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Wie is hij,watdoet hij,watdrijft hemenwaarom ishij geen zij?

De ene Jan is leuk, de andere Jan niet. Iedereen heeft
wel een mening over de heren die ons verblijden met
hun diepere en ook minder diepe voetbalinzichten.
Sommige analisten worden zelfs bedreigd, maar ook
onderling kunnen ze lang niet altijd door één deur.
HANS VANDEWEGHE

fgelopenwoensdagwas er
Barcelona-Manchester City. Naar
CampNouwaren voor 2BE (VTM)
JanDeWyngaert enTomSoetaers
afgevaardigd. In de studio zatenAad
deMos enMarcDegryse voor de
analyses, gestuurd doorTom
Coninx. Tegelijkwas ookProximus
11 in de ethermet de anderewed-
strijdDortmund-Juventus. Daar lie-
tenWimDeConinck en gelegen-
heidsanalist YvesVanderhaeghe
hun licht schijnen over de gebeurte-
nissen.
“Champions League is leuk om te

doen”, aldusDeConinck. “Als jewat
zegt over een speler of een ploeg
krijg je nietmeteen alle shit over je
heen.”
Behalve als je TomSoetaers heet.

Na 28 seconden tweette eneA.L.:

slag ophet hoofd gekregen van een
Standard-supporter. Dat geeft je
toch te denken.Natuurlijk doe je
daarna aan zelfcensuur;wie iets
anders beweert, liegt.”
DeConinck is een ancien onder

de lieden die verondersteldworden
ons het hoe enwaaromvanhet
meest onvoorspelbare spel uit te leg-
gen. Bij hembegonhet zeventien
jaar geleden omdat zijn hoofdtrai-
ner bij Gent, Lei Clijsters, geen zin
had om tijdens eenwintertoernooi
de indoormatchCercle-Germinal
Ekerenmee te becommentariëren.
Hij stuurde zijn assistent naarGui
Polspoel van toennog SuperSport.
Polspoel protesteerde omzo veel
dedain,maarwas na afloop razend
enthousiast over zijn sidekick en de
onderbetaaldeT2 vanGent had er
een bijverdienste bij.
Ookdeduizendpootonderdeana-

listenMarcDegryse (columnist/inter-
viewerbijHetLaatsteNieuws enFoot
Magazine,maarookanalist vooralle
zendersbehalveProximus 11) debu-
teerdeal in2002.Hij is net alsDeA ‘TomSoetaers, aub val dood’.”Wim

DeConinckweet dat jeweinig ana-
listen actief opTwitter zal vinden,
AaddeMosuitgezonderd. “Als je
dat doet, vraag je omellende.Het is
zo al erg genoeg. Supporters vinden
datwie neutraal is of dat probeert te
zijn, tegenhun club is. Ik heb ooit na
eenwinnenddoelpunt van
Standard,waarbij ik in de tribune
zat en commentaar gaf, een zware

‘De Champions League is leuk om
te doen. Dan krijg je tenminste niet

meteen alle shit over je heen’
WIM DE CONINCK
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Coninckmeermaals fysiekbelaagd.
Degryse: “OpStandardkreeg ik een
slag inmijnnekopwegnaarmijn
auto. En twee jaar geledenwas ik
weekendkrantjes gaanhalen. Ik
kwamopdefietsClub-hooligans
tegendiede trainingwarengaanver-
storenenbenmoetenwegvluchten.
Plezant is anders.”

Rik of zo
Ooit, beste lezertjes (m/v)was er
alleen de voetbalcommentator en
diewas heilig. Hij heetteRik of zo,
en als rondde 45steminuutRik of
zowas uitgepraat, kregenwe een
kwartiertje Kunstzaken en konden
we allemaal naar de ijskast of dewc.
De voetbalcommentatorwist alles
en als hij echtRik heette,wist hij
méér dan alles,want danbepaalde
hij samenmet de bondscoachde
opstelling.
Geen sprake vandat hij zich door

iemand zou laten bijstaan omde
wedstrijd te analyseren. Niet vooraf
of achteraf, en al helemaal niet tíj-
dens,want de echte voetbalcom-

mentator doet het alleen, zoals op de
VRTal jaar en dag een gewoonte is,
nietwaar FrankRaes?
“Dat is nietmijn schuld of ver-

dienste, zo uwil. Toende commerci-
ële zenders en later de betaalzen-
ders kwamen,wilden ze zich
onderscheiden door er een ‘colour
commentator’ bij te zetten. Ik zou er
nunietmeer aanwennen.Wij pro-
beren journalist en analist in één
persoon te verenigen. Bovendien,
vaak zijn die duo’s tochniet goed op
elkaar ingespeeld.”
Dé analist bestaat niet. Dezelfde

persoon kan in in vele gedaantes
komen: als cocommentator bij de
wedstrijd, als colour commentator
voor comic relief (een komisch
moment zoals Boskamp, ‘Bossie
met het lampie’), als gast aan een
opzettafel naast het veld of achteraf
met de nodige recul in de studio. In
ExtraTime opmaandagavondbij de
VRTvervellen journalisten tot ana-
listen endat is danweer deVRT-
voetbaldieren Filip Joos enPeter
Vandenbempt ophet lijf geschreven.

