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Duchâtelet
verkoopt STVV 
aan Japanners
Het Japanse DMM.com lijkt op
het punt te staan om STVV
helemaal over te nemen van
Roland Duchâtelet (70). Eind
vorige week streek een delega-
tie van het Japanse onlinebe-
drijf neer in Sint-Truiden om de
onderhandelingen af te hande-
len. Digital Media Market deed
in juni al zijn intrede op Stayen.
Het kocht toen 20% van de
aandelen over van Duchâtelet.
In augustus lekte uit dat DMM
de club helemaal wou overne-
men. STVV en Duchâtelet
deden die berichten af als
‘voorbarig’, maar ontkenden
evenmin. Op dat moment was
het duidelijk dat het een kwes-
tie van tijd zou zijn voor de ver-
koop werd afgerond. (HLN)

Delfine Persoon
pakt zevende
WBC-titel
Delfine Persoon (32) heeft
zaterdagavond in Zwevezele
haar wereldtitel bij de lichtge-
wichten met succes verlengd
tegen de Française Myriam
Dellal (38). Al voor de zevende
keer mocht Persoon de groene
WBC-belt omgorden. “Elke
aanloop naar een kamp is er
wel iets wat me nekt. Maar ik
kon het niet maken om dit 
evenement af te zeggen. Ik
moest mijn titel verdedigen”,
vertelt Persoon achteraf. 
“Het is verdomd frustrerend 
om niet je eigen spel te 
kunnen spelen. Had ik de fysiek
gehad, dan kon ik Dellal zelf
achteruit steken. Nu kreeg ik
ook te incasseren en dat is
dom.” (BCL)

Uitslagen 
eerste klasse B
Tubeke - Lierse 1-2
Westerlo - Union 0-1
Cercle - Beerschot Wilrijk 4-0
OH Leuven - Roeselare 1-1

Stand tweede periode
1. Cercle Brugge 1 3

2. Lierse 1 3

3. Union 1 3

4. OH Leuven 1 1

5. Roeselare 1 1

6. Tubeke 1 0

7. Westerlo 1 0

8. Beerschot Wilrijk 1 0

Uitslagen 
basketbal
Aalstar - Oostende 88-90
Limburg - Charleroi 91-95
Bergen - Leuven 90-75
Antwerp - Willebroek 106-60
Brussels - Luik 82-90

Stand
1. Oostende 8 16 6. Luik 8 9
2.Aalstar 8 14 7. Willebroek 7 10
3. Bergen 8 13 8. Limburg 7 9
4.Antwerp 6 11 9. Brussels 7 8
5. Charleroi 7 11 10. Leuven 8 8

Uitslagen 
volleybal
Maaseik - Guibertin 3-1
Zoersel - Aalst 1-3
Menen - Roeselare 3-1
Leuven - Gent 3-1

Stand
1. Aalst 6 15 6. Guibertin 7 7
2.Roeselare 7 15 7. Zoersel 6 5
3. Menen 6 14 8. Borgworm 6 5
4.Maaseik 6 12 9. Gent 6 2
5. Leuven 6 9

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Eat your heart out, Roberto
ijn we er tóch ingetuind,
riep Herman Kuiphof
nadat Gerd Müller de 2-1
had gescoord namens
toen nog West-Duitsland
tegen Nederland in de
finale van het WK 1974.

Wij zijn er hier ook ingetuind,
en geen klein beetje. Eén hele
column, die van zaterdag, ging
over het futiele van oefeninter-
lands net na een afgesloten
campagne en deze gaat er ook
over, dus zo futiel was het alle-
maal ook weer niet. En dan
komen die kleine Japanners er
nog aan om ons het leven zuur
te maken, morgen in Brugge.
Neen, we zijn nog geen wereld-
kampioen.

King Kev, geboren Kevin De
Bruyne, heeft gesproken en hij
had kritiek, dus is dat wereld-
nieuws. Je kon het een beetje
zien aankomen. Dat schok-
schouderen, die armbewegin-

gen af en toe, alsof hij wilde zeg-
gen “loop nu een keer waar ik
denk dat jullie moeten lopen en
niet waar je zelf zo graag loopt”.
Gisteren na de training spuwde
hij een klein beetje gal.
Tenminste, zo werd dat geperci-
pieerd en uitvergroot om heel
even al het andere non-nieuws
dat nu al een paar dagen
Vlaanderen biologeert naar de
achtergrond te verdringen.

