
DeMorgen. ZATERDAG 03/10/2015 21DM.sport

Zaterdag 3 oktober

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

Programma speeldag 10 DM. DeMorgen.
(op papier + digitaal)

nu voormaar ⌧29,95 permaand.

Bestel nu viawww.demorgen.be/
abonnement

was er eentje om

mee te lachen.

Canesin besliste

aan de overzijde

op de counter

dewedstrijd.En

dus hield KVO

voor de vijfde

keer dit seizoen

de punten thuis.

Bob Peeters en

Lokerenkunnentwee

weken bezinnen, als

de coach van deWaas-

landers daar nog de tijd

voor krijgt. 0TTV1

ag ikuaanradenomopdevorige

pagina’shet interviewmetPatrick

Janssens te lezen? Ikbeveel vooral

de laatsteparagraafaan,die

waarindealgemeendirecteur

vanKRCGenkhetheeft overde

sportjournalistiekdiezichvoordekar laat

spannenvanclubsenmakelaars. Ikwist

nietwat ikhoorde.Enfin, ikwisthetwel,

endaaromheb ikhetgraagopgeschreven.

Laatstwasereendebatover sportjour-

nalistiekbijHowest inKortrijk.Erwasveel

volk, erwarenzelfs journalisten.Niet voor

dievieranderen,onderwie ikzelf,maar

voorHeinVanhaezebrouck. Ikhadhem

daarniet verwacht,maarhijhad toegezegd

nogvóórde titel envóórdeChampions

Leagueenduskwamhij zijnengagement

na.Datwasklasse.

Het zoueenmooie studiezijn: de sport-

krantenvande laatstedertig jaarerop

naslaanenberekenenhoeveelplaats inde

sportkranten toenennunaarde trainers

gaat.Dertig jaargeledenkondenwijde

spelersopzoeken inhuncafés, bijhen thuis,

indemeest intiemesetting. Ikhebooit een

getrouwde topspelergeïnterviewd, terwijl

hij zijnvriendinbepoteldeendatwasgeen

twintig jaargeleden.Een trainer indezater-

dagkrantwas toennogeenzwaktebod,

of voorbehoudenaandeseniorwriters

dieneerkekenopvoetballers.

Vandaagstaandekrantenvolmet trai-

ners.Teneerstezijnermindervoetballers

danooitdie iets te zeggenhebben, envanzij

die iets te zeggenhebben,heeft eengroot

deel geengoestingofmagniet.Ten tweede

wordende trainersnudoorelkeclub inde

aanloopnaardewedstrijdaaneen tafeltje

metwat journalistengezet vooreenbabbel

overwatwas,wat is en

watgaatkomen.Omdat

hetaanbodvan interes-

sante tekstensteeds

kleiner isgewordenen

onzekrantensteeds

meer sportpagina’s

moetenvullen,bij voor-

keurmetquotes,wordt

elkeuitspraakvande

trainergrootnieuws.

Tenderdezijnde trai-

nersvergelekenmet

vroegerookmeeruitge-

sprokenenerzijnmin-

derbuitenlanders,wat

ookmakkelijkerpraat.

Trainerszijnook

interessanterdanvoet-

ballers.Zo las ik laatst eenzeergoedverhaal

metEmilioFerrera, technischdirecteurvan

derdeklasserFCDenderenonlangsnog

tezien inSlijk. Ik leesookalleswatEmilio’s
neefjeYannickzegt.Eenslimmekerel,

diegoedopweg isomhet temaken.Bob

Peetersvolg ikook.Dieheb ikalsmenshoog

zittenen ikhebmethemtedoen. Ikdenk

ookdathij eengoede trainer is,maarwel-

lichtben ik teweinig ingevoerdomdat

zomaar temogenvinden.

VanHeinVanhaezebrouckverslond ik

allesnogvóórhij inGentwas.Nooit is in

dit landeenvoetbaltrainermetmeer lof

overladen.Alleswathij aanraakt, verandert

ingoud; alleswathij probeert, lukt.Alshij

morgenSels indespits zet enDepoitre in

degoal:het zal lukkenenhet zal alsgeniaal

wordenuitgelegd.

Vandeweekschreef eenkrantdatHein is

als JuliusCaesar, vanwegehet “grootdurven

denken”.Hallozeg: Julius

Caesar, dat isnogalwat.

Doorgaanswordenvoet-

baltrainersniet vergele-

kenmethistorischefigu-

ren,hoewelWillemvan

HanegemErnstHappel

ooit eensheeft vergeleken

metHitler,maar toenwas

hij boos.Trainersworden

vergelekenmethunpeers.
Hein,deGuardiolavan

België, dat soortwerk.

Het isnog juistook.

Inhetbureauvan

PatrickJanssenszag ik

TheNumbersGame staan,
eenboekoverdewaarde

vanstatistiekengetallen

insport.Stick to the facts, showmethenum-
bers, zijn tweewijze lessendie ikhebgeleerd
indit vak.