Een accentmag,maarminimale
taalvaardigheid is een vereiste.
Uitgezonderd JanBoskamp, die als
zijnRotterdamsniet toereikend is,
of hij zijn gelijk niet krijgt, de halve
studio ‘voor deharses’ slaat. Of doet
alsof, want Bossie heeft eenhart van
koek en ismisschien daaromerg
geliefd bij vrouwen.
Eenpunt kunnenmaken in tien

seconden, helpt ook. “Kill your dar-
lings: liever krachtig en onvolledig,
dan volledig en langdradig”, aldus
WimDeConinck. “Controversieel is
ook goed enhetmag grappig zijn,
krijg ik soms als raadmee, terwijl
voetbal niet altijd grappig is en con-
troverse soms goedkoop is.”

In slaap gevallen
Altijd is de analist een voetballer op
rust of een trainer – ook op rust en
vaak op zoek,maar dannaar een
baan. “Geen goede uitgangspositie,
hebbenwe geleerd”, zegt een pro-
grammamaker. “Trainersmet ambi-
tie hebbendeneiging zichzelf in de
markt te zetten. Dat is ook de kritiek

opAaddeMos (VTM), die zo graag
nog eens een club zouhebben.”
CarlHuybrechtswas namens de

toenmalige BRT in 1982 de eerste
om inhetNederlands taalgebied
gebruik temaken van trainers of
(oud)-spelers die dewedstrijd analy-
seerden in een omkaderendpro-
gramma.Ondermeer de revalide-
rendeRenéVandereycken, de net
gestopteArieHaan ende begin-
nende columnist JanMulderwaren
zijn gasten. “Mulderwas toen al
tegendraads”, zegtHuybrechts.
“Iedereen vonddeBrazilianen van
1982 zo goed.Hij zei dat ze ‘helemaal
niet konden voetballen’."
Het feest duurde niet lang. Na een

heel saaiewedstrijd hadden
Huybrechts en zijn studiogasten
afgesproken ombij het signaal
‘terug naar de studio in Brussel’ te
doen alsof ze in slaapwaren geval-
len. “De bazen konden er niet om
lachen enwe zijn toen tijdelijk afge-
voerd,maar de kritiekenwaren
goed enwe zijn op dat elan doorge-
gaan.”

‘Ik kwam ooit op de ✏ets Club-
hooligans tegen en benmoeten
we⇠vluchten. Plezant is anders’

MARC DEGRYSE

‘Wij proberen journalist en analist in
één persoon te verenigen. Die duo’s zijn
ook vaak niet goed op elkaar ingespeeld’

FRANK RAES
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Alras volstondde analist en zijn
analyse nietmeer.Hetmoestmet
publiek in de achtergrond, liefst
supporterend.De cijferswezenuit
dat vooral vrouwende kleurrijke
fanswel konden smaken.Na een
tijdje ging ook dat vervelen en kwam
naast de analist ook de occasionele
BV zitten, niet altijd bovenmatig
gehinderd door veel voetbalkennis
maarwat gaf het?
Vooral in de omkaderingspro-

gramma’s vanMarkUytterhoeven
verzopende analyses in het amuse-
ment,maar de kijkcijfers schoten
wel de hoogte in toenmet hetWK
van 1990 schoorvoetendde eerste
BV’s hun intrede deden.
Demix sérieux-amusement sloeg

aan, enheel af en toe tegen. Voor
zijn studioprogramma rondhetWK
van 2002nodigdeCarlHuybrechts
ookHermanBrusselmans uit, een
BV,maar in potentie evengoed een
analist, want ooit een begaafde ex-
voetballer vanLokeren. “Dewed-
strijden in Japanwerdenbij ons ‘s
ochtends om 11 uur uitgezonden en
opheelwat scholenwerdende les-
sen eenuurtje geschorst. Toen ik
Herman vroegwat hij van dewed-
strijd vond, zei hij ‘niets gezien, ik
heb in de eerste helft eenMiss
BelgianBeauty gebeft’. Die zaten in
ons decor namelijk.Waarna tegen
Herman een vetowerduitgespro-
ken.”

