
Ik léés
kranten,
natuurlijk. Ik
heb zelfs een
abonnement
opDeMorgen.
Ideaal, er staat
niet te veel sport
in.” Kan tellen als
statement in een
wereldwaarin als

receptuur voor het
behoud van de geestelijke

gezondheid elke letter ofwel
wordt uitvergroot, of in het
andere geval verdrongen.
TomDe Sutter kan na een

jaar zonder prijs weer aan-
knopenmet een goede
gewoonte die hij zich als spe-
ler van de grote concurrent
eigen had gemaakt: kampioen
worden. Vier en een half sei-
zoenen speelde hij voor RSC
Anderlecht, drie keerwerd hij
kampioen. “Het hadden ook vier

titels kunnen zijn,maar door een
stom reglement dat alleen in België

geldt, moestenwe testwedstrijden spelen
tegen Standard.”
Anderlecht verloor die inmei 2009. TomDe

Sutter, halfweg dat seizoen overgekomen van
Cercle Brugge, speelde twee keermee. Hij
scoorde niet en dat was het begin van een half-
slachtige relatiemet de achterban van
Anderlecht. De perceptiemet betrekking tot
TomDe Sutter was snel klaar: te oud voor de
poppen, te jong voor de liefde of niet goed
genoeg voor de Belgische top, in casu Royal
Sporting Club uit Anderlecht.
Dat was een déjà vu. De geboren Balegem-

naar en speler vanWetterenwerd ooit door
Club Bruggewarm gemaakt om als zestienja-
rige zijn voetbalopleiding op Jan Breydel af te
maken. Vier, vijf keer perweek redenma of pa
de 140 kilometer heen en terug naar Olympia
om zoonlief in 2005 noodgedwongen voor
derdeklasser Torhout te zien kiezen.

Zijn vrouw komt zelden kijken, de laatste
weken heeft hij geen Champions League-
match gezien en op een rustdag ging hij
naar Batibouw. Vergis u niet: alles voor
zijn sport, maar Tom De Sutter (29)
heeft zo zijn eigen logica om
te overleven in Circus Voetbal.
‘Bij een slechte wedstrijd stort

mijn wereld niet in’, zegt voor
de slotmatch van de reguliere
competitie tegen Westerlo.
HANS VANDEWEGHE

ManCity seponeert zaak-Kompany
Vincent Kompany (28) wordt na
een weekje bankzitten gewoon
weer aan de aftrap verwacht,
vanavond tegen Burnley. Coach
Manuel Pellegrini veegde de
woordenwisseling tussen zijn
aanvoerder en ploegmaat
Fernandinho tijdens de rust van
de match tegen Liverpool
onder de mat. “Er was geen
opstootje. Het is zelfs te onbe-

nullig om erover te praten.”
Pellegrini blijft Kompany steu-
nen, ondanks kritiek op de min-
dere vorm van de Rode Duivel.
“Vincent heeft geen probleem
met de manier waarop wij ver-
dedigen. Zijn wij niet de derde
beste defensie in de Premier
League? Kompany blijft
een belangrijke
speler.” 1KTH3

Löw leidt Mannschaft tot 2018
Joachim Löw (55)
heeft zijn contract
als bondscoach
van de Duitse
nationale ploeg
met twee jaar ver-

lengd, tot en met het
WK 2018 in Rusland.

Dat maakte de Duitse
voetbalbond DFB bekend.

