
Utrok rechtstreeksnaarAbramovitsj.
“Ik nammijn telefoon en zei dat ik hemde video
van een spelerwou laten zien.We zaten samen
te kijken enhijwasmeteen verkocht. Hij belde
naar FrankArnesen (toenmalig sportdirecteur
vanChelsea, JBG) en zei: ‘De Bruyne kopen.’ Ik
hebAbramovitsj toen voorspeld: ‘DeBruyne zal
ooit het tienvoudigewaard zijn vanwat je er nu
voor betaalt.’ Enhet iswaar gebleken.
“Ik benboos geweest op JoséMourinho toen

DeBruynewegging. Ik heb daar discussies over
gehad.Dan zei hij: ‘Piet, ik vindhet ook dood-
jammer,maar hijwilweg.Hijwil nietmeer trai-
nen bijmij.’ Ik zei: ‘Ja, die jongenwil spelen. Hij
is er klaar voor.’ DeBruynehadbij Genk alles
gespeeld,was bijWerder Bremen eenuitblinker
met assists en doelpunten.Hij speelde zijn eer-
stematch bij Chelsea enwasmeteenman van
dematch,maar nadienmoest hij naar de bank.
Dat accepteerde hij niet.”

LaatstwasDeBruynedeuitblinkermetCity
tegenChelsea. Sterft Abramovitsj danwat?
“Ja,weesmaar zeker. Ik hebhemniet gebeld na
diematch. (lacht) Ikwou geen extra zout in de
wonde strooien.Hij is een liefhebber en ziet ook
wel hoeKevin zichnuontwikkelt. Ik zat te balen

omdat Chelsea verloor,maar ik had stiekemple-
zier omdatDeBruyne zo goedwas.Wehadden
DeBruynenuwel heel goed kunnen gebruiken
bij Chelsea.
“Hij is een andere voetballer danMessi of

Ronaldo,maar als je zietwat voorwerkDe
Bruyne verricht ophetmiddenveld…Tegen
Chelsea pikt hij de bal op in zijn strafschop-
gebied, steekt ermeehet veld over en geeft dan
mee aanAgüero: 0-1. Klasse. Zelfs na zijn bles-
sure pikt hij het niveau gewoonweer op. In
mijn boekheb ik een droomelftal opgesteld van
spelers die nog actief zijn.Wel, DeBruyne staat
daar opnummer 10.”

Ondanksuw liefdevoorDeBruyne, tipt u
EdenHazardals dé ster vanhetkomendeEK.
“Ikwil hemeenhart onder de riem steken.
Hazard is helemaal anders danDeBruyne.
Mourinhoheeft getracht omvanHazard een
betere versie vanMessi of Ronaldo temaken,
maar dat kanniet. Eden is Eden.Hij kan schitte-
rende actiesmaken,maar hetwordt nooit een
machine.Hij is een frivole jongen, diemoet je
geen aanvoerdermaken.
“MourinhowoudatHazard altijd de

kar trok, altijd scoorde, nogmeer

matchenbesliste. Die drukwerd veel te groot en
daar gingHazard zijn spel onder lijden. En toen
isMourinhouit zijn slof geschoten tegenhem.
Die jongenwerd vandehemel in de hel geflik-
kerd. Daar krijg je stress van endaar komendan
blessures uit voort. Ik hoopdat de nieuwe coach
andersmetHazard omgaat.”

Leukeanekdote inuwboek: uontdekte
Courtois bij toeval.
“Ik ging naar Lukaku kijken bij de jeugd en toen
zijnmatch even stillag,wandelde ik naar een
ander veldje. Ik zag daar een doelman een
prachtige savemaken.Hijwas lenig, snel tegen
de grond én goed in de lucht. Ik dacht toen al:
dit ismijn keeper. Na zijn eerstematch bij deA-
ploeg vanGenkheb ikmeteen alle bellen laten
rinkelen bij Chelsea. Iedereenwas overtuigd.Hij
is ook enormstressbestendig, zoals EdwinVan
der Sar vroeger. Courtois is een betereVander
Sar.”

Chelsea zit opnieuwachterRomeluLukaku
aan, een spits dieual eensnaar Londen
loodste.Waar liephet fout?
“Mourinho vonddat hij niet klaarwas. Ik heb
gevochten omhem te houden,maar de coach
beslist uiteindelijk. Ik benmaar een scout, hé.”

UnoemtLukakuergbalvast.Dat is niet hoeer
inBelgiëoverhemgesprokenwordt.
“Mensen zijn somsmuggenzifters. Lukaku kan
eenbal controleren en afschermen,maar hij
heeft niet de techniek omermee te gaandribbe-
len.Hij is geenWayneRooney. Dat heeft hij ook
niet nodig.Hij zet zijn lichaamgoed en ziet de
ruimte. Fantastisch.
“Lukaku is een klasse beter danBenteke.