Geen vrouwen
Analisten zijn vaklui dieworden
betaald omnaar de studio te komen.
Veel andere gasten zijn allang blij
dat zemogen aanschuiven omhun
naamsbekendheid te upgraden.
Bij elk groot toernooiwordt de

roep omeen vrouwelijke analist
sterker. Vrouwen genoeg in de
omkadering,maar dan alsWAGS
(wifes and girlfriends, van voetbal-
lers) of BV’s. Alleen in Engelandmag
een vrouwgewoonover voetbal pra-
ten. JacquiOatley is sinds 2007 col-
lega vanhoofdanalist Alan Shearer.

In Engelandwordt beter betaald
danbij ons. Daar heten ze pundits,
afgeleid vanhet Sanskrietwoord
pandita dat ‘eigenaar van kennis’
betekent. Als de spelers in Engeland
veelmeer verdienendan in de
Jupiler League, geldt dat ook voor de
pundits. ThierryHenry tekende
vorig jaar bij BSkyB voor zes jaar en
krijgt daarvoor 5,69miljoen euro.
Per jáár. Zijn collegaGaryNeville
krijgt ‘maar’ 1,7miljoen euro.
Hoeveelworden onzemoedige

analisten betaald omhun rust, repu-
tatie en leven ophet spel te zetten?
Dat zou variëren tussen 250 en 750
tot één enkele keer 1.000 euro per
optreden,waarbij deVRTvan alle
zenders de slechtste en traagste
betaler is. Voor JanMulder ligt dat
bedrag een stukhoger.Mulderwil
ook altijd inclusief logies inThe
Dominican, een prachtig hotel in
het centrumvanBrussel.

Lagere verloning
De concurrentie is groot en dus is de
wereld vande analisten/cocommen-
tatorenhard. Dat zorgt voor een
apart sfeertje onder de vakbroeders
vanwie geen enkele zeker is over
zijn inkomsten voor volgend sei-
zoen. Demarkt verschrompelt, en in
die steeds kleinere vijverworden
steedsweer andere vissenuitgezet,
recent nogEric VanMeir enPatrick
Vervoort. Een analist die liever ano-
niemblijft: “Werkloze trainers en
spelers zonder clubworden aange-
bodendoor hunmanager. Dat
houdt de prijzen laag. Ik leef er niet
van,maar ik krijg vandaag voor een
avond studiowerk 250 eurominder
dan tien jaar geleden.”
Ze zijnmet veertien diemin of

meer regelmatig opduiken in uw
huiskamer en ze hebben altijdwel
iets over elkaar op temerken. “Marc
Degryse is soms te drammerig.”
“Wesley Sonck? Spreekt altijd over
zichzelf.” “Ariël Jacobs, Eric Van
Meir enPatrickVervoort zijn te
oppervlakkig.” “WimDeConinck is

iets te veel schoolmeester.” “Eddy
Snelders en FrankyVander Elst zijn
soms te langdradig.” “AaddeMos
spreekt zichzelf tegen enGeertDe
Vlieger neemtmoeilijk een echt
standpunt in, net alsGert Verheyen
als hij als jeugdbondscoach interna-
tionalsmoet beoordelen.”
“Boskamp? JanMulder prijst

hemals grappigeHollander uit de
markt. En ze hebben ruzie gehad tij-
dens hetWKenkunnennietmeer
door één deur.”
Iedereenheeft kritiek op ieder-

een. Vervelend voor die jongen,
maar alleen over TomSoetaers is
menhet eens: slechte stem, te licht,
te vroeg gebracht en zit er alleen
omdat hij veteranenvoetbal speelt
met de chef sport vanVTM.
Filip Jooswijt veel kritiek aanhet

fenomeen televisie. “Veel vaker dan
bij ietswat gedrukt staat,menen
mensen op televisie iets te horen
wat je eigenlijk niet hebt gezegd.”

Aan de stokmetWilmots
Is er een recept om te overleven in
de bijrol van analist? “Geenblad
voor demondnemen, zonder te
schofferen of te provoceren.” Voor
MarcDegryse is het dansen op een
slappe koord. Sommige trainers
kunnen gewoonmoeilijk ommet
kritiek. Zelfs bijMichel
Preud’homme, de gelouterdeman
vande voetbalwereld, is het sterker
danhemzelf.
“Als je al nietmocht zeggendathij

zich inGenthadvergistmet zijn veld-
bezetting, danweet ikhetniet”, zegt
Degryse. “Ikhebhet ookaande stok
gehadmetWilmots,metwie iknota
bene tweeWK’shebgespeeld.Hij
kwammijnadewedstrijd inBosnië
aanpakkendathetmoest ophouden
met ‘raconter des conneries’. Ikhad
hemindeuitzendinggecomplimen-
teerdmet zijnoffensieveaanpak, en
gezegddathij daarmeehadbewezen
naar zijn spelers tewillen luisteren.
Dat laatstewildehij niet horen.C’est
moi qui décide, zei hij.”
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‘Iedereen vond de Brazilianen van
1982 zo goed. JanMulder zei dat ze
helemaal niet konden voetballen’

