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► Hazard, met
ploegmaat Pedro,

wordt mogelijk de
nieuwe aanvoerder

van Chelsea, zo geeft
zijn coach Maurizio 

Sarri aan. © PHOTO NEWS

niet te veel vragen stelt. Een speelvogel met plezier
als motor. Een bal die vanuit Hazards armen plots
recht op het hoofd van de physical coach valt?
Hilariteit. Een poets uithalen met zijn trainer, die
hem vervolgens lachend in de armen valt. Sarri:
“Eden is technisch een van de beste spelers in
Europa. Hij kan beter worden. Mensen verwach-
ten meer goals, maar je moet ook naar zijn positie
kijken. De afgelopen vijf jaar speelde Ronaldo als
spits. Messi evenzeer. Als we het over Eden heb-
ben, spreken we over een van de belangrijkste spe-
lers in Europa. Hij kan de beste worden, maar dat
hangt enkel van hemzelf af, van zijn ingesteld-
heid.” 

Promotie tot aanvoerder
Voorlopig laat Sarri Hazard begaan. ‘Maak hem
blij, laat hem de vleugels spreiden’, lijkt het devies.
Op vraag van de spelersraad heeft Sarri de hotel-
verplichtingen (spelers mogen de nacht voor een
thuismatch thuis doorbrengen) versoepeld
en ook het te strikte dieet dat Antonio

Conte oplegde, is bijgespijkerd. Hazard hoort het
graag. 

Terwijl Engelse media Chelsea en Sarri onwe-
tend bestoken met vragen over Hazard en Real,
ravotten de kinderen van Hazard in de nieuwe
replicashirts van Chelsea met het nummer tien.
Zijn hoofd staat helemaal naar Chelsea, toch tot
het einde van het seizoen. Gesprekken over een
nieuwe overeenkomst laat de club nog even op
zijn beloop. Ze weten toch dat hij, met nog een
kleine twee jaar contract, niet meteen zal tekenen.
Mogelijk wacht Hazard, als eerste aanzet, wel nog
een promotie tot aanvoerder. Sarri:
“Over tien dagen hak ik een
knoop door.” Zou iemand
hem al hebben verteld dat
Hazard bij de Duivels naar
een ander niveau gegroeid
is sinds die band om de
biceps spant? (KTH)

Zelfs een gemiste transfer naar Real
Madrid heeft de goede luim van Eden
Hazard niet aangetast. ‘Ik was twintig
dagen ongerust dat hij zou vertrekken’, 
zegt coach Sarri. Daarna maakte hij kennis
met de troetelspeler van Chelsea.

Wembley, 20 mei 2018. “It was only a kiss.”
Wanneer de uitgestoken hand van Eden Hazard,
matchwinner in de FA Cup-finale tegen
Manchester United, haar richting uitkomt, buigt
ze speciaal wat meer voorover. Marina
Granovskaia, CEO van Chelsea, bedankt hem met
een zoen op de wang. Een kus van de bazin en een
bank vooruit. Een voorkeursbehandeling die geen
drie Chelsea-spelers daar op het ereterras krijgen.

“Wellicht omdat ik de enige schattige speler
ben”, lacht Hazard. Veel meer dan om zijn looks
en charme draait het om appreciatie voor de voet-
baller en mens Hazard. Voor zijn bescheidenheid,
zijn speelse karakter, zijn beleefdheid en eerlijk-
heid, zijn kleine ego omtrent zijn status – er pas-
seren er op haar bureau anderen. Op zijn gebrek
aan ambitie, en soms ook zijn ijver, na hoor je op
de hoogste echelons bij Chelsea niets dan goeds.
Hazard, troetelspeler van fans en bestuur. 

