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De ideale wereld
at een bijzonder interessante
ontwikkeling opde laatste dag van
dewintermercato: AAGent dat
MbarkBoussoufa haalde. Enwat
was de reactie? Een 31-jarige, die in
twee jaar nauwelijkswedstrijden
vanbelangheeft gespeeld en die

straks naar de training komt in eenwitte
Bentley, en als het nogwat tegenzit godbetert
in eenwitte Bentleymet zwarte velgen. Zo
werdhet ongeveer voorgesteld in demedia.
Of nog: AAGent heeft Boussoufa gehaald

en is geslaagdwaarAnderlecht heeft gefaald.
Dat is leuk gevonden,want het naait de clubs
tegen elkaar op enAnderlecht vindt nu al dat
Gent veel te veel aandacht krijgt. En eendag
later: HeinVanhaezebrouckmoest Boussoufa
niet,maar die is hemopge-
drongendoor hetmanage-
ment/bestuur. Kijk eens
aan, het bestuur en de trai-
ner kunnennietmeer door
één deur.
Regel één vandemedia:

creëerwaarmogelijk twee-
spalt.Wie de tekstuele
neerslag vande persbabbel
vanVanhaezebrouck las,
zal zichwellicht hebben
verbaasd over de titels
want in de teksten over
BoussoufawasHein zijn
eigen zelf. Behalve een
toptrainer isHeinVan-
haezebrouck een top-
communicator die conse-
quent blijft inwat hij zegt.
Hij sprak over ‘Bous’ zoals
over alle spelers: hij zal
moetenwerken omzijn
voetbal te kunnen spelen.
Een dag later legde

Boussoufa zijn conditietest
af: 69VO2max.Hallo zeg,
zouden er tien voetballers
in België 69halen? Zelfs een aantal prof-
renners haalt dat niet. Datwil niet zeggen
dat Boussoufameteennegentigminuten
lang strepen kan trekken in balbezit en voort-
durend gaten kandichtlopenbij balverlies.
Hetwil alleen zeggendat de grotemotor
nog steeds intact is. Als zijn voetennog op
dezelfde plaats staan als in die jaren bij Gent
enAnderlecht, en zijn hoofdwilmee, kan
Gent daar plezier aanbeleven. Of niet. Een
speler halen is altijd een gok.
Hetmeest interessante aspect aan de

transfer vanBoussoufa is hoe diewerd
gehaald en doorwie.Het is duidelijk dat de
voorzitter vanGent, IvanDeWitte, een bepa-

lende stemheeft gehad.DeWittemaakt zich
al langer zorgen over de tactiek vande tegen-
standers diemassaal verdedigen en rekenen
op een counter of een blunder achterin bij
Gent omeen goaltje te scoren. En in het ver-
lengde daarvan over het gebrek aan inventivi-
teit en scorend vermogen vande eigenGentse
aanvallers in de steeds kleinere ruimtes. Veel
balbezit, weinig doelkansen,weinig goals,
en 30meter in de rug van je verdediging:
voor een voorzitter is dat de snelstewegnaar
eenhartinfarct.
Het is ook duidelijk dat IvanDeWitte

voor deBoussoufa-stunt nauwheeft samen-
gewerktmet zijn algemeendirecteur/mana-
gerMichel Louwagie. Die tandemheeft na al
die jaren eenneus voor koopjes ontwikkeld

en zo al vaker bepalende
spelers naarGent gehaald:
Matz Sels, LaurentDepoitre
enMoses Simonommaar die
te noemen. Zonder die drie
wasGent geen kampioen
geworden.Maar ookniet
zonder SvenKums, opwie de
trainer danweer zohad aan-
gedrongen.
In de ideale sportwereld en

de ideale sportclubwordt het
sportief personeel door een
technisch directeur samen-
gezocht in functie van de
sportieve visie van de club en
wordt daar een trainer-coach
bij aangesteld. In de ideale
sportwereld en de ideale prof-
clubwerkt de trainermet het
materiaal dat hem is aange-
reikt. Bevalt hetmateriaal
hemniet, dan vertrekt hij of
komthij niet. Clubs die spe-
lers halen in functie vanhun
trainer, spannenhet paard
achter de kar.
In de ideale sportwereld en

de ideale profclub is de voorzitter een proto-
collair figuur die zich inlaatmet de vips en de
andere protocollaire bestuurders,maar zeker
nietmet de ploeg.Het reilen en zeilen vande
clubwordt bepaald nochdoor de voorzitter,
nochde trainer,maarwel door hetmanage-
mentmet de director of player personnel als
cruciale figuur. In de ideale sportwereld is
de profclub ook geen vzwmaar eenbedrijf.
Het is duidelijk dat het Belgisch voetbal ver
afstaat van de ideale sportwereld en onze
clubs in niets gelijken opde ideale profclub.
Demediamogen zich gelukkig prijzen dat
het geen ‘idealewereld’ is, anderswarende
sportkaternenmaar half zo dik.
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Wisde schandeuit
Eddie Jones moet Engels rugby in ere herstellen op Six Nations

