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was er eentje om
mee te lachen.
Canesin besliste
aan de overzijde
op de counter
de wedstrijd. En
dus hield KVO
voor de vijfde
keer dit seizoen
de punten thuis.
Bob Peeters en
Lokeren kunnen twee
weken bezinnen, als
de coach van de Waaslanders daar nog de tijd
voor krijgt. 0TTV1

Programma speeldag 10

© BELGA

Zaterdag 3 oktober

Niet tevreden? Geld terug.
Zeker na $asco in Qarabag
De vijftig Anderlecht-fans
die 3.660 kilometer reisden
om hun ploeg te zien
verliezen tegen Qarabag
krijgen ‘een financiële
geste’ van de spelers.
Olivier Deschacht had na de
Europa League-wedstrijd aangekondigd dat de spelersgroep
iets voor de fans zouden doen.
Toen ook manager Herman Van
Holsbeeck even later opdook in
de kleedkamer, ging hij een
stapje verder. Hij vroeg de spelers om de reiskosten van de
fans volledig terug te betalen,
iets wat de spelers te zwaar vonden. Vijftig fans die zo’n 900
euro betaalden voor hun trip,
dat komt neer op 45.000 euro.

‘De geste is mooi,
maar we hadden
liever een mooie
wedstrijd gezien’
KIM MERCKX
SUPPORTER ANDERLECHT

Van Holsbeeck kon gisteren
enkel zeggen dat de spelers een
“financiële geste” zullen doen.
De meegereisde fans vinden het
gebaar niet meer dan normaal.
“Wij hebben hemel en aarde
bewogen om in Bakoe te geraken”, vertellen Kim Merckx en
Kris Van Looveren. “Omdat ons
visum pas dinsdag klaar was,
misten we onze vlucht en hebben we gauw een nieuwe vlucht
geboekt. Met ons hotel erbij
komt het neer op 1.100 euro. Een
financiële tegemoetkoming is
een mooi gebaar, maar we hadden liever een mooie wedstrijd
gezien”, zegt Merckx nog.
Het blijft een opmerkelijk initiatief van paars-wit. Dat vond
ook Van Holsbeeck: “Gewoon
‘sorry’ zeggen na de match is
gemakkelijk. Effectief iets doen,
dat is knap.” De manager hoopt
zo een andere mentaliteit in de
ploeg te brengen. Want tegen
Qarabag gebeurde wat al te veel
gebeurd was: ongeïnteresseerd
aan een match beginnen. “Dat
moet gedaan zijn”, knikte Van
Holsbeeck. “Qarabag is een
ploeg die we normaal hadden
moeten opeten.” 0NVK/FEA/RN1

K KVO-spits
Gohi Bi
Cyriac (r.)
was een
gesel voor
Besart
Abdurahimi.

Charleroi - Zulte Waregem

18.00 uur

Westerlo - KV Kortrijk

20.00 uur

OH Leuven - Moeskroen-Péruwelz

20.00 uur

STVV - Waasland-Beveren

20.30 uur

Zondag 4 oktober
AA Gent - Club Brugge

14.30 uur

Racing Genk - Standard

18.00 uur

Anderlecht - KV Mechelen

20.00 uur

Kittel stapt op bij Giant-Alpecin
Niets staat een transfer van
Marcel Kittel (27) naar EtixxQuickStep nog in de weg. De
Duitser heeft zijn contract bij
Giant-Alpecin laten ontbinden.
“2015 was een grote tegenslag”, zei Marcel Kittel. “Ik heb
moeilijke maanden achter de
rug. Daarom wil ik een nieuwe
start.” Kittel werd ziek in het
voorjaar en had daarna moeite
om zich op te laden tijdens zijn
revalidatie. Dat leidde tot wrevel
tussen ploeg en renner. Vooral
zijn niet-selectie voor de Tour
viel hem zwaar.

“Giant-Alpecin is veranderd”,
stelde Kittel vast. “De vraag was
of er nog ruimte was voor mijn
ambities. We konden daarover
geen overeenstemming bereiken, dus heb ik besloten om de
ploeg na vijf jaar te verlaten.”
Aangezien Kittel nog één
contractjaar had, moet hij een
schadevergoeding betalen. “Hij
was een belangrijke ambassadeur”, zei Giant-ploegmanager
Iwan Spekenbrink. “Daarom
zijn we op zijn vraag ingegaan.”
Patrick Lefevere zal zijn toptransfer snel bekendmaken. 0BA1

Sponsors eisen ontslag Blatter
Grote sponsoren van de FIFA
willen dat Sepp Blatter met
onmiddellijke ingang opstapt
als voorzitter van de wereldvoetbalbond. Dat hebben Coca-Cola
en McDonald’s laten weten.
De Amerikaanse frisdrankengigant Coca-Cola is de geur
van corruptie rond de FIFA zat
en kwam als eerste van de
belangrijke geldschieters in
actie. Niet veel later volgde
McDonald’s dat voorbeeld.
Aanleiding is het strafrechtelijk onderzoek dat de Zwitserse

autoriteiten tegen Blatter zijn
gestart. Blatter in februari 2011
namens de FIFA 1,8 miljoen
euro hebben overgemaakt aan
zijn collega van de Europese
voetbalbond, Michel Platini.
“Elke dag die voorbijgaat,
betekent een verdere beschadiging van het imago en de reputatie van de FIFA”, liet Coca-Cola
weten. “De FIFA heeft dringend
behoefte aan een ingrijpende
hervorming. Dat kan alleen
slagen door een echt onafhankelijke aanpak.” 0ANP/VK1

