhij niet zien

aankomen, zegt de Rode Duivel. “Voor die wed-
strijd tegenManchesterUnitedhaddenweslechts
twee tegengoals geslikt in vier matchen, dus ik
wasontgoochelddat de trainermekwamvertel-
lendat iknietzouspelen. Ikkontweezakendoen:
het hoofd laten hangen of ervoor zorgen dat ik
sterker terugkeerde.Hetwerdhet tweede.”
Twaalf dagen later, op Boxing Day tegen

Burnley, blesseerde Brad Jones zich. “Ik moest
invallen, speelde een degelijke halve wedstrijd,
maar toen ik in de tweede helft onder drukwerd
gezetbijeenterugspeelbal, liet ikdiedomwegover
de achterlijn rollen. De volgende dag op training
kwamen we terug op die fase en de staf maakte
de opmerking: overthinking. Datwas de trigger.”
MignoletkreeghulpvanStevePeters, clubpsy-

chiater en de man achter snookerkampioen
RonnieO’Sullivan en het Britsewielrennen. “Hij
heeftzijnzegjegedaan.Metsucces.Opmomenten
waarbij je ineenfractievaneensecondebeslissing
moet beslissen – hoge ballen, flankvoorzetten,
enzovoort – reageer ik nu beter. Ik voel me een
betere doelmandan voorheen.” .KTH3

VanAert enVander Poel gegeerdwild
Mathieu van der Poel (foto)
enWoutVanAert zijn de
nieuwe keizers vanhet veld.
Ook op dewegwenkt een
gouden toekomst,menen de
managers van deBelgische
WorldTourteams.

Eén crosswinter in stroomver-
snellingen jebentgegeerdwild.
De lokroep van de weg. Niet zo
voor bloednuchtere types als
Van der Poel en Van Aert. De
wereldkampioenverlengdezijn
contractbijBKCPvorigweekend
tot eind 2018.DeBelg ligt al lan-
geraangemeerdvoordietermijn
in thuishavenVastgoedservice.
“Duidelijke signalen”, vinden

Patrick Lefevere en Marc

Sergeant. “Zezijnhet veldrijden
nog lang niet beu.” En toch. Bij
een mooi aanbod vanuit de
WorldTourkunnenVanderPoel
enVanAertaltijdweg,alszedat
zélf zoudenwillen.
Van het potentieel van beide

veldrijdersmoet je de sportieve
bazen van QuickStep en Lotto
nietovertuigen. “IkzagMathieu
vorig jaar vierde worden in de
slotritvandeRondevanBelgië”,
herinnert Sergeant zich. “Hij
streed er in de finale complex-
loos mee tussen gevestigde
waardenalsVanAvermaet,
Gilbert en Vanmarcke.
Enkele weken later deed
Woutgelijkaardigedingenin
deSterZLMToer.Dan

weet je dat je met absolute top-
pers te doenhebt.”
Lefevere, die eerder Zdenek

Stybar kon overtuigen om voor
zijnwegploeg te fietsen, dweept
vooral met Van der Poel. “Hij
heeft nog net ietsmeer danVan
Aert. De manier waarop hij
wereldkampioenbijde junioren
werd in 2012was grote klasse.”
Maarhetheilige vuurbrandt

voorlopig nog te fel in het veld,
menen demanagers. “Laat Van
derPoelmaar eerst zijnhart
volgen”, stelt Lefevere.
“Anders praat Christoph
Roodhooft (ploegleidervan
BKCP, JDK) nooit meer
tegen me. Als het zover is,

doe ikhet nodige.” .JDK3

Rekenwerk in
Superprestige
Mathieu van der Poel of Kevin
Pauwels. Behoudens eenmira-
kel wordt één van de twee van-
daag eindlaureaat van de
Superprestigeveldrijden.Winst
in de slotmanche in Middel-
kerke levert Van der Poel altijd
deeindzegeop.Wintdewereld-
kampioen niet en grijpt ook
Pauwels naast het dagsucces,
dan volstaat het voor Van der
Poel om twee plaatsen na onze
landgenoot te finishen. Écht
interessant wordt het bij een
eventuele zege van Pauwels in
de Noordzeecross. In dat geval
moet Van der Poel minstens
tweede worden om de Super-
prestige tewinnen. .JDK3

‘Namijn blunder tegen
Burnley kon ik het hoofd laten
hangen of sterker terugkeren.

Het werd het tweede’
SIMONMIGNOLET

LIVERPOOL

L Simon Mignolet knokte zich na enkele blunders opnieuw in doel bij Liverpool. ‘Ik voel me een betere keeper dan voorheen.’ © GETTY IMAGES
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