Vorige week meldden de Duitse

media al dat de onderhandelin-
gen in een afrondende fase
waren aanbeland. Löw coacht
de Mannschaft sinds 2006. Hij
nam toen na het WK in eigen
land (waar Duitsland derde
werd) over van Jürgen Klins-
mann. Zijn grootste succes
behaalde ‘Jogi’ afgelopen zomer
toen hij Duitsland in Brazilië naar
de wereldtitel leidde. 1BELGA3
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Portret. De rustige vastheid in TomDe Sutter,

“Ik voelde niet echt druk,maar als voetballertje
probeer je toch onbewust iets terug te geven.
Veel ouders rijden al die kilometers en hoeveel
kinderen breken door? Ik brak niet door en ik
was niet eens kwaad. Ik had niet het gevoel dat
ik klaarwas ombij Club door te schuiven naar
de A-kern. Dan denk je: derde klasse zal wel
mijn niveau zijn enmisschien haal ik ooit wel
tweede klasse. Na een jaar kwamRolandRotty
van Cerclemij halen. Terug naar eerste, daar
had ik echt geen rekeningmeermee gehouden,
want ikwas al begonnenmet studeren en had
zelfs al een jaarmarketing in Gent afgewerkt.”

Erkenning
Zoals leeftijdsgenootNicolas Lombaerts, die
naarGentmoest verkassenomdoor te breken
enaan rechtenstudieswasbegonnen,was voor
TomDeSutter die andere concurrent vanClub
de springplanknaarhoger. “Dat jaar bij Torhout
heb ikmij ook goedgeamuseerdmet voetballen
enmethet studentenleven,maar toen ik die
kans kreegbij Cercle ben ik ervoor gegaan.
Dat is eenbeetje een constante inmijn car-

rière. Eerst hoge verwachtingen, dan ietsminder
en zelfs kritiek, en vervolgens vecht ik terug.Als
hetmoet, als denoodhoog is, kan ik blijkbaar
altijd ietsmeer brengen.De erkenning?Die
komtpas veel later, heb ik al geleerd.”
Die erkenning verloopt via demedia, onder-

vondhij tot zijn scha en schande enhij ziet zich-
zelf niet bepaald als het grootste slachtoffer.
Daarvoorheeft hij een goede concullega in
gedachten. “Demediamakenof kraken een spe-
ler.NeemnuOlivierDeschacht.Wehebben con-
tact, over de clubgrenzenheen, jawel.Weheb-
benweleens samengefietst,maar ik fiets te snel
naar zijn goesting en ikhebweleens getennist en
dat kanhij te goed, naarmijn goesting. Ik res-
pecteer vooral de voetbalspeler ‘Olli’. Hij had
vorigeweek vijfhonderdwedstrijden inhet eer-
ste vanAnderlecht ennupasbeginnen zehem
voor vol te aanzien, terwijl hij er twee jaar gele-
denookal vierhonderdhad. InAnderlecht!
“Types alsDeschacht enbij onsTimmy

Simonshalen seizoenna seizoenhetzelfdehoge
niveaumaar krijgen somsniet dewaardering
die een frivole voetballer na ééngoed seizoen
krijgt. Zijmoeten elk jaar opnieuwovertuigen en
die aanvaller kan eenhele carrière terenop twee
opvallende goals die iedereen zichherinnert.”
Dat noemtmen tegende eigenwinkel spre-

ken,want de spits TomDeSutter leeft zelf van
diemomenten.MetnamebijAnderlechtwis-
seldehij de goedemomentenafmetmindere en
verloor vaker danhem liefwashet vertrouwen
vande coach.Ariël Jacobswasniet zijn favoriete
sportieve baas, geeft hij toe. “Als je naast de
ploeg viel, zaghij je nietmeer staan.Dodelijk is
dat voor een speler. JohnvandenBromwasook
streng voormij,maarhijwas er voor iedereen.”