Uit tienduizenden kelen zal vandaag in
Edinburgh ‘The Flower of Scotland’ klinken
voor de rugbywedstrijd tegen Engeland.
Over hoe Schotlandweer een vrije natie
kan zijn, nadat de Engelse koning Edward
met zijn trotse leger verslagenwerd. Het is
meteen een topclash in de Six Nations Cup.

Nu,ruimzevenhonderdjaar later, staaterweereen
Edward voor de deur: Eddie Jones, de kersverse
hoofdcoachvanhetEngelseteam.Aanhemdetaak
Engelandweer groot temakenals rugbynatie.
VoordeEngelsenishet traditioneleSixNations-

toernooi de komende weken een manier om het
dramatisch verlopenWK te vergeten. Afgelopen
najaarwerddegastheerreeds indegroepsfaseuit-
geschakeldnanederlagentegenWalesenAustralië.
OnvermijdelijkwashetvertrekvanmanagerStuart
Lancaster. Een opvolgerwas vrij snel gevonden in
depersoonvanJones,diein2007alstechnischadvi-
seurmetZuid-Afrikawereldkampioenwasgewor-
denenbijhetrecentewereldkampioenschapJapan
naareenoverwinningopzijnoudeploeghadgeleid.
Dekleine, goedlachseJones is totaalandersdan

destugge,weinigcharismatischeLancaster,deman
vanordeendiscipline.AndersdanonderLancaster
isungentlemanlygedragniet langereendoodzonde.
GetuigedaarvanisdenieuwecaptainDylanHartley.
Deze in Nieuw-Zeeland opgegroeide hooker gaat
regelmatigoverdegrensophetveld,hetgeenmee-
speelde bij Lancasters beslissing om hem niet te
selecterenvoorhetWK.Watbij dit verschil invisie
speelt, is denationaliteit vanJones: hij is aussie.
Het is voorhet eerst dat het Engelse rugbyteam

dooreenbuitenlanderwordtgecoacht.Hiermeeis
Engeland de laatste home nation die een beroep
doet op rugbykennis uit het zuidelijk halfrond.
De landen uit de OudeWereld hopen het snelle,
balvaardigespelvanhoofdzakelijkNieuw-Zeeland
te kopiërenophunnatte, zware velden.

Het mooie van het 133 jaar oude toernooi, dat
begonalseenstrijd tussendeHomeNations, isdat
elkedeelnemer–opItaliëna–eengoedekansheeft
om de beker op 19 maart in ontvangst te nemen.
Afgaande op de afgelopen vier edities zijn Wales
(winnaar in2012en2013)enIerland(2014en2015)
de favorieten.VanJones’ Engelandwordt veel ver-
wacht, zekeromdatdeploegdekansopeerherstel
wilgrijpen.Hethelptdathet IerlandenWalesthuis
opTwickenhamontvangt.Jonesheeftzijnmannen
handig in de underdogpositie gemanoeuvreerd
door te beweren dat Schotland de favoriet is.
Terecht.NaeenrampzaligeSixNationswashetdé
verrassing op het WK, waar slechts een arbitrale
dwalingvoorkwamdathetdehalvefinalebereikte.

Hetduel inEdinburghheefteenextrabetekenis
omdat de ‘AuldEnemies’ vanoudsher strijdenom
deCalcuttaCup.Denaamverwijstnaarde Indiase
stadwaarEngelandopeerstekerstdag1872speelde
tegeneenselectievanSchotten,IerenenWelshmen.
Het succes leidde tot de oprichting van een plaat-
selijkerugbyclub,maarbijnaderinzienwashetkli-
maattochnietgeschiktvoordezefysiekesport.Men
besloot de zilveren roepies uit de clubkas – met
dank aan de drank vooral – om te smelten tot een
beker.Alszedezeexotischetrofeewinnen, isdeSix
NationsvoordeSchottenalgoeddeelsgeslaagd. ✓VK�
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HOnder
aanvoering
van nieuwe
coach Eddie
Jones (met
muts) gaat
de engelse
rugbyploeg
op zoek naar
glorie in de
Six Nations
Cup. Eerste
horde:
Schotland.
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