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‘Belga Sport’
andeweekuitgesteld gekeken
naar de eerste vandenieuwe reeks
Karakters. Enweer veel bijgeleerd.
DemensMichel Preud’homme
ken ik alsminzaam: klasse, stijl,
spreekt zijn talen, kent de grote
wereldproblemen.Hoemooi zijn

kinderen in die uitzending over hemspra-
ken, ondanks een zware periodewaar ze
privé doormoesten, dat liegt niet. De trai-
ner Preud’hommeken ik danweer als de
bezitter van een stuk of vijf obsessief-com-
pulsieve stoornissen, die niet hadmis-
staan in het programmaDwangers.
‘MPH’wasmet anderewoorden een

welgekomenopener van eennieuw
seizoen,maarwie heeft gekeken?Het huis
opEénhadLuc
Appermont en op 2BE
was er Champions
League. ClubBrugge-
supporters die niksmet
VTMhebbenmisschien?
Gelukkig is er dat uit-
gesteld kijken. En jawel,
Karakters iswel al eens
flauwgeweest,maar dit
was een interessante
inkijk in het leven van
een getormenteerde trai-
ner die door het bos
zoveel bomen ziet dat hij
bos nochbomenmeer
herkent en anderen
verwijt dat zewel een
boomzien, hoewel ze
niet zo vaak als hij in zijn
bos rondlopen.Als voor-
gaande ingewikkeld
klinkt, dat ligt aan de
voetbaltrainers die het
spel voetbal – toevalmet een b –
veel te gecompliceerdmaken.
Eenbijgedachte tussendoor: het is geen

geschenk omkritische sportjournalistiek
temoeten bedrijven, als onder hetmom
vanpeilen naar de diepste zielenroerselen
een autohagiografie ook een optie is.Met
anderewoorden:waaromzou een sport-
manof een trainer nog een interview
willen geven aan eenmagazine of een
krant als hij ook voorKarakterswordt
gevraagd?
De interviewer straalt dankbaarheid

uit, de geïnterviewdewordtweinig in de
weg gelegd en als BenCrabbé begint over
ietswatmisschienminder leuk zou kun-
nen zijn, verontschuldigt hij zich halve-
lings.Maar zo is BenCrabbé: altijd aardig,
altijd opgewekt, altijd enthousiast, het
glas halfvol, zeker niet halfleeg. Daarom is
hij ook geen sportjournalist. Dat heeft zo
zijn voordelen, in de eerste plaats voor
hemzelfwelteverstaan,want al bij al is
Karakters voor de sportjournalistiek toch
eenheel klein beetje stielbederf.

Jaloers opBenCrabbé?Dat nu ook
weer niet. Tegenmijmoeten ze niet begin-
nen over het verband tussen auto’s juist
parkeren enwinnen.Over altijd hambur-
gers de dag voor dewedstrijd. Over de
juiste trainersband opde juistemanier
aangereikt. En kruistekens, een intensief
gebruik bij de Preud’hommes zo blijkt,
hoeven ookniet.
Ik hoorde vol ongeloof hoe bijgeloof

geloof werd, omdat (sic) “die rituelen
misschien het laatste half procentje ver-
schil zouden kunnenmaken”. Had ik
tegenoverMichel Preud’homme gezeten
op een terras, en de laatste keerwas in de
Pêcheur in Deurle, dan had ik gevraagd
waar enwanneer hij op zijn hoofdwas

gevallen. En hij zou niet
boos geworden zijn,
want Preud’homme
buiten het voetbal-
stadion kanwel wat
weerwerk aan.
Zijnmeest opval-

lende stelling luidde,
kort samengevat: “Wie
niet van 7.00 tot 22.00
uur op de club is enwie
niet 24 uur aan voetbal
denkt,magmij niet in
vraag stellen.” Een
mooie opvolgvraag had
kunnen zijn: zou het
niet kunnen dat juist
wie er nietmiddenin zit,
het op den duur beter
ziet dan jij, die verteerd
door angsten en bijge-
loof en op de huid geze-
ten door eenmanager
en een voorzitter hoofd-

zaak van bijzaak nietmeer kunt onder-
scheiden?Maar die vraagwerd jammer
genoeg niet gesteld en het ging ook niet
over dewenselijkheid of een voorzitter
wel bij de tactische besprekingenmoet
zitten. Dat laatste hadMichel
Preud’homme bijvoorbeeld kunnen
ontkennen en danwas daarmeteen
ook opheldering over ontstaan.
Ten slotte hadhij het over de analisten.

Later zouhij ook analistworden, grapten
zijn kinderen. Revanchist dan eerder,
want hij heeft het niet begrepen op
trainers die geenploeg hebben of spelers
zonder resultaat die op televisie zijn
ploeg en zijn tactiek komenfileren. “Er
is een inflatie aanmeningen?”, gooide
Crabbéhemvoor de voeten. “Ja”, zei
Preud’homme.Neendus, er is eerder een
inflatie aanprogramma’s die bewijzen dat
er geenmeningen genoeg kunnen zijn.
Karaktersmag er bestwezen,maar de
heimweedie prompt opwelde naMerci
Merckx is nogmaar eens groter
geworden:Belga Sport, kom terug.
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KRCGenk is zijnmaximum
opeigen veld kwijt. De
matchomde leidersplaats
werd een afknapper voor
deLimburgers. Zewerden
vernederddoorMoeskroen.

Racing Genk werd voor eigen
volk simpel opzij gezet, door
Moeskroen-Péruwelz god-
betert.De leidersplaats als inzet
moest volgens Peter Maes de
ideale trigger zijn om zijn
jongensmet hetmes tussen de
tanden aan de aftrap te bren-
gen.

Een eerste waarschuwing
werd door Dussenne nog op
Köteles getrapt. Even laterwas
hetwel raak voor debezoekers.
Marquetmocht vrij aanleggen
vanop ruim 20 meter, Köteles
behandelde het ding alsof het
een hete aardappel was en
Marreco trapte de bal via de
hand van Dewaest in doel.
De 0-2 kwam niet uit de

lucht vallen.Aksentijevic kreeg
van Buffel alle ruimte om een
voorzet te versturen en Badri
kopte mooi in de verste hoek.
Toen Castagne na een trap

op het been van Marquet zijn
tweedegelekaart kreeg, konden
de boeken helemaal toe. Vac-
caro en Mohamedmaakten in
de blessuretijd de vernedering
compleet. ◆KDZ⌫

Sterk Moeskroen maakt komaf
met thuisreputatie van Genk

Zaterdag 24 oktober

KV Mechelen – Zulte Waregem 18.00 uur

Westerlo – Lokeren 20.00 uur

OH Leuven – Waasland-Beveren 20.00 uur

AA Gent – KV Oostende 20.30 uur

Zondag 25 oktober

Anderlecht – Club Brugge 14.30 uur

Charleroi – Standard 18.00 uur

STVV – KV Kortrijk 20.00 uur

Programma
speeldag 12

Racing Genk 0

Moeskroen-P. 4
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Vervoort pakt
sprintgoud
opWK atletiek

Rolstoelatlete Marieke Vervoort
heeft op de wereldkampioen-
schappen atletiek voor para-
lympiërs in Doha goud ver-
overd op de 200 meter sprint.
De 36-jarige Brabantse won de
niet-paralympische afstand in
35.91, twee seconden boven
haar Europees record (33.65).
Maandag gaat ze voor ere-
metaal op de 100 meter. ◆BELGA⌫