Ziehierdesituatievoorafgaandaande

wedstrijdAAGent-ClubBrugge.Lands-

kampioenGent,met lofoverladenvoorhet

gedurfdeaanvalsspel, staat indecompetitie

vierdemet 17punten, 14doelpuntenvooren

7 tegen.ClubBrugge is volgensdemedia

verdedigendeenramp,aanvallendeen

dramaenhebbenzewel eenmiddenveld?

Indecompetitie staathet vijfdemet 16pun-

ten, 20doelpuntengescoorden9 tegen.

Morgengelijkspelenenhetblijft statusquo.

Winnen inGentenhet zieltogendeClub

staat tweepuntenvoorophet felbejubelde

Gent.

Devolgendehistorischevergelijking ligt

danklaar: JuliusCaesarHeingevelddoor

BrutusMichel.OfdoorAmbiorix.Ofdoor

AsterixenObelix.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Julius Caesar
column

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

Niet tevreden?Geld terug.
Zeker na $asco inQarabag
De vijftig Anderlecht-fans
die 3.660 kilometer reisden
omhun ploeg te zien
verliezen tegenQarabag
krijgen ‘een financiële
geste’ van de spelers.

Olivier Deschacht had na de

Europa League-wedstrijd aan-

gekondigd dat de spelersgroep

iets voor de fans zouden doen.

ToenookmanagerHermanVan

Holsbeeckeven lateropdook in

de kleedkamer, ging hij een

stapje verder. Hij vroeg de spe-

lers om de reiskosten van de

fans volledig terug te betalen,

ietswatdespelers tezwaarvon-

den. Vijftig fans die zo’n 900

euro betaalden voor hun trip,

dat komtneer op 45.000 euro.

Van Holsbeeck kon gisteren

enkel zeggendatde spelers een

“financiële geste” zullen doen.

Demeegereisde fansvindenhet

gebaar nietmeer dannormaal.

“Wij hebbenhemel enaarde

bewogen om in Bakoe te gera-

ken”, vertellen KimMerckx en

KrisVanLooveren. “Omdatons

visum pas dinsdag klaar was,

misten we onze vlucht en heb-

benwegauweennieuwevlucht

geboekt. Met ons hotel erbij

komthetneerop1.100euro.Een

financiële tegemoetkoming is

eenmooigebaar,maarwehad-

den liever eenmooie wedstrijd

gezien”, zegtMerckxnog.

Hetblijfteenopmerkelijk ini-

tiatief van paars-wit. Dat vond

ook Van Holsbeeck: “Gewoon

‘sorry’ zeggen na de match is

gemakkelijk.Effectief ietsdoen,

dat isknap.”Demanagerhoopt

zo een anderementaliteit in de

ploeg te brengen. Want tegen

Qarabaggebeurdewatal teveel

gebeurdwas: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

M

‘De geste is mooi,
maar we hadden
liever eenmooie
wedstrijd gezien’

KIM MERCKX
SUPPORTER ANDERLECHT

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

Kittel stapt op bij Giant-Alpecin
Niets staat een transfer van

Marcel Kittel (27) naar Etixx-

QuickStep nog in de weg. De

Duitser heeft zijn contract bij

Giant-Alpecin latenontbinden.

“2015 was een grote tegen-

slag”, zei Marcel Kittel. “Ik heb

moeilijke maanden achter de

rug. Daaromwil ik een nieuwe

start.” Kittel werd ziek in het

voorjaar en had daarnamoeite

omzich op te laden tijdens zijn

revalidatie.Dat leiddetotwrevel

tussen ploeg en renner. Vooral

zijn niet-selectie voor de Tour

viel hemzwaar.

“Giant-Alpecin is veranderd”,

steldeKittel vast. “Devraagwas

of er nog ruimtewas voormijn

ambities. We konden daarover

geen overeenstemming berei-

ken, dus heb ik besloten om de

ploeg na vijf jaar te verlaten.”

Aangezien Kittel nog één

contractjaar had, moet hij een

schadevergoedingbetalen. “Hij

was een belangrijke ambassa-

deur”, zei Giant-ploegmanager

Iwan Spekenbrink. “Daarom

zijnweopzijnvraag ingegaan.”

Patrick Lefevere zal zijn top-

transfersnelbekendmaken. 0BA1

Sponsors eisen ontslag Blatter
Grote sponsoren van de FIFA

willen dat Sepp Blatter met

onmiddellijke ingang opstapt

alsvoorzittervandewereldvoet-

balbond.DathebbenCoca-Cola

enMcDonald’s latenweten.

De Amerikaanse frisdran-

kengigant 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 ishetstrafrechte-

lijk onderzoekdat deZwitserse

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 eenverderebeschadi-

ging van het imago en de repu-

tatievandeFIFA”, lietCoca-Cola

weten. “DeFIFAheeftdringend

behoefte aan een ingrijpende

hervorming. Dat kan alleen

slagen door een echt onafhan-

kelijke aanpak.” 0ANP/VK1
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