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Darth Vader

ls later het grote Belgische voetbalboek vande

21ste eeuwwordt geschreven, zal het voor-

woord gaan over de visionaire beslissing uit

het jaar 2008 omde titel te beslechtenmet

play-offs. Geenmens beweert dat het compe-

titief evenwicht daardoor is hersteld,want

altijd eindigen de rijkste clubs bovenin ende

allerrijkste (Anderlecht)wint de helft van de titels of

wordt anderswel tweede. Toch is het spannend in

onze pintjesliga en omspanning is het te doen. Ja

toch?

InEngelandwordt Chelsea FCditweekend kam-

pioen bij een eenvoudige overwinning tegenCrystal

Palace.Met nog vierwedstrijden te gaanheeft het nu

al dertien punten voorsprong opde dichtste achter-

volgers,waarvanArsenalwel eenwedstrijdminder

heeft,maar dat is een detail.Morgen is het al afgelo-

penmet de Engelse competitie, waar ook de

Champions League-tickets al zijn verdeeld, almoet

de nummer vierwel een voorronde spelen.

DePremierLeague zou eenprobleemhebben,

althans volgensde kenners vanhet voetbal. O ja?Dat

klinkt eenbeetje vreemd indewetenschapdat daar

vanaf 2016-17 per seizoen3,5miljard euro zalwor-

den verdeeld aan tv-rechten. Endat voor een compe-

titiewaarvanmet quasi-zekerheid kanwordenvoor-

speldwelke superrijke teamsvoorde titel gaan.

In Engeland is het voetbal niet spannend en vol-

gens de kenners is het ook geen goed voetbal, want

er valt geenEngelse club te bespeuren bij de laatste

acht vandeChampions League. Dat je er in één

week evenveel kan verdienen als bij ons in een

heel seizoen, is dus

bijzaak. Endat de

Premier League, na

het american foot-

ball van deNFL,

hetmeeste geld

genereertwellicht

ook.

Hebbendie hon-

derdenmiljoenen

kijkers over de hele

wereld dan ongelijk?

Eigenlijkwel. Neem

nude kampioen.

Chelsea FC is alleswat

voetbal niet hoort te

zijn.Hun eigenaar is een

Russische oligarch die

met zijn zakgeld een

exquise selectie spelers

heeft gekocht, die niet

worden gebruikt volgens hun talent. Dat komt door

zijn ploegbaas, JoséMourinho genaamd.De cyni-

sche Portugees is de antichrist vanhet voetbal: de

meester-trainer die door het donkere is verleid, de

Jedi die deDarthVader vanhet voetbalwerd.

Al bij al onbegrijpelijk, gezien zijn opleiding.Hij

zette zijn eerste stappen als trainer-vertaler bij FC

Barcelona onder Louis vanGaal,werdhoofdcoach

in FCPortowaarmeehij alle grote ploegen eenneus

zette en deChampions Leaguewon.Met reactievoet-

bal,maar nooitmet negatief voetbal.Wanneer en

waarom in godsnaamginghet foutmet dit zondags-

kind?

In 2008 koos FCBarcelona voor PepGuardiola als

trainer enniet voor JoséMourinho. ‘The Special

One’was net ontslagen bij Chelsea (waar hij nuweer

zit, hijmoet duswelwat kunnen), hoopte de cirkel

rond temaken en thuis te komenbij Barça,maar

moest uit armoede in Italië aan de slag.Hijwon twee

titelsmet Inter, schakelde het Barcelona van

Guardiola uit enwondeChampions League,waarop

hij naarRealMadrid trok.

Vanaf 2008 zou zijn carrière in het teken

staan van zijn hoger doel: het bestrijden van

FCBarcelona en vooral vanhun voetbal dat

streeft naar balbezit en offensieve creativi-

teit.

In zijn biografie staan zijn principes:

1. Het teamdat hetminste foutenmaakt,wint.

2. Wie foutenuitlokt bij de tegenstand,

is in het voordeel.

3. In uitwedstrijdenmoet je de tegenstander

in de fout lokken.

4. Wie de bal heeft,maaktmeer kans op fouten.

5. Wie de bal afgeeft, vermindert de kans op fouten.

6. Wie de bal heeft, is bang.

7. Wie de bal niet heeft, is omalle voorgaande

redenen sterker.

In Chelsea FC-ManchesterUnited van laatst zaten

alle principes vervat:ManUnited vanLouis van

Gaal had 70procent balbezit ophet veld van

Chelsea.Het voetbal verloor die dag,want aanhet

eindwonMourinhomet 1-0. Ennuwordt hij ook

nog eens kampioen.Hetwordt tijd datwenaar de

Bundesliga kijken. Of naarVanhaezebrouck tegen

Hasi.
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José Mourinho
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trainer die door
het donkere is
verleid, de Jedi
die Darth Vader

werd

Guinéewil Obbi Oulare, maar spits zou liever Rode Duivel worden
Moeten de Rode Duivels vrezen dat
ze straks een rastalent als Obbi
Oulare (19) verliezen aan Guinée? In
theorie bestaat die kans door zijn
dubbele nationaliteit, maar België
geniet de voorkeur.
De sterke prestaties van Oulare
hebben niet alleen de interesse
gewekt van buitenlandse top-
clubs als Manchester United,
Borussia Dortmund en