‘Voormijn plaats kopen ze
altijd spitsen, maar ik speel
nog altijd. Ik weet wat ik kan.
Ik ben een goede targetspits,
niet te snel, maar balvast’

TOM DE SUTTER
CLUB BRUGGE

© BELGA

Toen Steven Defour (26)
twee weken geleden tegen
Kortrijk geblesseerd raakte
aan de enkel, stelde Ander-
lecht een onbeschikbaarheid
van drie tot vier weken
voorop. De kans is evenwel
reëel dat hij morgen tegen
AA Gent al aan de aftrap
komt. “Steven heeft vrijdag
een deel van de training

meegedaan”, zegt trainer
Besnik Hasi. “Het gaat heel
goed, maar of dat voldoende
is om te spelen, moeten we
nog bekijken. Voor de beker-
finale van volgende week is
hij zeker inzetbaar. Als het
aan hem ligt, is hij er ook
zondag al bij. Ik moet eerst
nog eens luisteren bij de
medische staf.”

Ook Dennis Praet is klaar.
“Dennis heeft drie dagen
meegetraind, het evolueert
positief”, zegt Hasi. “Maar ik
ga hem niet laten starten,
want hij heeft lang niet
gespeeld. Als alles goed
gaat, zal hij wel speelminu-
ten krijgen.” Marko Marin en
Rolando lijken niet tijdig fit
voor het competitieduel. 2RN4

HoeTomDeSutter nuchter over zijn carrière
vertelt, lijkt hij opde eerder vermeldeOlivier
Deschacht.Ookhij heeft na al die jaren een soort
rustige vastheid gekregenwaar geen tegenslag
of dip tegenopkan. “Er zijn gelijkenissen. In zijn
plaats kochten ze verdedigers,maaruiteindelijk
staat hij daarnog.Voormijnplaats kopen ze
altijd spitsen,maar ik speel ooknogaltijd. Er zijn
jaren geweest dat ikmij daar zenuwachtig in
maakte,maar ikheb ernooit echtmijn slaap
voor gelaten. Ikweetwat ik kan. Ik ben een
goede targetspits, niet te snel,maarbalvast. Dat
ik bijAnderlecht af en toenaar debankver-
huisde, kan ikniemandverwijten, ookmijzelf
niet. Eerst had ik temakenmet de jongeopko-
mendeRomeluLukakuenvervolgenshaalden
zeDieumerciMbokani.Diewarenbeter dan ik
endanheb je daar vredemee.”

Padelclub
Revanchegevoelens tegenoverAnderlecht zijn
hemvreemd.Ten slotte lieten zehem inde
zomer van2013 gaannaar eenandere topclub,
toenhij bij FCBals vervanger vanCarlosBacca
werd ingehaald.Het leek eenbeetje thuiskomen.
Nubij ClubBrugge krijgt hij temakenmet een
atletischere versie vanhemzelf: ObbiOulare.
“Waaromzou ik schrikhebbenvanObbi?Als

ze beter zijn, zijn ze beter.Watmijwel ooit heeft
gestoord, is dat etiket vandebrave jongen inde
spits. Daardoorbelandde ik ophet tweedeplan,
want die andere – die niet beterwasdan ik –had
wel eenmoeilijk karakter en vandiewaren ze
danbang. Ik benopAnderlecht ookwel eensuit-
gefloten toenhet niet draaide.Neen, uitfluiten is
nietwat ik zoudoenmetmensen,maar ikheb
het leren aanvaarden. Zoals ik ookde fora opde
socialemediaheb leren aanvaarden.Het is te
zeggen: ikweet dat ze bestaan,maar sindsde
beloftenkijk iknooitmeerwat erop staat.
“RudyHeylen, onzemental coachbij Club,

heeftmij geleerdmij te concentrerenopde
essentie. Ik haal veel uit onze gesprekken en ik
kanookwat kwijt,want er is geheimhouding
tussenhemende spelers.Hij heeftmij ook
gezegddat ik best ietsmeer smeerlap, ietsmeer
opportunistmag zijn.Herkende je dat?Dat
moet ikRudymelden. (lacht)Ach, ik bengeen22
jaarmeer enbij een slechtewedstrijd stortmijn
wereldnietmeermeteen in. Ik denknu: vol-
gendeweek schop ik ermisschienwel vier in.”
De voorbijewedstrijden schoptehij er twee

heel belangrijke in. Heel opportunistisch,maar
ookdaarwordt hij niet euforisch van. Ze kunnen
hemnietmeer afpakkenwathij al heeft, is een
goede samenvatting vande levensfilosofie van
de voetballerTomDeSutter, inmiddels begiftigd
met eenpalmaresmet daaropdrie titels,weze
het bij de vijand.Alleen tegenoverTimmy
Simons, die er ook tweeheeftmetClub ennog
eensdriemet PSVEindhoven,moet hij het afleg-