We vatten Kevin De Bruynes
betoog even samen: we spelen
nog altijd te veel op basis van
talent, we hebben niet de juiste
tactiek, we spelen met vijf ver-
dedigers, we spelen verdedi-
gend voetbal met aanvallende
spelers, het is jammer dat we
nog altijd geen oplossingen
gevonden hebben, ik wil dat
alles op punt staat om een goed
WK te spelen, het is aan de trai-
ner om daar de oplossingen
voor te bedenken. Conclusie:

Z
column

(eigen toevoeging) eat your
heart out, Roberto.

Een vaststelling: Kevin De
Bruyne voelt zich niet zo goed in
de nationale ploeg als in zijn
clubteam Manchester City. Zijn
bepalende rol van spelversnel-
ler wordt bij de Rode Duivels
tenietgedaan door het teveel
aan talent dat volgens hem in de
ploeg staat. Gevreesd wordt dat
hij het dan heeft over de spelers
die in de bal komen en de bal
opeisen, zoals Eden en Thorgan
Hazard, af en toe Axel Witsel,
Moussa Dembélé en Youri
Tielemans. Alle ballen die bij
anderen terechtkomen, zijn niet
voor Kevin De Bruyne en dus
tijdverlies, zou het zo simpel
zijn?

Anders dan clubvoetbal
Zou het kunnen dat Kevin De
Bruyne het verschil niet kent
tussen interlandvoetbal en club-
voetbal? Dat hij niet weet dat
clubvoetbal een verhaal is van
wekenlang met elkaar trainen
en spelen, terwijl interlandvoet-
bal meer iets is als speelplaats-
voetbal: je kiest een stel spelers
en je hoopt met minimale
afspraken dat de meest getalen-
teerden de boel op sleeptouw
nemen.

“Te veel spelen op basis van
talent”, is zeggen dat te veel
wordt gekozen op basis van

talent en te weinig op bewezen
specifieke capaciteiten. Met dat
verhaal is Roberto Martínez
overigens helemaal mee. Hij
vindt ook (althans in interviews)
dat een team bestaat uit dra-
gende en scorende spelers,
generaals, en role players, sol-
daten, waarbij een soldaat zelfs
tijdens de oorlog perfect kan
worden bevorderd tot officier.

Blijft de vraag wat Rode
Duivel nummer één van het
moment bezielt om zo de kat de
bel aan te binden, en dat op
zeven maanden voor de World
Cup na een welhaast perfecte
kwalificatiecampagne tegen –
toegegeven – niet al te getalen-
teerde tegenstanders. De verde-
diging viel door de mand tegen
Mexico, ook dat klopt, en van
veel communicatie met het ver-
dedigende compartiment op
het middenveld was al helemaal
geen sprake, maar al gekeken
wie daar achterin liep? Laurent
Ciman en Dedryck Boyata zijn
tweede keus en Thomas
Vermaelen en Thomas Meunier
spelen niet of weinig bij hun
team. Daarvoor geen Marouane
Fellaini, ook geen Radja
Nainggolan, role players die je
nodig zal hebben om midden-
velden van getalenteerde ploe-
gen te ontregelen.

Het is niet opportuun om de
ploeg te fileren tijdens een troe-

penschouw op een moment dat
de belasting voor de topspelers
het grootst is. Tussen nu en mei
zitten nog zes maanden. Wie
weet wat er allemaal kan gebeu-
ren. Vincent Kompany kan aan
een derde jeugd toe zijn, of niet.
Hazard of De Bruyne kunnen
het WK missen door een bles-
sure, of niet. Een verloren

gewaande international kan
ineens opstaan en zich onmis-
baar maken op een plek waar
niemand dat had verwacht, zo
gaat het altijd met grote toer-
nooien. Of een team goed pres-
teert op een toernooi hangt af
van drie dingen: de mate waarin
spelers zich voor elkaar kunnen
opofferen, dus de onderlinge
sfeer, de juiste baasjes op de
juiste plek en de vorm van het
moment. Meer moet je achter
interlandvoetbal niet zoeken en
om dat te vinden is er nog tijd
zat.

Het is niet opportuun 
om de ploeg nu te fileren. 
Het WK is pas binnen zes
maanden. Wie weet wat er 
nog allemaal kan gebeuren

◃ De Bruyne
was hard
voor zijn
bondscoach
na het gelijk-
spel tegen
Mexico.
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Barragematchen WK
Zwitserland - Noord-Ierland 0-0 (1-0)
Griekenland - Kroatië 0-0 (1-4)
Italië - Zweden vandaag 20u45 (0-1)
Ierland - Denemarken morgen 20u45 (0-0)