CARL HUYBRECHTS
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Eennieuw
samengesteld
leven
Milan (17): “Oe is ’t?Dat het koud is op
de brommer.Maar dat geeft niet.
Zolang ik kan rijden, is het goed. Een
paarmaanden geledenhad ik een
accident, aan de overkant vanhet
water. Een auto diemedeweg
afsneed. Ik ging tegen de grond.Mijn
brommerwas toegetakeld,mijn been
ook.Maar nuheb ik eennieuwe
brommer, dezeDerbi Extreme, fan-
tastischhè? Zelf betaald, zelf aan
gesleuteld, zelf te onderhouden. Voor
wenaar huis rijden, verzamelenwe
vaak aanhet sas, een plek hier dicht-
bij. Alle brommers samen, los easy
riders vanDendermonde. (lacht)
“Het gaatwel goedhoor,metmij.

Ik zit danwel vaak aanmijn brom-
mer te prutsen, zo stilaan begin ikme
toch af te vragenwat ikmetmijn
leven ga doen.Op eenpositieve
manier, hè. Ik hebnu eenbetere kijk
opmijn leven, datwas eenpaar jaar
geledenniet zo. Toen ik twaalfwas,
gingenmijn ouders uit elkaar. Ikwist
nietwat er gebeurde enwist nietwat
me tewachten stond.Moeilijke tijd,

ja. Zeker als ik er nu aan terugdenk.”
Fré (16): “Ik hebhetzelfdemeege-

maakt, alwas ik toenpas zeven jaar.
Je hoort je ouders ambrasmaken en
jeweet nietwaarom. Ik besefte ook
nietwat er gebeurde. Op school
wordt daar niet over gepraat, het
wordtweggelachen. ‘‘tWasweer
ambras gisteren, haha.’ Tja.”
Milan: “Terwijl dat niet om te

lachen is. Ik behoor nu tot eennieuw
samengesteld gezin. Net als zovelen
vanmijn vrienden. Eerlijk? Ik ken
meer jongenswier ouders gescheiden
zijn, dan gasten bijwie de ouders nog
samen zijn. Dat is normaal geworden
bij ons.Maar het blijftwel vreemd.
“Ikwas een enig kind en kwam

plotseling in een gezin terechtmet
een stiefvader en twee zussen. Dat is
echtwel aanpassen. Eerstwordt er

dus gelachen op school,maar dan
krijg je ’s avonds een sms’je van vrien-
den in gelijkaardige situaties: ‘Ik zit
hier niet goed. Ikwil hierweg.’
“Een tijd geledenheb ik almijn

vragen aanmijnmoeder voorgelegd.
Nuweet ik tenminstewat daar toen is
gebeurd. Nuweet ikwaaromalles zo
snel veranderde. Eindelijk. Het hielp
omalles te aanvaarden.Ouders zou-
den in zo’n situatie veelmeer uitleg
moeten geven aanhunkinderen.
Want niemand realiseert zich echt
wat er allemaal gebeurt.”
Fré: “Jemoet eensmet iemand

kunnenpraten, hè. Iemanddie het
uitlegt. Kinderen gaandat onderling
niet zomakkelijk doen. Tegen een
vriendje of klasgenoot ga je niet snel
vertellenwat er scheelt. Dusworden
scheidingenwatweggelachen.
“Jemoet sommige dingen gewoon

ook zelf kunnen verwerken. Zo is
mijn vader eenpaar jaar geleden
gestorven.Hij pleegde zelfmoord.
Praat ik daar veel over?Neen.Heel af
en toemetmijnmoeder. Ik hebhet er
nog vaakmoeilijkmee,maar beetje
bij beetje gaat het beter.”
Milan: “Wehebben ook elkaar, Fré.

Enwe gaan elkaar niet snel verliezen.
We gaan toch allebei elektricienwor-
den?Ofmotorcrosser!” (lacht)

Matthias Declercq en Jonas Lampens rijden voor
deze rubriek lukraak door het land en klampen mensen
aan met de simpele vraag: 'Meneer, mevrouw, oe is't?
Vandaag: brommers in Dendermonde

‘Ouders zouden
bij een scheiding
veel meer uitleg
moeten geven

aan hun kinderen’

;Milan de Coninck
en Fré Michiels,
easy riders uit
Dendermonde.