PSGverdiendehet.”Dat ishet slimstewat JoséMou-
rinhodezeweekheeft gezegd.Allesdaaraanvooraf-
gaandenallesdaarnabehoort tot de categoriebs,
stierenstront.
“Wij houdenvanMourinho”, schrijvenof zeggen

journalisten soms. Inwelkehoedanigheiddan?Als
sit-downcomedianoppersconferenties?Kan ik inko-
men.Als stand-upcomedian langsde lijn?Misschien

ooknog.Als voetbalcoach?Neen toch.
Woensdagheb ik eerst naarTegende sterren op gekeken

–mijn guilty pleasure engek vanMeskensN., ik beken – en
vervolgens ingepikt inhet voetbal dat ik veiligheidshalve
opdedigicorderhad staan.Het stond0-0,maar ikmiste
Ibrahimovic.Metmissenbedoel ik niet dat ik niet zonder
kan; ik zaghemgewoonniet lopen. Cavaniwel ennogwel
wat volk,maarniet die Zweedse giraf. OpSporzawebsite
danmaar gaan checken.Roodverdorie. Teruggespoeld.
Herhalingen.Uit 37 verschillendehoeken. Ik ben een
Mulder-volgeling: het is bijmij al snel rood,maarhier
dacht ik: als dit ook al rood is?Endandie
negenChelseaspelers huilendomeen
kaart. Engelse fair play?Neenhoor, dat
wasPortugesewhining. Endie stomme
scheidsrechter trapte er nog inook.
Ik zweerhet, ikwas geheel onbe-

vooroordeeldbeginnen te kij-
kenomdathet allebei bijeen-
gekochte teams zijn. Chelsea
is eenprivéspeeltje van
RomanAbramovitsj die
eerst al het geld zo
doneerde,maarna te
hebbengezienhoe
MalcolmGlazer dat
hadgefikst bijMan
Unitedprompt zijn
geleendgeld indeboek-
houdingopnam. (Dat
heet leveragedbuyout,
handig voor als u een
keer slimwil doen.)
OokPSG is gewoon

speelgoed,maardanvan
Qatar Sports Investment
endat is perversie inhet
kwadraat.Mijn voorkeur
gingdusuit naar de
koopploegdiehetmeeste
zoubijdragenaanhet
spektakel. Voor competi-
ties als deChampions
League, diewereldwijd
wordenuitgezonden, zijn
niet alle kijkers suppor-
ters. Ze zijn consumenten
van eendienst, een spek-
takel enhopenbij de
aankoopgeamuseerd te
worden.
Amuseren envoetbal

is zo al eenheikele com-
binatie,want tot zijn
essentie herleid is het eenoneerlijk spel. In geen enkele
spelsportwint zo vaakde slechtste ofmeest negatieve of
zwakste ploeg.Woensdagwashet haast zover. Eerst stond
het 1-0 voor deEngelsen.Omdat doelpunt te scoren,waren
die eenhalve keer over demiddellijn gekomenmet aanval-
lendebedoelingen enhetwasprijs. Tienminutenof zo
voor tijd. Jammer.
DeParijzenaarswaren slechtsmet tien,maar zetten

Chelsea onderhogedruk. Chelseaplooide terug. Erwas
geenmeter grasmeer tussendeLondense lijnen,maardie
vanPSG liepen er tochnetjes tussen.Hetwerd 1-1, op een
mooie kopbal, vierminuten voor tijd. Verlengingen.
Daarop volgde een strafschopvoorde thuisploeg. Terecht,
meesterlijk omgezet doorEdenHazard,maar jammerdat
het daardoor 2-1werd.
Chelseahadniks,maardanechthelemaalniks getoond.