Ajax. Ook Guinée heeft hem nu ont-
dekt. Bondscoach Luis Fernandez,
pas vorige week aangesteld, deed in
de pers een duidelijke oproep. “Ik

heb gezien dat er veel talent uit
Guinée rondloopt in Europa. Ik
ga proberen hen samen te
brengen”, klonk het. “Ik heb
één speler zien voetballen die
me echt beviel: Obbi Oulare.
Zijn vader is een ex-interna-

tional van Guinée. Aan zo’n jongen
moet je een project voorstellen.
Hij is een van de spelers met een
dubbele nationaliteit. Zij zullen een
keuze moeten maken, maar je mag
niemand forceren. Een speler is
welkom als hij zin en ambitie heeft
en van zijn vaderland houdt.”
Zou Souleymane Oulare niet trots
zijn als zijn zoon voor Guinée zou
uitkomen? “Obbi vertelde mij dat hij

nog geen keuze heeft gemaakt”,
bleef die op de vlakte. “En dat hij zijn
tijd zal nemen om na te denken.”
Feit is dat zijn zoon al sinds de U18
voor de Belgische jeugdploegen uit-
komt en dat de Rode Duivels op dit
moment zijn voorkeur wegdragen.
Dat Guinée pas interesse in hem
heeft op eenmoment dat Oulare
‘hot’ is, speelt niet in het voordeel
van het Afrikaanse land. ;WDK>

Analyse. Kan Youri Tielemans Anderlecht titelperspectief bieden?

‘Ik geloof er nog in’
Donderdagwordt hij pas 18,maar Youri
Tielemans behoorde inGent tot de grote
uitblinkers bij een na de rust sterk
Anderlecht. Paars-wit kijkt halfweg de
play-offs tegen een flinke achterstand aan,
maar een Tielemans op topniveau schenkt
zijn ploeg nog een beetje hoop.

ouriTielemanszetteinderegulierecompetitie

driepenalty’s om,maareenveldgoalmaakte

hijniet.Dat iswelevenanders indeplay-offs,

waarin hij in Gent zijn derde goalmaakte in

vijfmatchen.HetschotwaarmeehijSelsver-

sloeg,komtnualinaanmerkingvoorhetdoel-

punt vanhet jaar.

“Ikscoorvlotjesindezeplay-offs”,steltTielemans

vast.“Deanderetweewarenookmooi,maarditwas

ongetwijfelddemooistevanallemaal. Ikkonvoluit-

halen en hij ging er knap in. Mijn drie goals in de

play-offs waren allemaal afstandsschoten. Met de

beloften scoorde ik zoookal tegenSpanje.Het zou

fantastisch zijn als ik er de volgendeweken zonog

een paar zou kunnenmaken. Het is alleen spijtig

dat mijn goal niets oplevert. We krijgen weer een

goal tegen op het einde en op een stilstaande fase.

Eenverklaringhebikernietvoor,wantwespeelden

nade rustheel goedvoetbal.Dat is erg.”

Tielemanskannietontkennendatdenederlaag

inGent erflink ingehaktheeft. “Dat is normaal als

jeopheteindenogeenpuntverlorenzietgaan”,zegt

hij. “Dat komt hard aan. Zeker omdat we genoeg

kansengehadhebbenomdematchaftemaken.Na

de rust alleen al haddenwe er twaalf, dat is gigan-

tisch.Erhaddener zeker tweeofdrie ingemoeten.

Maarals jedieniet afmaakt, kan jenietwinnen.”

Vormdip
AnderlechtligtnuzespuntenachteropClubBrugge

envieropAAGent.Omnogeenkanstemaken, lijkt

AnderlechtdeallerbesteTielemansnodigtehebben

inderesterendeduels.“Waaromniet?”,zegthijmet

deglimlach. “Ikgadevolgendewekenhardblijven

werkenommijnbesteniveautehalen.Metdehulp

vandeploegkan ikdanmisschienbelangrijkwor-

den.Wemoeten er voor blijven gaan,want anders

hebbenwehet allemaal voorniets gedaan.”

Het is opvallend dat Tielemans uitgerekend in

de play-offs weer bovenwater komt, terwijl hij op

het einde van de reguliere competitie zelfs op de

bankbelandde.“Datikevenrustgekregenheb,heeft

medeugdgedaan”, zegthij. “Iedereenweetwel dat

ik een beetjemet een vormdip zat, maar ik ben de

zaken toenookanders gaanbekijken.”

Waaranderejongespelersontgoocheldofgefrus-

treerdzoudengerakenalszeopdebankbelanden,

ging Youri Tielemans net voor de spiegel staan.

“Achteraf bekeken, wou ik de dingen soms iets te

veel forceren”, zegthij. “Alshetniet goedging,wou

ik het iets temoeilijkmaken en dat lukte dan niet.

