
ze achter de goal naast de camera gaan staan en
zijn ze de ballen beginnen gooien naar Pelé, dat
maakte het makkelijker.”

Mulder: “Ronaldo’s bal tegen Juventus ver-
dween volmaakt tegen de netten. Die van mij
zeilde met een pisboogje erin.”

Van Himst: “De arbiter had de goal moeten
afkeuren. Jeu dangereux, gevaarlijk spel. Het
been van Ronaldo was te hoog. (lacht)“

Maakt Anderlecht een kans, zondag?
Van Himst: “Ik denk niet dat ze in Brugge op hun
gemak zijn. Laat ze verliezen, en het verschil is
nog drie punten op Anderlecht.”

Mulder: “Mijn beste Paul, zelf heb ik die theo-
rie keer op keer gedaan, maar dan gaat het wéér
eens mis met Anderlecht en moet ik mezelf bij
de les houden: je bent te optimistisch geweest,
Mulder, Brugge voetbalt gewoon beter. Daar hou
ik me nu aan. Ik zet mijn geld op Brugge.”

Van Himst: “Anderlecht speelt thuis, Brugge
heeft er al twintig jaar niet meer
gewonnen. Jan, je moet nu niet
doen alsof Anderlecht niets
voorstelt. Dat ventje dat tegen
Charleroi speelde, Markovic,
die is goed. Wat ik dan niet
begrijp, en ik heb niks tegen
Hein Vanhaezebrouck hé, maar
als ik hem hoorde zeggen:
‘Markovic is niet klaar’, laat
hem dan spélen om gereed te
zijn.”

Mulder: “Dat is des trainers.
Ze worden bestookt door data,
adviseurs, dokters, kine’s. Het
mooiste voorbeeld is Robin van
Persie. Feyenoord kocht Van

Persie terug en gedurende weken mocht hij tel-
kens acht minuutjes invallen. Van Persie! Geef
die jongen toch aan het volk, al ga je tegen de
wetenschap in, tegen de hartslag, tegen de fysica,
tegen om het even wat.”

Moet Hein Vanhaezebrouck blijven?
Mulder: “Mulder hoor je het tegendeel niet bewe-
ren. En Van Himst ook niet. Wie wel, eigenlijk?”

Van Himst: “Het is niet voor het een of het
ander, maar ik ben meer voor een verdediging
met vier. Wat Vanhaezebrouck doet, met drie
en twee tegen de lijn geplakt, ik hou daar niet
van.”

Mulder: “Maar dat wil niet zeggen dat hij
Vanhaezebrouck eruit wil. Wij mopperen wel-
eens, maar dat is niet schadelijk.”

Van Himst: “Eddy Merckx zegt dan: ‘Ge zijt
voor Brugge’. (lacht)“

Zijn jullie Deschacht-liefhebbers?
Van Himst: “Mij heeft hij nog nooit iets mis-
daan.”

Mulder: “Ik let hoofdzakelijk op de klasse in
de spits, en af en toe eens op middenvelders die
tekeer gaan zoals Pirlo, Iniesta of Modric, maar
doorgaans ga ik verdedigers negeren. Maar dat
betekent niet dat ik geen respect heb voor de
geweldige carrière van Deschacht bij
Anderlecht.”

Ook niet toen hij Paul Van Himst voorbijstak
als de speler met de langste staat van dienst
bij paars-wit?
Mulder: “De smeerlap. Serieus, Deschacht stelde
zich toen bijzonder nederig op. (lacht) Hij weet
wel dat hij een verdediger is.”

Van Himst: “Olivier Deschacht is een goede
jongen, denk ik. Ze hadden hem nooit naar de B-
kern mogen sturen.”

Doe eens een prognostiek voor zondag.
Van Himst: “Awel, vorige zondag, nog voor de
eerste kasseistrook in Parijs-Roubaix heb ik
gezegd: ‘Als Sagan niks voorheeft, wint hij.’ Ken
je Saint Guidon, Jan?”

Mulder: “Het restaurant van Mister Michel?”
Van Himst: “Ja, dat ook, maar ik bedoel de

Heilige Guido, patroonheilige van de gemeente
Anderlecht. Op een zeker moment staat hij op.”

Mulder: “Zijn wij dan discipelen van Saint
Guidon?”

Van Himst: “Eigenlijk wel.”
Mulder: “Jij gaat te veel naar de kerk.”
Van Himst: (schudt het hoofd) “Ik hou van

Anderlecht. Mijn moeder breide mijn suppor-
terssjerpen. Ik speelde hier al van toen ik 8 jaar
was. Toen ik mijn aansluitingskaart tekende,

was Constant Vanden Stock
verantwoordelijke aan Het
Rad. De jeugdpleinen lagen in
die tijd aan wat ze Het Rad
noemden, richting Sint-
Niklaasinstituut, onder de
Ring door, twee kilometer ver-
derop. Vanden Stock was er
jeugdverantwoordelijke.”

Mulder: “Ik krijg kippenvel
van jouw verhaal, Paul. Wat jij
zegt over Het Rad heb ik met het
stadion, het Astridpark. Ook al
is het nu echt oud geworden,
het zal mij pijn doen de dag dat
het verdwijnt. Zou Saint Guidon
dat kunnen tegenhouden?” (SK)
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Sint-Alexius
r is niks mis mee als Club
Brugge een van de komende
speeldagen zoveel punten voor-
sprong vergaart dat ze niet
meer bij te halen zijn door de
concurrentie. Het zal al mei
zijn voor Club Brugge voor de

vijftiende keer kampioen wordt.
Nogmaals, niet meer dan normaal.