PSGdaarentegenzetteChelseaweeronderdrukenzes
minutenvoor tijd kopteThiagoSilvade2-2binnen. Ikheb
toeneengil gegevenen ikwasvastniet alleen: behalvede
Chelseasupporters zal dehelewereldhebbengegild.
Ik begrijp de trainers uitmindere competities niet die

absoluutwillen gaankijkenbijMourinho.Wat kan je daar
nu leren?Hoe jemoet verdedigen?Alsof dat eenkunst is,
met zevenachterin. Ik begrijp ookde journalistenniet die
Mourinhoophandendragen.Voor zijn spektakel opde
persconferentie,maarwatheeft dezemanal bijgedragen
aanhet amusementsproduct voetbal? EdenHazardbeter
gemaakt? Je kanmaar vermoedenhoe goedhij nu zou zijn
alsMourinho zijn trainerniétwas.Het voetbal van José
Mourinho is denegatie van zijn sport.
“Als je tweekeer laat scorenop corner, verdien je niet te

winnen”, sneerde ‘The SpecialOne’ naar zijn spelers.
Topcoachhoor en topmens, dieMourinho. Parkeert zijn
bus voor zijn eigendoel, haalt die niet eenswegals de
anderenmet tien vallen engeeft zijn spelers danooknog
eensde schuld.
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gen.NaDeSutter enSimonshoudthet opbij
Clubmet de spelers diewetenwat ernodig is om
kampioen te spelen.
“Ikweet het ookniet. Ik denkniet datwenu

iets andersmoetendoen,maar gewoonmoeten
vertrouwenopons spel.We spelen goed,
ondanksdat dipje,maardaar komenwewel uit.
Ik vertrouwvooral oponze conditie. Je ziet dat
alle ploegen tegenonsmeekunnen tot de zeven-
tigsteminuut,maardie laatste twintigminuten
kunnenwij het verschilmaken.
“Hetwordt ons eenbeetje

aangepraat alsofwij heel erg
gespannen zijnmethet oog
opde titelstrijd.Daar is niks
vanaan.De coachgaat tekeer,
datwel,maar alleen
tijdensdewedstrijd.
In de loop vandeweek
is hij best in voor eengrap
en is het echtwel losser. Ik heb
met
Michel
Preud’
homme
wel debeste
trainer ooit
inmijn loopbaan, zowel
fysiek, tactisch alsmentaal. Ik herin-
nermij de eerste keer datwehem
zagen: er kwam iemandbinnen indie
kleedkamer.”
Als hij niet zou voetballen, zouhij onderne-

men. Zijn vader is ondernemer – “marmeren
trappen en zo, tekenen enplaatsen,met zeven
man indienst” – en zijnmoeder is, nu alle kinde-
renhet huis uit zijn, als opgeleide verpleegster
terug indeouderenzorg gestapt. “Daarheb ik
respect voor.Na vijfentwintig jaarweer inde
verpleging gaan, uit vrijewil. Ikwil later ook
werken,maar ik kandekat uit de boomkijken
omdat ik goedhebverdiend, endat is eenonge-
looflijke luxewaar ikmij vanbewust ben.
Inmiddels ben ik begonnenaan ietswaar ikheel
veel zin inheb.”
Inhet voorjaar verrijst inhet recreatiegebied

