
⇥Wout Van Aert komt als favoriet aan
de start van het Belgisch kampioenschap
in zijn thuishaven Lille.
‘Veel mensen komen
speciaal voor mij
kijken.’ © PN

wedie
passages

kunnen imi-
teren. Ik hoop

dat je daar iets
aanhebt.”
VanAert:

“Natuurlijk.Maar voor
het BKwas dat niet

nodig. Ik kenLille.”

Albert:Hoevoel jij je erbij dat
je voor eigenvolkmag rijden?

VanAert: “Dit is het beste voorbeeld
hoe snel het voorme gaat. Toende

organisatie een paar jaar geledenwerd
toegewezen, dacht ik dat het eenmooie

kans zou zijn omkampioen tewordenbij de
beloften. Ondertussen ben ik een tweede keer
favoriet bij de profs. Lille is niet de gemeente
waar elkweekend zes supportersbussen
vertrekken,maar demensen leven erwelmee

met de cross. Er hangen veel Belgische vlaggen
ende inwoners die livewillen gaan kijken,
mogen gratis binnen.Ophet vorige BK in 2004
warendat er 3.500. Zelfwoon ik nu in
Herentals,maarmijn oudersworden veel aan-
gesproken over zondag.Hetwordt een bijzon-
dere dag. Ik denk dat veelmensen speciaal voor
mij komenkijken.”
Albert: “Een gouden regel: ikwil dat je daar-

van geniet. Diemensen zijn daar voor jou. Jij
bent de hoofdrolspeler in het circus.”
VanAert: “Ikmoet dus niet doen alsof ik

ergens in Zwitserland rondrijd?Niet dat ik dat
zou kunnen,maar ik vraag hetmaar.”
Albert: “Gebruik de energie vandiemensen.”
VanAert: “Dit BK spreektmeheel hard aan.

Omdat het in Lille is, staat het dit jaar voormij
op gelijke hoogtemet hetWK.”
Albert: Geloof in jezelf,Wout. Als jij een uur

vol doorrijdt, dan kan zelfsMathieu vander
Poel nietmeer demarreren. Dan is die blij dat
hij in jewiel kan zitten. Datwas zoals bijmij
indertijdmet SvenNys: diewas een stuk
explosiever dan ik,maar ik heb die op
sommigemomenten zo dood gereden
dat hij geen goestingmeer had om te
demarreren.”

VanAert: “Is er ietswat ik niet
magdoen?”

Albert: “Soms sla je in paniek
als er iets tegenslaat. Dan steek
je het in je hoofd dat het jou
niet gegund is en dan schiet je
in een kramp. Terwijl ik aan
de zijlijn kan zien dat je nog
even goed bent als de rest, of
zelfs beter.”
VanAert: “Daar hebben

wede voorbijemaanden aan
gewerkt. Ik zeg numakkelijker

foert en begin gewoonopnieuw,
nog tijdens de koers.”
Albert: “Onthouddat je nooit kunt

winnen als je passief koerst. Dat is geen
geheim, datweet elke coureur. Maar de ande-
ren doenhet niet, omdat ze het niet kunnen. Jij
kunt hetwel. Dus niet afwachtenhé, offensief
koeren. Je bent zo sterk dat je zelf de ideale
koerssituatie kunt creëren.” ⇧BA�

et debuut van Zinédine
Zidane vandaag als coach bij
de rijkste ploeg van dewereld
is hét nieuws van het week-
end. Kan eenwereldvoetbal-
ler ook eenwereldcoach
worden? De zelfvervullende

profetie zegt neen,maarmisschien
kraakt Zidanewel de gelukscode die
anderen niet konden achterhalen.
Laat u toch vooral nikswijs-

maken. Of een voetbaltrainer slaagt,
is voor 25 procent afhankelijk van
zijn voetbal-IQ, voor nog eens 25 pro-
cent van zijn voetbal-EQ en voor de
grootste helft van geluk. Tovenaar,
danwel sukkelaar, wordt grotendeels
bepaald door dat geluk, enkelemis-
casts als Rik Coppens en Jean-Marie
Pfaff niet te na gesproken. Eens een
sukkelaar, heel
moeilijk nog tove-
naar. Omgekeerd:
van tovenaar ben je
zoweer sukkelaar,
kijkmaar naar
Louis vanGaal.
Gisteren stond in