Maar jullie bondscoachmoet hemvertrouwen
geven. Lukaku is een jongendie zich geappreci-
eerdmoet voelen. Dan zal hij van grotewaarde
zijn. Romelu is klaar voor een staphogerop
deze zomer.”

Moethij terugnaarChelsea?
“Ik zuip eenhele fleswijn leeg alsDeBruyne en
Lukakuopnieuwbij Chelsea tekenen.”

WintBelgiëhet EK?
“Ik geef jullie een grote kans. Als jullie de
bescheidenheid kunnen afschudden, tenminste.
Niet blij zijnmet een rondje verder,maarmik-
ken opde finale.” �JBG⇧

‘Lukaku is een klasse beter
dan Benteke. Maar jullie
bondscoachmoet hem
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Waterpolo
aterpolo, of all sports, in het nieuws, in het
parlement zelfs. Het begon vorigweekend
met eenmening op knack.be: “Belgische
zwembondbeloontwaterpolomeisjesmet
sessie spartelen ophet droge.” EenN-VA-
mannetje uit Oostende zei dat de klok drie
kwarteeuwenwas teruggedraaid door de

beslissing vandenationale zwembondomgeen
gemengdwaterpolo toe te laten bovende 11 jaar. De
meningwerdmij toegestuurd doormijn dochter, zelf
een ex-waterpolospeelster in gemengde teams. Een
dag later ontspon zich aande ontbijttafel een geani-
meerde discussie en de vrouwenwaren erg veront-
waardigd omdat ik het een logische beslissing vond.
De verzameldemeninghebbers, zoals daar zijn de

vrouwen aanmijn ontbijttafel, N-VA-mannetjes uit
Oostende, het Instituut voor deGelijkheid van
Vrouwen enMannen, de staatssecretaris voorGelijke
KansenElke Sleurs enminister van Sport Philippe
Muyters, zagen dat anders en spraken schande.Het
Minderhedenforum– isWouter ziek? – had voor één
keer geenmening.
Als ex-jeugdzwemmer vandeGentse Zwem-

vereniging smulde ik vande jaarlijkse derby’s, c.q.
stammenoorlogen tegenGhent Swimming. Later
heb ik als journalist inNederlandse loondienst de
Nederlandse vrouwen gevolgd toen ze in Perth in 1998
deWK-finale verloren en in Peking in 2008 olympisch
goudwonnen. Eenpaarweken geleden volgde ik zelfs
de beslissende kwalificatiewedstrijd voor deOlym-
pische Spelen vandiezelfdeNederlandse polovrouwen
tegen Spanje op tv. Nederland verloor kansloos. Ik ken
waterpolo en alsmening-
hebbers toen demooie beel-
denhadden gezien vande
fysieke oorlog die zich onder
dewaterlijn afspeelde, zouden
ze nu anders spreken.
Ik heb destijds een paar

wedstrijden vanmijn dochter
gevolgd,maar ooknietmeer
dan eenpaar, dat iswaar. Ik
vonddie gemengde teamsbij
de haren getrokken, al is dat
ongeveer de enigemisdaad die
je in hetwaterpolo nietmag of
kanbegaan.Dochterlief hield
een gebrokenneus over aan
haar trainingenmet jongens,
maar dat hadmetmeisjes ook
kunnen gebeurenwant die
hebben ook ellebogen.
Laat dit duidelijk zijn: de

argumenten die de zwembond
aanhaalt, zijn belachelijk. Een
verzekeraar die geen seksueel grensoverschrijdend
gedrag dekt?Alsof je voor seksueel grensoverschrij-
dend gedrag naar een verzekeraar stapt. Dat is een
zaak vande trainer, het clubbestuur of de politie. En
dat deWalennietwillen, daar kandeVlaamse auto-
nome vleugel zijn voeten aan vegen. Sport is regionale
materie en denationale koepelsmoeten aangestuurd
wordendoor de vleugels enniet omgekeerd.
Het scheiden van jongens enmeisjes vanaf een

bepaalde leeftijd in de sport is danweer deweten-
schappelijke logica zelf.Misschien dat sommigemeis-
jes van zichzelf vindendat ze hunmannetje kunnen
staan,maar vanaf de puberteit groeien de twee seksen
zowel quauithouding als kracht uit elkaar en toevallig
iswaterpolomet ijshockey, American football en
handbal de fysiek zwaarste contactsport door demens
gespeeld.
Inwaterpolo is lichamelijk contact een essentieel

onderdeel van de spelregels. Jemag opde tegenstander
gaan liggen, de armwegtrekken, jemagdelen vanhet
lichaamblokkeren, jemaghem/haar soms kopje onder
duwen. Fantastisch, als sommigemeisjes er trots op
zijn dat ze ook stampen en knijpen onderwater,maar
daar gaat het niet om.Hoe ouder de jongensworden,
hoeminder demeisjes in die gemengde teams aande
bak komen. Endanwordt het eenheel raar spelletje,
ook voor de jongens,want in tegenstelling tot korfbal
mag inwaterpolowel gemengdworden verdedigd.
De ongelijkheid vanmannen en vrouwen in sport