Zelfs over zijn houding deze zomer, te midden
van de interesse van Real Madrid, niets dan lof.
Ondanks adviezen om zijn droomtransfer naar
Spanje te forceren gaat hij nooit de oorlog aan. In
interviews geeft hij hints: dat hij toe is aan een
nieuwe uitdaging en versterking wil zien, maar
ook altijd dat Chelsea het laatste woord heeft. Bij
een andere speler zouden ze over zulke uitspraken
struikelen, maar Hazard komt ermee weg. “Hij
handelde fair en respectvol”, fluisteren ze op
Stamford Bridge. 

In een telefonisch onderhoud met Granovskaia
eind juli pruttelt Hazard zelfs niet tegen, ondanks
de ingetrokken belofte om mee te werken aan een
transfer. Die ontgoocheling schuift hij van zich af.
Hij aanvaardt het njet van Chelsea, dat Real bot-
weg zegt niet te willen onderhandelen. Binnen de
Engelse topclub kent iedereen zijn zwak voor Real.
Alleen zijn er andere factoren die Chelsea slim
uitspeelt. Zijn liefde voor Londen, zijn gezin dat
er een gelukkig leven leidt, en dat hij in Madrid
nooit dezelfde status zal hebben als bij Chelsea.
Het enige wat Hazard in ruil vraagt is een extra
dag vakantie op Ibiza. Toegekend.

“I’ve been doing just fine.” Bij zijn terugkeer naar
Londen, op 6 augustus, is Hazard al over de teleur-
stelling heen. ‘Mister Brightside’ wandelt met
een glimlach het oefencentrum in Cobham
binnen, blij om sommigen terug te zien.
Hij spreekt er ook zijn nieuwe trainer
voor het eerst onder vier ogen.
Maurizio Sarri: “Ook ik maakte me
zorgen, maar tijdens onze eerste
babbel haalde hij die vrees meteen
weg. Ik was zeker dat hij zou blij-
ven. Ik was twintig dagen onge-
rust, maar ook niet meer.” 

Sindsdien heeft hij Hazard
leren kennen zoals hij is. Een
jongen die alles in het leven
doet met een lach en zich
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Vlaanderen boven
column

cht slim was het niet
van sportminister
Muyters om uitgere-
kend Koen Naert zo
enthousiast te felicite-
ren met zijn Europese
marathontitel. Naert is

dan wel geboren in
Roeselare, woont in
Moerbrugge bij Oostkamp bij
Brugge en spreekt West-
Vlaams als geen ander, tech-
nisch gezien is hij een atleet
van Franstalig België.

Daar blijf je beter af, zo is
gebleken, of hoon is je deel. In

het zuiden en zeker in het
midden van het land

werd er in één moeite
op gewezen dat negen
van de tien top acht-
plaatsen op het EK
atletiek behaald zijn
door atleten aan -

gesloten bij de Frans -
talige vleugel van de

atletiekbond.
Waarna Sport

Vlaanderen afgelopen
week een uitgebreid commu-
niqué afscheidde, zowaar op
een feestdag, om ons duide-
lijk te maken dat de Vlaamse
sport er sneller op vooruit
gaat dan de Franstalige.

Te veel communautarise-
ren is nergens voor nodig,
maar de waarheid heeft haar
recht. Als de Belgische sport
dit jaar records boekt, en in
drie jaar tijd tien plaatsen
heeft gewonnen in de
Europese rangschikking (van
31 in 2015 naar 21 vandaag) is
dat in de eerste plaats te dan-
ken aan de Vlaamse sport. De
Franstaligen gaan ook voor-
uit maar veel minder hard.
Ook het nationale niveau
(Rode Duivels en andere
gemengde ploegen, HV) gaat
erop vooruit. Iedereen gaat
vooruit, maar de motor van
de topsport in België is meer
dan ooit Vlaanderen.

B-WK of C-WK
Waar vier jaar geleden de
Franstaligen op de topsport-
index 150 punten lager scoor-
den dan de Vlamingen – het
kleinste verschil deze eeuw –
is het verschil nu opgelopen
tot meer dan 500 punten.
Daartegenover staat dan weer
het atletiek met zes medailles
op het EK atletiek in Berlijn,
waarvan maar één behaald
door een rasechte,
Nederlands sprekende
Vlaming, die bovendien niet
door Vlaanderen wordt
ondersteund.