de krant eenmono-
loog van Emilio
Ferrera, het proto-
type van de vakman
die op het verkeerde
moment op de ver-
keerde plaats was.
Zet Emilio en
Zinédine aan één
tafel, laat hen een
team analyseren en
hetmag nog Real
zijn, ZZ houdt na
drieminuten zijn
mond uit vrees
compleet af te gaan.
In het Spaans of in
het Frans,maakt
niet uit. Ferrera
heeft veelmeer voet-
balkennis omReal
te leiden dan Zidane,maar een ex-
speler en nu trainer vanOHL geraakt
alleen in de buurt van de dug-out
van Bernabéu bij de dagelijkse rond-
leidingen. Dertien euro kost dat.
Wie gingen Zidane voor? Alfredo

Di Stéfano, Ferenc Puskás, Johan
Cruijff, Franz Beckenbauer, Diego
Maradona,Marco van Basten en in
minderemate RuudGullit. Demeest
succesvolle is Beckenbauer, die eerst
eenwereldtitel won als speler, dan
als coach en ook nog eens tweede
werd. Daarnaast werd hij een keertje
kampioenmet Bayern,maar dat alle-
maal in de prehistorie van het voet-
bal, toen training nog vooral
bezigheidstherapie was.
Ferenc Puskáswerkte

nooitmet de Europese
top en eindigde in
Melbourne als coach.
AlfredoDi Stéfano
was ook geen groot
succes, althans
niet bij zijn Real.
Naast Becken-
bauer heeft de
gepensioneerde en
zieke Johan Cruijff
het ook niet onaardig
gedaan,met vier
Spaanse titels en één
Europabeker voor
landskampioenen.
Maradona, Van

Basten, en neemdaarmaar Rijkaard
enGullit bij; die zijn jong enwillen
nogwel,maar zijnwerkloos.
Zidane heeft dus alle schijn tegen.

Wat herinnerenwe ons van hem?
De Zidane-beweging natuurlijk en
andere voetzooltrucjes. De volley
tegen Leverkusen in de Champions
League-finale in 2002. De ontelbare
geniale goals en passes.Maar ook
de twaalf (12!) rode kaarten, waarvan
de allerlaatste op het allerslechtste
moment, in de verlengingen van de
finale van deworldcup van 2006 toen
hijMaterazzi veldemet een kopstoot
op de borst.
We kennen hemniet van de grote

analyses, ook niet van de grote tek-
sten, al heeft L’EquipeMagazinewel
af en toemooie interviewsmet hem

gehad en hoorde je
hem van deweek
heel vlot Spaans
spreken. Zonder
veel te zeggen overi-
gens, want alle spe-
lers waren formida-
bel enGuardiola
ook, waarmee hij
behoorlijk vloekte
in deMadrileense
kerk.Maar bon,
misschien heeft hij
wel oefenstof na
zijn anderhalf jaar
trainerschap bij de
beloften enmis-
schien herinnert hij
zich nog van de ver-
snelde cursuswat
hartslagzones zijn.
Jammer genoeg

is de hoofdcoach in
het hedendaagse
moderne voetbal
daar niksmee, want
dat kunnen ande-
ren veel beter. De
fysiekcoach zal de

belastingwel sturen en om een situa-
tie op het veld te trainen, heeft hij
maar de schuif veldtrainers open
te trekken die alle oefeningen van
Azerbeidzjan tot Zimbabwe hebben
genoteerd. Zidane zal vooral zijn
uitgebreide stafmoeten tevreden
houden en aansturen, of althans die
indrukwekken.
Laat dat nog een klein probleem

zijn,maar van hoofdcoach Zidane
wordt ook gevraagd dat hij de juiste
baasjes op de juiste plek zet en dat
hij bij die baasjes de juiste knopjes
indrukt. Vervolgenswordt hem
gevraagd het spelletje uit te leggen
op het digitaal bord en daarmee

klaar te zijn nog voor de
eerste gaat geeuwen.
Ten slottemoet hij tij-
dens dewedstrijd de
juiste baasjes wisse-
len voor andere
baasjes. Het intuï-
tieve, impulsieve
voetbalgenie
Zidanewordt
gevraagd een ratio-
nele, koele, bere-
kende strateeg te
worden, die valkuilen
op een kilometer
afstand herkent. De
kans is groot dat

dit slecht
afloopt.