heeft niks vandoenmet glazen plafonds of patriarchale
structuren,maarmet eenhormonale realiteit.Wewij-
ken serieus af van de originele bedoeling van (competi-
tie)sport alswe, ter bevordering vande gelijkheid van
seksen,meisjes en jongens samen laten sporten omdat
demeisjes dan ook beterworden.Dames, zowerkt het
niet. Jullie hebbendestijds een aparte categorie gekre-
gen in de sport en die heet vrouwensport, en dat gaan
wenog een tijdje zo houden (tot de doorbraak vande
tussenseksen).
Dat er niet genoegmeisjes/vrouwen zijn omeen

sport te beoefenen? Jammermaar helaas,we zijn een
klein land zonder sportcultuur. De finaliteit van jeugd-
sport is nog altijd de doorgroei naar de volwassenen-
sport enniet eennivellering naar onderen bij de jeugd
omdat 170waterpoloëndemeisjes zich anders verlaten
voelen.
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Etixx: één kans, twee speerpunten
Met 22 overwinningen en
3WorldTour-koersen kun
je het voorjaar van Etixx-
QuickStep bezwaarlijk een
miskleun noemen. Alleen:
datmonument ontbreekt.
Luik is de ultieme kans.

Patrick Lefeveres troepen de
klassieke lente zien uitwuiven
zonderabsoluteuitschieter,het
is not done. “Ik weet het, er
kleeft historie aan vast”, beseft
demanager. “Schaarszijnze,de
jarendatweoponzehongerzijn
gebleven.”Lefeverewint graag.
Hoemeer,hoeliever.Maarkwa-
liteit primeert voor hem nog
altijdopkwantiteit. “Ikgeef toe:

dieenegroteklassiekezegezou
hethelemaalcompleetmaken.”
Veel heeft het nochtans niet

gescheeld, bedenkt Lefevere
zich. “AlsGavirianietvaltopde
Via Roma, wint hij Milaan-
Sanremo.” In de Vlaamse klas-
siekers was zijn team promi-
nentaanwezig. “Weblonkenuit
in numerieke meerderheid.
Helaas konden we het niet
afmaken.”Enhoedichtwinsten
verlies in Parijs-Roubaix bij
elkaar lagenvoorTomBoonen,
weetu inmiddelsook.Lefevere:
“Ik klaag niet, mijn sponsors
evenmin.Zij zijneuforischover
onzemaniervankoersen inhet
voorjaar. Dat iswat telt.”

En toch. Er mag gerust nog
ietsbij.ZondagwachtmetLuik-
Bastenaken-Luiknogeenaller-
laatste kans.

Snertweer
Kopman Daniel Martin weet
hoe hij Luik kan verliezen. In
2014 schoof hij, opwegnaar de
zege, in de allerlaatste bocht
onderuit.Maarhijweetookhoe
hij het Waalse monument kan
winnen. Dat deed hij namelijk
één jaareerder. “Eénlanggerekt
pokerspel”, omschrijft hij de
race. “Jemoetonderwegzoveel
mogelijkenergiesparenvoorde
finale en de minste fout kan je
zuur opbreken.”

OfJulianAlaphilippe,36 jaar
na de laatste Franse winnaar
Bernard Hinault, in even dan-
teske omstandigheden zijn
gloriedagkanbeleven?“Graag”,
knikt hij. Het aangekondigde
snertweerboezemthemalsex-
veldrijder totaal geen angst in.
“Datmaakt de koers zwaarder,
lastiger, selectiever.”
Alaphilippekanhet inpassen

van deRueNaniot, een nieuwe
klim, in de finale wel smaken.
“Hoe intenser die finale, hoe
beter. Ook voorDaniel.” �JDK⇧

N Kevin
De Bruyne
en Thibaut
Courtois
stonden op
de vorige
speeldag
tegenover
elkaar. Beide
Rode Duivels
kwamen op
voorspraak
van Piet De
Visser naar
de Premier
League. © AP

N Geboren in Oost-Souburg,
Nederland, op 23 september 1934

N Na een bescheiden loopbaan als
voetballer begon Piet De Visser
op jonge leeftijd al als hulptrainer
bij Sparta Rotterdam. Na passages
bij onder meer Telstar, De Graaf-
schap en NEC trok hij in 1976 naar
RWDM. In 1978 keerde hij terug
naar Nederland, waar hij achter-
eenvolgens FC Den Haag, Roda
JC, AZ, Willem II en NAC Breda
coachte.

N In 1995 werd hij hoofdscout
bij PSV en in 2005 trad hij toe
tot de staf van Chelsea, waar hij
adviseur werd van grote baas
Roman Abramovitsj.

N Het boekMeesterscout!
De mooiste ontdekkingen

van Piet De Visser
is opgeschreven
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