Decoachvroegmijomgewoonmijnspel te spelen

enhetsimpeltehouden.Nuikdatdoe,komtdealler-

besteTielemansweer inmij boven.

“Nogmaals:omresultaattehalen,zullenweheel

deploegnodighebben.Alleengaiknietveelpunten

pakken, maar ik kan een bijdrage leveren aan het

totaal. Ik moet zeggen dat de ploegmaats mij veel

helpen.Alsikdanopmijnbeurtdeploegkanhelpen,

doeikdatmetveelplezier. Ikhebniethetgevoeldat

ikdaar echtdrukmeeopmijn schouderskrijg.”

Zoveelste tik
“Youri heeft een moeilijke periode gekend”, weet

ook coach Besnik Hasi. “Dat is normaal voor een

jonge speler,maarhij is scherp teruggekomen.We

voetballen als ploeg ook beter, dat helpt. Maar in

Gentmaakt hij een fantastisch doelpunt. Hij heeft

ingeziendathijniettesnelmanmoetwillenworden

enalleszijnnormalegangmoetlatengaan.Hijwilde

het soms te mooi doen, maar simpele dingen zijn

somsbeter.Belangrijk isookdatYouri indiemoei-

lijkere periode niet is gaan twijfelen aan zichzelf.

Datheefthemtoegelatenomsterkterugtekomen.”

OlivierDeschachtvroegzichnadematchinGent

af of de jonge spelers de klik wel zouden kunnen

maken, na deze zoveelste tik. “Ik kan alleen voor

mezelf spreken, maar ik kan die klik wel maken”,

verzekertTielemans.Westaanvoorvijfbelangrijke

matchen, maar alles kan nog. Alleen moeten we

ervoor zorgen dat we iets geleerd hebben uit de

vorigematchen.Wemoetenonsweer focussenop

devolgendematch, die snel komt.”

DievolgtzondagopMambour,waarAnderlecht

indecompetitieonderuit ging. “Het iswaardatwe

delaatste jarennietgoedwarenopCharleroi”,weet

Tielemans. “Maar dit zijn de play-offs, dat is iets

anders.Erstaatonsmaarééndingtedoen.Wemoe-

tenonzelaatstevijfwedstrijdenwinnenendanpas

opnieuwkijkennaardestand.Ikgeloofernogaltijd

in.Alswijzondagwinnen,enBruggeenGentver-

liezen,danisdesituatiezoalszewas.Wespelen

nogdriekeer thuis, dat kan inonsvoordeel

zijn.Alles isnogmogelijk.”

Anderlechtstondvorigjaarhalfweg

deplay-offspasvierde,meteenach-

terstand van vier punten, maar

werdtochnogkampioen.“We

wonnentoenonzelaatstevijf

wedstrijden”, herinnert

Tielemans zich. “En we

spelen nu beter dan

toen, ook daarom

geloof iknoginonze

kansen. Maar één

ding is duidelijk:

we hebben geen

recht meer op

falen.” ;RN>

‘Er staat onsmaar één ding
te doen.Wemoeten onze
laatste vijf duels winnen.
We hebben geen recht

meer op falen’
YOURI TIELEMANS

SilvioProtobeleeftnietzijnbeste

tijdenonderdelatbijAnderlecht.

Zuiver sportief is hij al een tijdje

nietmeerbeslissendvoorpaars-

wit. Na de nederlaag op Club

Brugge werd Vanden Borremet

de vinger gewezen voor de twee

tegengoals,maarookProtoging

niethelemaal vrijuit.

Tegen Kortrijk vorige week

had hij voor de 2-1 aansluitings-

treffer van Chevalier nog twee

fantastische voetreddingen in

huis,maarvoordetegengoalvan

deKortrijk-spits tekendehijach-

terafzelfverantwoordelijk.Proto

kwam te laat op de lange bal op

Chevalierenontsnapteaanrood.

Protovechttegenzijnmindere

vormentegenzichzelf.Hij isniet

teberoerdomdattoetegeven.Je

zie het ook aan zijn houding, hij

ergert zich steeds vaker aan de

randfenomenenenaanzijnsoms

lakse verdedigers. Na Gent rea-

geerdehijgefrustreerd:“Ditiseen

drama,we lerenhetnooit.Neto

magalleenbinnenkoppenter-

wijlhijeenvandebestekop-

pers vanGent is.”

Binnen de club

bestaat er ook

onvrede over de kapitein. Proto

hadeengrootaandeel indevoor-

bije drie titels, maar dit seizoen

paktehijweinigpunten.

Om het nog erger te maken

hangt hem ook een schorsing

bovenhet hoofd, na zijn ingreep

opChevalier.Dereviewcommis-

siebeslistedezaakdoortesturen

naarBondsparket.Op5meikomt

zijn dossier op de Geschillen-

commissie. Afgelopenweek

zei Proto dat hij het onte-

rechtzouvindenmocht

hij geschorst wor-

den. ;MJR>

N Tielemans
bloeit na
een moeilijk
seizoens-
einde weer
helemaal
open in de
play-o%s.
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Proto worstelt met zichzelf