DeGuldenKamer in Sint-Kruis-Brugge een
padelclub, een investering vanTomDeSutter en

twee vrienden. Padel is tennis voorwieniet kan
tennissen ennietwil lopen, in eenglazenkooi
waardoor ookhet ballen rapenmindermoeite
kost.Hij ziet die laagdrempeligheid juist als een
troef. “Jemoet geen vier jaar les volgen zoals in
tennis omhet gevoel te krijgendat je plezier
krijgt inhet spel. Vande eerste keer dat ik het in
Spanje speelde,was ik verkocht.”
700.000 eurobedraagt de investering inde

clubdie geheel zelfstandig zalwordengerund
doorDeSutter en vrienden. “Zo’n cluboprichten
enbeheren, ondernemen inde sport, dat is echt
denacarrièrewaar ik vandroom.Als jemet de
koersfiets passeert en je hebt dorst, ben je ook

welkom. Inonsbusiness-
plan is eengoeddraai-
end clubhouse een
essentieel onderdeel.”

Met die padelclub ennog
welwat andere leukebesog-
nes buitenhet voetbal in
gedachten, zo vertrekt de
ondernemer/voetballerTomDe
Suttermorgennaar zijnwerkdat
erinbestaat ommorgenmiddag
het bescheidenWesterlo partij te
geven.Hij zal zijn vrouwendoch-
ter eenafscheidszoengeven en
zijn auto glimlachendvanhet
naburigeVarsenare over deGistel-
sesteenwegnaar Sint-Andries stu-
ren.
Zijn vrouwzal hij pasnadewed-

strijd terug treffen. Thuis. “Als ik iets
speciaals hebgedaan, heeft zehet al via
smsvernomenendanheeft ze al geke-

ken. Ze is tegen
Moeskroennog eens
inhet stadion
geweest, voorhet
eerst in anderhalf
jaar. Zehoudtniet

zo vanvoetbal endat vind ik fantastisch.Wekij-
ken thuis ookweinig. Laatst heb ikwel
Anderlecht gezien inde competitie,maardit
jaar keek iknogniet naar deChampionsLeague.
Ikweet dat ik kan leren vanhet kijkennaar
andere spitsen,maardat doe ik danopYouTube.
“Als ik thuiskomnaeenwedstrijd enhetwas

niet te best, gaat het tweeminutenover dewed-
strijd en vervolgens zittenweweer inde realiteit
vanons gezin. Zoals onzebouw.Degrondheb-
benwe, hier indebuurt vanhet stadion, prima
gelegenals Club verhuist.Het plan is getekend
ennuzijnwealles aanhet uitzoeken.Vorige
weekopmijn vrije dag zijnwenaarBatibouw
geweest. Ik hoor vanalles over domotica, daar
wil ikmij dan in verdiepen.Boys and toys, jawel,
ideaal omniet te veel aan voetbal te denken.
Huisje-tuintje-kindje?Daar is niksmismee en ik
komer graag vooruit datmijnprivélevenmet
mijn gezinhet allerbelangrijkste is.”

‘Ik vertrouw op onze conditie.
Ploegen kunnen tegen ons

mee tot de zeventigste minuut,
maar in het slot kunnen wij

het verschil maken’
TOM DE SUTTER
CLUB BRUGGE

deman diemet Club Brugge zijn vierde titel kanwinnen

‘Ik benniet
diebrave jongen
inde spits’

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Mourinho
column

Het voetbal van
José Mourinho
is de negatie
van zijn sport.
Wat draagt

The Special One
bij aan het

product voetbal?
Je kanmaar

gissen hoe goed
Eden Hazard
nu zou zijn

als Mourinho zijn
trainer niét was

Defour klaar voor Gent en bekerfinale

Morgen (15/03)
Waasland-Beveren - Lokeren 14u30

Charleroi - Moeskroen-Péruwelz

Lierse - KV Kortrijk

Zulte Waregem - Oostende

Standard - Racing Genk

Westerlo - Club Brugge

Anderlecht - AA Gent

Cercle Brugge - KV Mechelen

Alle wedstrijden van de 30ste speeldag
worden op hetzelfde moment afgewerkt.

Programma speeldag30
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