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De Bruyne traint, Meunier naar huis
Kevin De Bruyne kwam, net als
Nicolas Lombaerts en Kevin
Mirallas - één dag vroeger het
veld op dan voorzien. “We wil-
den hem laten trainen met het
verband waarmee hij morgen
eventueel ook zou spelen", zegt
Wilmots. “Maar bij een eerste
vluchtschot raakte hij de bal

precies op
de plaats

waar de hechtingen zaten. Dat
deed wat pijn, maar hij heeft de
training toch kunnen volmaken.
We gaan geen risico’s nemen.”
Thomas Meunier heeft dan
weer een scheurtje in de pees
van de rechterknie opgelopen.
In overleg met Club Brugge
verlaat de rechtsachter de
nationale selectie voor verdere
behandeling. ,RN/BELGA2

Dembélé krijgt spreekverbod van Tottenham
Moussa Dembélé was gis-
teren een van de spelers
die in Bordeaux met de pers
mocht spreken, al ging daar
een verrassende medede-
ling van perschef Pierre
Cornez aan vooraf:
“Moussa zal geen informa-
tie geven over zijn toe-
komst binnen de club.”
Dembélé keek verbaasd

naar de perschef, die eraan
toevoegde: “Dat is ons zo
gevraagd door Tottenham.”
Vragen hoe hij het voorbije
seizoen inschatte, mocht
nog net. “Ik had gehoopt
veel meer minuten te spe-
len”, zei Dembélé. Op
bepaalde momenten heb ik
laten dat ik belangrijk kon
zijn voor het team. Er was

een kleine periode waarin
ik alles speelde en waarin ik
het gevoel had dat ik terug
mijn plek had veroverd,
maar dan is het snel
andersom gedraaid. Ik had
soms het gevoel dat ik
weinig krediet kreeg. Maar
ik wil daar geen grote ver-
klaringen over afleggen.”
Dembélé beseft wel dat hij

moet spelen om Rode
Duivel te blijven. “We heb-
ben een supergoede ploeg
en er zijn hier ook jonge
spelers die komen opzet-
ten. Ik wil een situatie
creëren waardoor ik in
de toekomst meer speel,
op een hoog niveau, om
bij de nationale ploeg te
blijven.” ,RN2

Degeopolitiek vande sportwordt schromelijk
verwaarloosddoor sporthistorici, sportsocio-
logenensportjournalisten.”Dat schreef James
Riordan inzijnboekdeSportpolitiek vande
20ste eeuw. Riordanwaseen socioloog,maar
eerstwashij profvoetballer. In 1963ginghij
zelfs in volleKoudeOorlogvoetballenbij
SpartakMoskouenookdaar schreefhijmooie
verhalenover.
Riordan isdrie jaar geledengestorven.

Jammer,hij hadvast eenmeninggehadoverdeFIFA-
schandalenenalleheisadiedaarnuover is ontstaan.
Ikhebhemooit ontmoet inolympischekringenen
toenal fulmineerdehij opdevoetbalpers, diemeer
geïnteresseerd is indriehoekenmetdepuntnaar
vorenofnaarachteren, endegetalletjes ophet score-
bord, dan indeeconomischeen sociaal-politieke
context vande sport.
Heeft de sportjournalistiekgefaald?Andrew

Jenningsbeweert vanwel. Ik voelmij niet aangespro-
ken,want ikheb indiewereldals journalistje vaneen
klein sportlandjemijnkiezeltje proberen te verleggen,
maar ikbenhetmethemeens.Wel jammerdat
Jenningsal te vaak isdoorgeschoten inzijnkritiek en
somseenkarikatuurwerdvanzichzelf,waardoor een

deel vandeboodschapniet doorkwam. “Datweet ik”,
zei hij ooit in eendebat inBrussel, “maar ikword
alleengehoordals ikoverdrevenveel lawaaimaak.”
Jenningsheeft lawaai gemaakt, en terecht,want

dezedeconfiture vandeFIFA isookzijngrote gelijk.
Maar zijn lawaaiwerdoverstemddoordat vanande-
rendiehet ookaltijd al haddengewetenendieopeens
kondenvertellenhoedevorkprecies inde steel zat en
hunverontwaardigingniet onder stoelenofbanken
staken.
Ikhebdevoorbijewekenmeerdanéénkeer grote

ogengetrokkenbij het zienvandevier frontpagina’s
die elkeochtendmijnontbijttafel sieren.HetLaatste
Nieuws,HetNieuwsblad,DeStandaard enuiteraard
dezekrant, zekregenmaarniet genoegvandeavon-
turenvande ‘BendevanBlatter’.Hetnieuwsopradio
en tvwerdermeegeopend.En ineens lietenookalle
spelletjesjournalisten, die innormaleomstandig-
hedenallesmenen tewetenoverdekwaliteitenvande
herenvoetballers, ookhun licht schijnenoverdeFIFA
ende internationale sportbondenwereldmet een
aplombalsof zediewereldal jarenvanbinnenen
vanbuitenkennen. IngeenenkeleVlaamsekrant ver-
scheendeberichtgevingoverFIFA inde sportpagina’s.
Vreemd.Alsof eenpolitiek schandaalniet indepoli-

tiekepagina’s zouverschijnen.
Sportjournalistiekgaatmet

de sportpolitiekomzoalsmet
doping: eerstnegerenof ridiculi-
serenenuiteindelijk opkloppen
envooralnietnuanceren.
Iedereenmoetnu ineensalles
wetenoverdeval vanBlatter.
Zelfs dedochter vanBlatterwerd
opgezochtbij haar thuis in
Zwitserland.CONCACAF (de
bondvanNoord- enCentraal-
Amerikaanse enCaraïbische
voetbalfederaties), JackWarner enChuckBlazer zijn
householdnamesgeworden.Dekruimeldief Jack
Warnerheeft gezegdvoor zijn leven te vrezenen
speeldedegrote spijtoptant vandemaffia, daar gretig
ingevolgddoordemedia.Niksmooierdaneen feuil-
letonwaarinde slechtenduidelijkde slechtenzijn en
degoeien... Tja,wie zijndie goeieneigenlijk,wetenwe
datnual?
Uzouer eensdekrantenmoetenopnaslaanvan

3december2010, toenRuslandvoor2018 envooral
Qatar voor2022zijn verkozenalsWK-landen.Veel
verontwaardiging is toenniet gehoord.Deverkiezing

vanQatarwektemaar eenheel
kleinbeetje verbazing.Het zou
heetworden inQatar, datwel,
endevoetbalpers gingover tot
deordevandedag, zijndede
samenstellingvanhetmidden-
veld vanRSCAnderlecht of FC
Brugge.
Hoezouhet komendatolym-

pischgeschoolde journalisten
doorgaansmeerhistorischbesef
hebbenenoogvoorde coulissen
enniet-sportieve contextdan

hunvoetbalcollega’s?Wellicht omdatdeOlympische
Spelenzichzelf hebbenvermarkt als eenethisch supe-
rieur eventmet apartewaarden.Watniet strooktmet
dewerkelijkheid, vooralle duidelijkheid, enwatniet
genoegkanwordenbenadrukt.Wellicht ookomdat
deSpelenals sinds 1896politiekwordengerecupe-
reerd.Daarheeft hetWKvoetbalnooit last vangehad,
behalvedie enekeer in 1978doordeArgentijnse junta.
Enoverdrie jaardoordeRussische junta.Maardan
zalhetmiddenveldvandeRodeDuivelsweer veel
belangrijker zijndandegeopolitiekearmklemvan
Poetinopde sport.
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