
Eén set leefden de Belgische
volleybalvrouwen in 
de waan dat ze op het EK
konden stunten. Daarna
schoot Nederland wakker:
1-3. Vandaag is het al van
moeten tegen Tsjechië.

Veel fans van de Yellow Tigers
waren er in Azerbeidzjan niet te
bespeuren. Van Oranje ook niet.
En een kennerspubliek was het
evenmin. Ambiance: nul.

Dat publiek wist ook niet dat
Nederland het zonder een sterk-
houder moest doen: midden-
man Robin de Kruijf (1.93 meter)
sloeg op training haar enkel om.
Dat scheelde, zo ondervonden de
Belgen die in de eerste set met-
een het heft in handen namen.
Ze brachten Nederland in de pro-
blemen met hun service, verde-
digden met hart en ziel en zagen
Lise Van Hecke sterk aanvallen.
Resultaat: setwinst (25-23). 

“Dan zag je toch dat Neder -
land begon te twijfelen”, vertelt
kapitein Charlotte Leys.
“Jammer dat we de tweede set zo
slecht beginnen. De scheidsrech-
ters deden er ook geen goed aan,
zij hebben de wedstrijd mee om
zeep geholpen.”

Technische problemen
Ook de staf ergerde zich blauw
aan de technische problemen
met hun tablet – een challenge
vragen ging niet vanzelf. Maar,
eerlijk is eerlijk: daar lag het niet
aan dat de Belgen er vervolgens
een zootje van maakten.
Receptioneel gingen de Yellow
Tigers te vaak in de fout. 

“Ik beweer niet dat we van
Nederland konden winnen,
maar we gaven hen zelf de kans

om weer in de match te komen”,
analyseert bondscoach Gert
Vande Broek. “En eens Neder -
land op toerental komt, is dat een
machine. Ik kan leven met het
resultaat maar niet met de
decompressie die ik in de tweede
set zag. Dat kan, als je na vijf wed-
strijden nog een over bodige
zesde moet spelen, maar niet na
één set.”

Vandaag valt het EK voor de
Belgen al in een beslissende
plooi. Een nederlaag tegen
Tsjechië staat synoniem voor uit-
schakeling in de poulefase, een
scenario dat Vande Broek als
catastrofaal omschreef. Bij winst
effenen de Yellow Tigers het pad
om hun doel te bereiken: top
acht. 

“Als we 100 procent zijn,
kunnen we Tsjechië aan”, stelt
Vande Broek. “Tsjechië heeft één
sterke troef: Havlickova. De
anderen spelen in een dienende
rol. Als we haar kunnen afstop-
pen en zelf goed opslaan, dan is
Tsjechië een haalbare kaart.
Maar dan moeten we wel met
het mes tussen de tanden 
spelen, de hele match.” Leys
heeft het begrepen: “We gaan
vechten als echte tijgers.” (VH)
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Yellow Tigers kraken
volledig na eerste set
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Opbod
e pers mag het onte-
rechte ontslag/vertrek
van René Weiler op
haar buik schrijven. Dat
valt te concluderen uit
het narratief van
Anderlecht-manager

Herman Van Holsbeeck en de
Zwitserse hulptrainers. Of het
nu een ontslag was, dan wel
een vertrek uit eigen beweging,
daarover zijn de partijen het
blijkbaar nog niet eens. De
hulptrainers zegden letterlijk
dat hij niet uit eigen beweging
is vertrokken. Dus ontslag. Als
je Van Holsbeeck en het
bestuur mag geloven, hebben
ze met man en macht gepro-
beerd hun fantastische trainer
in Neerpede te houden. Dus
geen ontslag. Het zal wel.

Vreemd genoeg dook eerder
al een bijzonder detail op en
hoewel veel onzin wordt ver-
kondigd in de media, was er
geen reden om aan te nemen
dat er deze keer een loopje
werd genomen met de realiteit.
Weiler zou hebben gezegd aan
Vanden Stock dat hij eventueel
wilde blijven als hij, de presi-
dent, hem dat uitdrukkelijk
vroeg, maar Vanden Stock zou
hebben ingezien dat het weinig
zin had om hem tegen zijn
goesting te houden. Het zal wel.

Met een beetje de boel bela-

zeren kom je altijd weg, maar je
mag niet overdrijven. Het is vrij
duidelijk dat Weiler naar de uit-
gang is gewerkt en toen hij daar
eenmaal stond, kreeg hij een
zakje geld, een duwtje in de rug
en was het saluut en de kost. O
ja, René, we zullen zeggen dat
jij absoluut weg wilde en dat
wij dat níét wilden. Zo redden
we jouw carrière en wij ons
gezicht want dan kunnen we de
schuld in de schoenen van de
pers schuiven.