Eerst even nog iets over dat
EK. U ging natuurlijk hele-
maal mee in de hype, aange-
zwengeld door de openbare
omroep die de EK-tsunami
omdoopte in Europese
Olympische Spelen – ook dat
nog –, maar men mag de reali-
teit niet uit het oog verliezen.
Van alle sporten staat het
Europees kampioenschap in
atletiek het verst af van het
mondiale niveau. Zowel voor
de sprint- als voor de afstands-
nummers geldt dat het EK een
soort C-WK is, terwijl de
Europese kampioenschappen
in veel sporten een B-WK of
beter zijn. Tokio 2020 zal dui-
delijkheid verschaffen over
welke prestatie van 2018 we al
te euforisch waren.

Vijf van die Europese atle-
tiekmedailles zijn behaald
door iemand die geld krijgt

van Franstalig België.
Twijfelgeval, als het gaat om
pluimen op de hoed steken, is
de 4x400. Dat is die ploeg met
de drie Borlées, drie jongens
die zoals hun pa amper een
woord over de taalgrens spre-
ken, maar dat heeft Sport
Vlaanderen alvast niet belet
om de 4x400 als een natio-
naal project vol te blijven
ondersteunen, zelfs toen de
Franstaligen het gezeur van
pa Borlée moe waren. Zonder
Vlaanderen waren de Borlées
misschien al gestopt.

Het geval Naert
En dan het geval Koen Naert:
na 2014 niet langer goed
genoeg bevonden voor een
topsportcontract bij Atletiek
Vlaanderen – en dus niet bij
Bloso of Sport Vlaanderen,
zoals her en der is versche-
nen. ADEPS, de Franstalige
tegenhanger van Sport
Vlaanderen, heeft hem onder
de vleugels genomen als lid
van een Franstalige club.

Sport Vlaanderen heeft 53
lopende topsportcontracten.
ADEPS heeft er 59 en niet
genoeg atleten van niveau om
die in te vullen. 59 topsport-
contracten is het equivalent
van elke dag een kubieke
meter water uitgieten over
een klein perkje bloemen. Dat
kost veel water en de meeste
bloemen worden er echt niet
beter van. Laat Koen Naert
een uitzondering zijn op die
regel.

Het Vlaams sportbeleid
daagt de atleten uit door
rondom hen de juiste voor-
waarden te creëren om top-
sportprestaties te leveren.
Wie dan die kans met beide
handen grijpt, en presteert,
verdient een vast contract.
Het enige manco aan dat
beleid is dat atleten soms te
radicaal worden afgerekend
op prestaties en dat limieten
voorgaan op het oog van de
meester. Die terreur van de
objectivering kwam er ooit op
vraag van het Rekenhof,
maar wordt nu vooral
gebruikt om de minister uit
de wind te zetten.

Ideaal zou zijn om te
ondersteunen op basis van
ingeschatte potentie. Soms
voel je aan je ellebogen wie
het gaat maken en soms her-
ken je bij de eerste oogopslag
wie serieel zal falen. En soms
zit je ernaast en glipt er een
Koen Naert door. Dat zijn
kleine hickups in het systeem,
maar daarom is het hele sys-
teem nog niet fout.

Als de Belgische sport dit
jaar records boekt, en in drie
jaar tijd tien plaatsen heeft
gewonnen in Europa, dan is
dat in de eerste plaats te dan-
ken aan de Vlaamse sport.
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Als de Belgische
sport dit jaar

records boekt,
dan is dat in 

de eerste plaats
te danken aan 

de Vlaamse
sport  

‘Eden is een van 
de belangrijkste spelers 

in Europa en kan de beste
worden, maar dat hangt 

van hemzelf af ’
MAURIZIO SARRI
COACH CHELSEA

Mister Brightside
Eden Hazard dartelt als vanouds, ondanks gemiste Real-transfer