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

column

Julius Caesar

M

ag ik u aanraden om op de vorige
pagina’s het interview met Patrick
Janssens te lezen? Ik beveel vooral
de laatste paragraaf aan, die
waarin de algemeen directeur
van KRC Genk het heeft over de
sportjournalistiek die zich voor de kar laat
spannen van clubs en makelaars. Ik wist
niet wat ik hoorde. Enfin, ik wist het wel,
en daarom heb ik het graag opgeschreven.
Laatst was er een debat over sportjournalistiek bij Howest in Kortrijk. Er was veel
volk, er waren zelfs journalisten. Niet voor
die vier anderen, onder wie ikzelf, maar
voor Hein Vanhaezebrouck. Ik had hem
daar niet verwacht, maar hij had toegezegd
nog vóór de titel en vóór de Champions
League en dus kwam hij zijn engagement
na. Dat was klasse.
Het zou een mooie studie zijn: de sportkranten van de laatste dertig jaar erop
naslaan en berekenen hoeveel plaats in de
sportkranten toen en nu naar de trainers
gaat. Dertig jaar geleden konden wij de
spelers opzoeken in hun cafés, bij hen thuis,
in de meest intieme setting. Ik heb ooit een
getrouwde topspeler geïnterviewd, terwijl
hij zijn vriendin bepotelde en dat was geen
twintig jaar geleden. Een trainer in de zaterdagkrant was toen nog een zwaktebod,
of voorbehouden aan de senior writers
die neerkeken op voetballers.
Vandaag staan de kranten vol met trainers. Ten eerste zijn er minder voetballers
dan ooit die iets te zeggen hebben, en van zij
die iets te zeggen hebben, heeft een groot
deel geen goesting of mag niet. Ten tweede
worden de trainers nu door elke club in de
aanloop naar de wedstrijd aan een tafeltje
met wat journalisten gezet voor een babbel

over wat was, wat is en
wat gaat komen. Omdat
het aanbod van interessante teksten steeds
kleiner is geworden en
onze kranten steeds
meer sportpagina’s
moeten vullen, bij voorkeur met quotes, wordt
elke uitspraak van de
trainer groot nieuws.
Ten derde zijn de trainers vergeleken met
vroeger ook meer uitgesproken en er zijn minder buitenlanders, wat
ook makkelijker praat.
Trainers zijn ook
interessanter dan voetballers. Zo las ik laatst een zeer goed verhaal
met Emilio Ferrera, technisch directeur van
derdeklasser FC Dender en onlangs nog
te zien in Slijk. Ik lees ook alles wat Emilio’s
neefje Yannick zegt. Een slimme kerel,
die goed op weg is om het te maken. Bob
Peeters volg ik ook. Die heb ik als mens hoog
zitten en ik heb met hem te doen. Ik denk
ook dat hij een goede trainer is, maar wellicht ben ik te weinig ingevoerd om dat
zomaar te mogen vinden.
Van Hein Vanhaezebrouck verslond ik
alles nog vóór hij in Gent was. Nooit is in
dit land een voetbaltrainer met meer lof
overladen. Alles wat hij aanraakt, verandert
in goud; alles wat hij probeert, lukt. Als hij
morgen Sels in de spits zet en Depoitre in
de goal: het zal lukken en het zal als geniaal
worden uitgelegd.
Van de week schreef een krant dat Hein is
als Julius Caesar, vanwege het “groot durven

denken”. Hallo zeg: Julius
Caesar, dat is nogal wat.
Doorgaans worden voetbaltrainers niet vergeleken met historische figuren, hoewel Willem van
Hanegem Ernst Happel
ooit eens heeft vergeleken
met Hitler, maar toen was
hij boos. Trainers worden
vergeleken met hun peers.
Hein, de Guardiola van
België, dat soort werk.
Het is nog juist ook.
In het bureau van
Patrick Janssens zag ik
The Numbers Game staan,
een boek over de waarde
van statistiek en getallen
in sport. Stick to the facts, show me the numbers, zijn twee wijze lessen die ik heb geleerd
in dit vak.
Ziehier de situatie voorafgaand aan de
wedstrijd AA Gent-Club Brugge. Landskampioen Gent, met lof overladen voor het
gedurfde aanvalsspel, staat in de competitie
vierde met 17 punten, 14 doelpunten voor en
7 tegen. Club Brugge is volgens de media
verdedigend een ramp, aanvallend een
drama en hebben ze wel een middenveld?
In de competitie staat het vijfde met 16 punten, 20 doelpunten gescoord en 9 tegen.
Morgen gelijkspelen en het blijft status quo.
Winnen in Gent en het zieltogende Club
staat twee punten voor op het fel bejubelde
Gent.
De volgende historische vergelijking ligt
dan klaar: Julius Caesar Hein geveld door
Brutus Michel. Of door Ambiorix. Of door
Asterix en Obelix.

Alles wat
Vanhaezebrouck
aanraakt,
verandert in goud.
Als hij morgen Sels
in de spits zet en
Depoitre in de goal:
het zal lukken en
het zal als geniaal
worden uitgelegd
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