Onderhand beseffen ze bij
Anderlecht maar al te goed dat
Weiler een miskleun was en die
titel van vorig jaar was het toe-
val van de eeuw, behaald door
enkele spelers. Ondertussen
beseffen ze bij Anderlecht ook
dat ze al die rare assistenten
niet hadden moeten halen en
zullen ze snel beseffen dat ze
die gekke aansteller van een
Nicolás Frutos nooit hadden
moeten laten terugkeren.
Anderlecht zit nu met een inte-
rim-trainer die als speler bij
een blessure de voorkeur gaf
aan het oordeel van een sja-
maan boven dat van een dokter.
Hij heeft zichzelf tot overmaat
van ramp eigenhandig tot
hoofdtrainer gebombardeerd.
Succes ermee.

Een totaal ander dossier is
het vertrek van Yves Vander -

D
column

haeghe bij KV Oostende, na
zeven speeldagen aan de deur
gezet door Marc Coucke die
had beloofd hem te evalueren
na tien speeldagen. Die belofte
viel niet vol te houden omdat
de media maar bleven focus-
sen op die laatste plaats en
zoals bekend wil Coucke niet
verliezen.

Nu Vanderhaeghe is afgeser-
veerd, blijven nog Genk met
Albert Stuivenberg en Gent
met Hein Vanhaezebrouck om
onrust te zaaien. Ik zit lang
genoeg in het vak om te zien
hoe de media het spel spelen:
dit gaat om onrust zaaien, om
de publieke opinie bespelen en
uiteindelijk zo de bestuurska-
mer beïnvloeden. Maar als na

al die stemmingmakerij weer
een trainer wordt ontslagen,
wordt moord en brand
geschreeuwd.

Kijk eens: Coucke heeft zijn
woord niet gehouden! Of nog:
zeven speeldagen ver en al vier
trainers ontslagen, nooit
gezien, schande!

Nu is Vanhaezebrouck aan
de beurt. Die was het vriendje
van de media. Was, want hij
heeft zich niet populair
gemaakt met een persstop (uit-
gerekend deze week opgehe-
ven) en nu is het alle remmen
los. Make a hero, break a hero.
Elke dag verschijnt er wel een
opinie, analyse of een of ander
verhaal waarbij hij wordt
gelinkt aan Anderlecht.

Van het moment dat
Vanhaezebrouck zich vertoont,
krijgt hij nu een vraag over
Anderlecht. Reageert hij niet,
dan is het ‘Hein doet er het
zwijgen toe’. Reageert hij wel,
dan wordt het antwoord op
ongeloof onthaald en voorzien
van het asteriskje *valt nog te
bezien hoor, beste lezertjes,
want Anderlecht blijft tóch
geïnteresseerd. Waarna alles
van voren af aan begint.

Van de week verschenen
speculatieve analyses over hoe
Anderlecht hem zou opvrijen.
Correctie, zou móéten opvrijen,
zo stond het zelfs in één krant,
omdat hij het ideale profiel
heeft voor die club. Gezien het
onvermogen van Anderlecht

de laatste jaren om een trainer
te vinden die bij de club past,
kan dit eventueel worden uitge-
legd als hulpvaardigheid, maar
daar is het niet om te doen. Dit
opbod is het resultaat van het
duopolie in de Vlaamse sport-
verslaggeving. Gaat het ene
medium te ver, dan moet het
andere volgen en er liefst over
gaan.

Stemming maken, dat wel,
maar geen krant, blad of tv die
Gent en Genk waarschuwt dat
ze het niet moeten wagen om
aan hun trainer te raken, op
het gevaar te worden afge-
brand. Of Anderlecht, dat zij
het niet moeten riskeren om
een trainer weg te halen mid-
den in het seizoen bij een con-
current, omdat ze dan hun 
status van heren van stand
voorgoed kwijt zijn. Of
Vanhaezebrouck, dat hij beter
zijn woord houdt of dat ze hem
de nieuwe Leekens noemen.
Neen: creëer tweespalt, zaai
onrust, drijf een wig en geef er
dan een lap op. Dan weten we
weer waar we al die sportpagi-
na’s mee moeten vullen.
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► Hein Van-
haezebrouck
reageert 
boos tijdens
KVO-Gent.
De coach van
de Buffalo’s
wordt in 
de pers aan
Anderlecht
gelinkt. 
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