Misschien is 2017-2018 een van de
minst goede voetbalseizoenen van
deze eeuw. Het allerslechtste volgens
veel analytici, maar dat durven ze niet
openlijk te zeggen uit vrees afgebrand
te worden op de sociale media. Kan
allemaal wel zijn, maar dat maakt de
rekening niet van wie aan het eind
bovenin staat.

Als dit het seizoen van de kneusjes
is, dan heeft Club Brugge als enige van
die kneusjes in de reguliere competitie
bij momenten een overweldigende
indruk nagelaten. Wedstrijden die
zouden worden verloren, werden als-
nog gewonnen of er
werd een gelijkspel uit
gepuurd. Andere wed-
strijden tegen kwade
belagers werden mak-
kelijk gewonnen en in
de herfst, toen alle
andere zelfverklaarde
grote ploegen in de
Jupiler League het lie-
ten afweten, stoomde
Club Brugge onverdro-
ten door.

Het meeste indruk
maakte Club afgelopen
zondag in de tweede
helft in Gent, toen ze de
thuisploeg vastzetten.
Het 1-0-verlies was van-
wege Club een betere
wedstrijd dan de 1-4 van twee jaar
geleden, toen Club ook in de eerste
helft werd weggespeeld en daarna met
twee gelukjes onterecht op 1-2 kwam.
Wat Club zondag in de tweede helft
toonde, was kampioenenvoetbal.

Hoewel er niks mis mee is als Club
kampioen wordt, is er ook niks mis als
het alsnog fout zou gaan. Zondag nam
Sporza een tweet over (dat iemand op
die redactie denkt dat hij/zij aan jour-
nalistiek doet door tweets af te schrij-
ven, holy sh…) dat het een schande zou
zijn als dit Belgisch competitieformat
een andere kampioen zou kronen.
Welnu, dat is dikke onzin. Het zou
vreemd zijn, dat wel, en Club zou – een
complete collaps uitgezonderd – nog
steeds de beste ploeg van de competi-
tie zijn, maar voetbal is nu eenmaal
niet de sport die altijd de schoonste
prijs aan de beste geeft.

Bovendien is de format wat hij is, is
hij vooraf omstandig uitgelegd en is hij
toe aan zijn negende seizoen en wor-

den clubs inmiddels geacht te weten
dat het zwaartepunt achteraan de
competitie ligt. Daar moet dus reke-
ning mee gehouden worden in de
sportieve en trainingstechnische afwe-
gingen.

Bon, dat gezegd zijnde, zou ik de
meso- en microcycli weleens willen
zien om waarschijnlijk te concluderen
dat de trainingen van augustus (de
start) tot mei (het einde) weinig ver-
schillen. Veredelde bezigheidstherapie
afgewisseld met tactische trainingen,
veel meer valt daar niet uit op te
maken.

Voetbalclubs die hun ego’s kunnen
bezighouden en de neuzen in de juiste
richting duwen, schieten al een heel
eind op. Wat daar nog bij moet komen,
is geluk. Niet te geloven dat we ons met
zijn allen zo druk maken in deze sport
– dat gevoel overvalt mij keer op keer
in de lente – maar ook daar valt niks
meer aan te veranderen.

‘Voorsprong Club
slinkt.’ Dat was de
teneur van de kranten
maandag. ‘Club wordt
zenuwachtig’, nog zo’n
premisse. Vreemd,
want de voorsprong
van Club met nog acht
wedstrijden te gaan is
precies dezelfde als
toen er nog tien wed-
strijden moesten wor-
den gespeeld. Het
enige verschil is AA
Gent, dat door een zes
op zes drie punten
heeft goedgemaakt en
nu ook op zes punten
staat. Anderlecht staat
op 6,5, als het ware.

De teneur had dus moeten zijn:
Club stap dichter bij titel. Alleen boeit
dat niet en daarom worden de lezers
voor oenen versleten en wordt hen
voorgehouden dat de spanning terug
is. Niet dus. De spanning was wel
terug geweest als Uronen die straf-
schop niet had veroorzaakt in Club-
Genk. In dat geval was het 0-0 geble-
ven en had Club nog vier punten
voorsprong en zou het morgen, in
geval van verlies op Anderlecht, daar
nog maar één schamel puntje van
overhouden.

Het zal niet gebeuren en ik wens
het Club ook niet toe, en al helemaal
voorzitter Bart Verhaeghe niet. Stel je
voor: alles en iedereen controleren in
het Belgisch voetbal en dan er niet in
slagen om kampioen te spelen na een
voorsprong van twaalf punten.
Gesteld dat Murphy dat soort vrese-
lijke plannen heeft met Club, is er nog
één troost: van huize Verhaeghe is het
niet al te ver naar Sint-Alexius.
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Als dit 
het seizoen van
de kneusjes is,
dan heeft Club

als enige 
in de reguliere
competitie een

overweldigende
indruk gegeven

de topper tegen die andere Club

‘Ik denk niet dat ze in Brugge
op hun gemak zijn. Als ze

verliezen, is het verschil met
Anderlecht nog drie punten’

PAUL VAN HIMST

‘Zelf heb ik die theorie keer op
keer gedaan, maar dan gaat

het wéér mis met Anderlecht.
Ik zet mijn geld op Brugge’

JAN MULDER

► De nieuwe
Anderlecht-
voorzitter
Marc Coucke
groet het
volk tegen
AA Gent, 
begin april. 
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Play-off I
Standard - AA Gent 20.30 uur
Anderlecht - Club zondag

Stand 
1. Club Brugge 2 37
2. AA Gent 2 31
3. Anderlecht 2 31
4. Charleroi 3 27
5. Racing Genk 3 26
6. Standard 2 25


