
lers vanClubwat ze ervanheb-
ben gemaakt,maar de vraag is
nu of de fysiek beperkte
Vázquez dat ritme kan volhou-
den.Wellicht niet.

Frisheidwordtdediscriminerende factor indie
laatste zevenwedstrijddagenvandeplay-offs en
die contractuurvanVázquez tegenDnipro, ik
geloof daarniet in.Datwasvoorgeschreven rust.
AlsVázquez tochallewedstrijdenzouspelenen
blijven lopenals eenDuracell-konijn,weetdan
dat ernogeenandere factor is die al het voor-
gaandeoverrulet:manipulatie vandehersenen.
Dat staatnog indekinderschoenen,maarmen
heeft al gevondendatdemondspoelenmetkool-
hydraten, zonderdiedoor te slikken, opdeherse-
nenhetzelfde effectheeft als de eigenlijke inname
vankoolhydraten. Zijnbloedwaardenondernul
enzijnCK-waardendoorhetdak?Als zeVázquez
kunnenwijsmakendathij nietmoe is,maaktClub
eengrotekans.
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Guardiolamet Bayern tegen ex-club: ‘Barça is mijn thuis’
Josep Guardiola mag het in de
halve finales van de Champions
League met zijn Duitse machine
opnemen tegen het Catalaanse
monster dat hij zelf creëerde. “Het
moest er eens van komen.” De aan-
vankelijke reactie van Guardiola op
zijn terugkeer naar FC Barcelona
was nogal laconiek. Maar toch.
Voor het eerst sinds zijn vertrek bij
de blaugrana staat hij tegenover de

club waar hij zoveel roem ver-
gaarde. Veertien trofeeën won
Guardiola er in vier jaar als hoofd-
coach, waaronder drie landstitels,
twee Copa’s en twee keer de
Champions League. ”Het wordt heel
speciaal”, gaf ‘De Filosoof’ dan toch
toe. “Emotioneel ook. Voor mezelf,
maar ook voor Thiago (die
Guardiola van Barcelona naar
Bayern haalde, JVV) en mijn staf.

Barcelona was ons leven. Nu keer ik
terug naar mijn thuis.”

Champions League - halve finales
) Heen (5 en 6 mei)
Juventus - Real Madrid
FC Barcelona - Bayern München
) Terug (12 en 13 mei)
Bayern München - FC Barcelona
Real Madrid - Juventus
) Finale (6 juni in Berlijn)

Mertens loot boeman van Club
Het Napoli van Rode Duivel
Dries Mertens botst in de halve
finales van de Europa League
op het Oekraïense Dnipro, dat
Club Brugge donderdag nog
elimineerde. In de andere halve
finale komt titelverdediger FC
Sevilla uit tegen Fiorentina. De
Spanjaarden kunnen wel geen
beroep doen op Nicolas Pareja.
De ex-Anderlecht-verdediger

scheurde de kruisbanden en is
zes maanden out. @BELGAA

Europa League - halve finales
) Heen (7 mei)
Napoli - Dnipro Dnipropetrovsk
FC Sevilla - Fiorentina
) Terug (14 mei)
Dnipro Dnipropetrovsk - Napoli
Fiorentina - FC Sevilla
) Finale (27 mei in Warschau)
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as er eenbijscholingdan?Er is door
Belgische trainersnooitméérover
VO2maxgesprokendandit seizoenen
vooral de laatsteweken. Ik las al dat de
norm55zouzijn.Die 55 staat danvoor
milliliter zuurstof dieperminuutper
kilogramlichaamsgewichtwordt opge-

nomen.Bij anderen las ikdat 60deondergrens
zouzijn en iemandhadhet over 70,maardanwel
voorde internationale top.
Groot gelijkhebbenze, onze trainers. Inde

intermitterende sport voetbal – een sportmet
terugkerendekorte sprints of verplaatsingenop
maximaleof sub-maximale snelheid – is de
fysieke conditie dediscriminerende factor gewor-
den.Al zijn ernog steedsdiedenkendat eenvoet-
baller vooralmoet kunnen tikkenenballenendat
lopenvoordedomoren isdieniet genoeg tech-
niekbezitten.
Natuurlijkmoethij (enzij ook) eenminimale

balbehandelingopdematkunnen leggenen
tegelijk zienhoehet spel verloopt envooralhoe
het zoukunnenverlopen.Maar spelersdie voor
zichzelf envoorhunploeg tijd en ruimtekunnen
creëren,hebbenookmeer tijddananderenom
eengoedepass af te leverenenhet spel te zien.
Conditie als voorwaardevoor technieken tactiek.
Wat isnuhetmeeste trainbaar: de techniek,

het tactischvernuft of de conditie?Technieken
vista als aangeborenverworvenheden is onzin
die inhet voetbal langopgangheeft gemaakt.
Techniekkun je tot je 50stenogaanlerenenvista
ook, al is het geen slecht ideeomdaar zo snel
mogelijkmee tebeginnenwant tussen 10en20
gaathet tienkeer sneller.OpLaMasía, de jeugd-
school vanFCBarcelona, leertmendekind-voet-

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Recup
column

W ballers ruimte te creërendoormiddel vanallerlei
oefeningen incombinatiemet snelle verplaatsin-
gen. Jemoetdaarniet slimvoor zijn. Soms
bespeur jebij fantastischevoetballersmet geniale
ingevingenniet deminste intelligentie.
In tegenstelling tot techniek en spelinzicht

dat grotendeels kanworden aangeleerd, is con-
ditie voor een deel genetisch bepaald. Die is dus
moeilijker trainbaar, al valt het te vrezen dat de
conditionele groeimarge vande speler in niet
geringematewordt bepaald door de kennis van
de fysieke coach.
Daaromishet experimentplay-offsheel inte-

ressant. Ineenskrijgt een spelersgroep, dieuit-
blonk inhet ritmevanéénwedstrijdperweeken
af en toe eens eendubbeleopdracht, gedurende
eenaantalwekeneenhels ritmevan twee tot drie
wedstrijdenperweekvoordekiezen.
ClubBrugge zit aanmeer dan vijftigwedstrij-

den enmoet aanhet eind vanhet slopende sei-
zoennog eens vol aan de bak.Michel Preud’

hommezegt dat hij zijn fysieke
coachRenaat Philippaerts de
opdracht heeft gegeven omde
groep fysiek klaar te stomen
voor die zwareweken, die dan
ooknog eens aanhet eind vanhet seizoen
vallen.
Dat lijktmij onbegonnenwerk, zelfs voor

vakman enprofessor-on-leave Philippaerts, die
bijmijnweten in het tussenseizoenniet aan
genetische engineering heeft kunnendoen.
Fysieke conditie is genetisch bepaald en dus
beperkt trainbaar. Als gevolg daarvan is ookhet
recuperatievermogenbegrensd.
Als je éénBruggeling zouwillenmonitoren,

danVíctorVázquez.Hij is een product vanLa
Masía,weetwat voetballen is, kan ruimte creë-
ren, ziet het spel enheeft zijn conditie verbe-
terd.Hijwas de typische buitenlander voor de
Belgische competitie: gevonden in de solden
met een (fysiek) steekje los. Knap vandeherstel-

Manipulatie
van de hersenen
staat nog in de
kinderschoenen.
Als Club Vázquez
kan wijsmaken
dat hij niet moe
is, maakt het
een grote kans