DeMorgen. ZATERDAG 09/01/2016 21

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Zidane

H

We herinneren
ons de Zidane-
beweging,
de volley in

de Champions
League-⇢nale, de
ontelbare geniale
goals en passes,

maar ook
de twaalf rode
kaarten. We

kennen Zidane
niet van de grote

analyses

column

Snelschaatser Swings mikt op
podium tijdens EK allround
Vijfde in 2013, vierde in 2014 en
vijfde in 2015. Voor snelschaat-
serBart Swings (24)washetEK
allroundvoorlopigeennet-niet-
verhaal. Dit weekend wil hij in
hetWit-RussischeMinskeinde-
lijk het podiumhalen.
Over het goudmaakt hij zich

geenillusies. Datisvermoedelijk
weggelegdvoorSvenKramer,die
alzevenEuropeseallroundtitels
behaalde. Mogelijk houdt de
FriesdatEKnadit jaarookvoor
bekeken, want zoals het er nu
naaruitziet,zaldeinternationale
schaatsfederatie vanaf 2017 de
10.000 meter vervangen door
een1.000meter.DeNederlandse
en Poolse bond dienden een
voorstel inomvoor3.000meter
tekiezenomtevermijdendathet
EK allround op een veredelde
sprintcompetitiezouuitdraaien.

OokvoorSwingszouhetgeen
goedezaakzijn indiende10.000
meterwordt ingeruild voor een
1.000 meter. De Leuvenaar is
verre van een sprintspecialist.
Op de 500 meter komt het er
voor Swings, die met specialis-
ten wel aan zijn sprint heeft
gewerkt, op aan om de schade
zoveelmogelijktebeperken,om
dan toe te slaan op de drie
andere afstanden: 1.500, 5.000
en10.000meter.“Erzijnvijfkan-
didatenvoorhetpodium”,voor-
spelt hij. “Sven Kramer, Denis
Joeskov,SverreLundePedersen,
JanBlokhuijsen en ikzelf.”
Debelangrijkste competities

voorSwingsvolgenevenwelpas
over een dikke maand, met het
WKafstanden in het Russische
Kolomna en het WK allround
beginmaart inBerlijn. ⇧VH�

Bayens zegt Red Dragons adieu:
‘Staat los van mislopen Spelen’

Geen afscheid in schoonheid
voor de Red Dragons op het
olympischkwalificatietoernooi.
Ook de laatste groepswedstrijd
tegenServiëeindigde inverlies.
Het ging louter om prestige,
wantdeBelgischevolleyballers
waren al uitgeschakeld. De
enige setwinst op dit toernooi
geldt alsmagere troost.
NaafloopmaakteDominique

Baeyensbekenddathijnaditsei-
zoenstoptalsbondscoachbijde
nationale mannenploeg. Deze
zomer leidt hij België nog in de
World League-campagne, om
dan af te sluiten met de EK-

kwalificatiestrijd eind septem-
ber inAntwerpen.
“Mijnbeslissingstaat losvan

dit olympisch kwalificatietoer-
nooi. Ikhaddieknoopalvorige
zomerdoorgehakt”,benadrukte
de59-jarigeBaeyens.Onderzijn
hoede kenden de Red Dragons
eenfenomenaleopmarsmetde
promotievandeEuropaLeague
naar de hoogste groep van de
WorldLeague,eenmooieplaats
op het EK en de kwalificatie
voorhetWK,watal36 jaargele-
den was. “In alle bescheiden-
heidkan ik zeggendat ik invier
seizoenen voor een meer-
waarde heb gezorgd.”
Baeyenswil het wat rustiger

aandoen.Mogelijkblijfthijwel
actief als coördinator van de
topsportschool volleybal in
Vilvoorde. ⇧BF�
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‘Als je die koekblikken uit de DDR niet kunt
verslaan, moet je maar hetzelfde doen als zij.
Ik wilde kampioen worden’

⇥ De Nederlandse ex-atlete Ria Stalman heeft
toegegeven dat ze voor de Olympische Spelen

van 1984, waar ze goud won bij het discus-
werpen, doping heeft gebruikt.


