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kilo. De achterliggende waar-
heid is dat een gespierd en
slank lichaam zwaarder kan
wegen dan een dikker en
plomper lichaam omdat het
soortelijk gewicht van de spier
groter is dan van vet. Het is
dus anders: een liter spier
weegt meer dan een liter vet,
dát klopt dan weer wel.

Vet of spieren, dat Lukaku
forser en dus zwaarder is
geworden de laatste jaren, en
vooral sinds zijn transfer naar
Manchester United, staat als
een paal boven water. De
vraag is nu hoe dat komt. Ik
heb zo’n idee. In april 2011 had
ik een afspraak met Vincent
Kompany in zijn woonplaats.
Bij de obligate welgemeende
knuffel schrok ik: zijn boven-
lichaam was een en al spier.
Waar heb je dat voor nodig,

vroeg ik. Hij antwoordde: “Dit
is Engeland, de meest fysieke
van alle competities.
Sommige trainingen zijn hier
oorlogen, erger dan de wed-
strijd.”

Op de meeste professio-
nele sites stond Kompany ver-
meld als 1,91 meter en 84 kilo-
gram, terwijl hij op de
weegschaal zeker dicht bij de
100 kilogram uitkomt. Heeft
dat hem de das omgedaan?
Te veel, te vaak, een te
getraind lichaam en de pezen
en spieren daardoor overbe-
last? Of is dit zijn genetisch
lot en gaat Lukaku zijn grote
broer achterna?

Krachthonk
Zowel Kompany als Lukaku is
van Congolese origine. West-
Afrikaanse topsporters heb-

ben doorgaans meer snelle
vezels en meer spiermassa.
Wat betekent dat aan de top
van de gespierde snelkracht-
atleten meer zwarten zitten
dan blanken. “White men cán
jump and run fast, but móre
black men will jump higher
and run faster”, weten de
Amerikanen.

Ik zit haast niet in het
krachthonk, argumenteert
Lukaku. Dat kan ik niet gelo-
ven. Definieer dan ‘haast niet’,
en wat doe je daar dan? Beetje
bovenlichaam en meer
benen? Dan moeten ze voet-
ballers toch eens wijsmaken
dat benen trainen een enorm
effect heeft op groeihormoon
en dus op de spieraanwas in
het lichaam in het algemeen.
Bodybuilders weten dat als
geen ander.

anchester United
stelt zich vragen
over het gewicht
van Romelu
Lukaku. Die had ik
van de zomer ook
toen ik volgens de

officiële spelersdata op de
World Cup las dat hij 94 kilo

woog. Ik dacht toen: als die
niet tussen 105 en 110 weegt,
dan weet ik het niet. Ja maar,
zei een collega, er hangt wei-
nig vet aan.

Ik argumenteerde tegen de
collega: spieren wegen zwaar-
der dan vet. Dat is onzin
natuurlijk: een kilo weegt een
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Eerste klasse A
Speeldag 19

Gisteren
Charleroi - AA Gent 2-0
Zaterdag
KV Kortrijk - Club Brugge 18 uur
Eupen - Excel Moeskroen 20 uur
Lokeren - STVV 20 uur
Antwerp - Waasland-Beveren 20.30 uur
Zondag
Cercle Brugge - Anderlecht 14.30 uur
Racing Genk - KV Oostende 18 uur
Standard - Zulte Waregem 20 uur

KLASSEMENT
1. Racing Genk 18 39

2. Antwerp 18 35

3. Club Brugge 18 34

4. Anderlecht 18 31

5. STVV 18 31

6. Charleroi 19 30

7. AA Gent 19 28

8. Standard 18 27

9. KV Kortrijk 18   23

10. Cercle Brugge 18   22

11. KV Oostende 18   22

12. Eupen 18   19

13. Z. Waregem 18   17

14. Moeskroen 18   14

15. W.-Beveren 18   14

16. Lokeren 18   11

Een lesje in efficiëntie
Charleroi springt over Buffalo’s naar top zes

AA Gent verspeelde kostbare punten 
op Mambourg. De Buffalo’s domineerden
grote delen van de match, maar slikten 
op het einde twee goals. Charleroi pikt zo 
de plaats van Gent in de top zes in.

AA Gent kreeg op Mambourg waar het om vroeg.
De Buffalo’s wisten andermaal hun overwicht niet
om te zetten in punten. Het Gentse doelgevaar
stond helemaal niet in verhouding tot de grote
periodes van voetballend overwicht. AA Gent
heeft een probleem in de zone van de waarheid.
Zeventien van de 33 goals uit stilstaande fasen
camoufleren veel, maar op Mambourg werd
andermaal duidelijk dat AA Gent voorin kwaliteit
mist. 

Victor Osimhen toonde de Buffalo’s vijf minu-
ten voor tijd wat efficiëntie is. Met een knappe uit-
braak bezorgde hij de Carolo’s de drie punten, die
hen weer over AA Gent naar een play-off 1-plaats
doen springen. Massimo Bruno verdubbelde die
voorsprong nog in blessuretijd.

De voorbije weken begon AA Gent te vaak te
slap aan de wedstrijd, maar dat had coach Jess
Thorup er toch uit gekregen voor de verplaatsing
naar Mambourg. De Buffalo’s eisten meteen de
bal op en drukten Charleroi op de eigen speelhelft
terug. Felice Mazzu had de partij aangevat met
een driemansdefensie, maar onder de Gentse
druk werd dat al snel een verdediging met vijf. Het
overwicht van de Buffalo’s was groot, maar veel
te steriel. De bal ging prima rond van voet tot voet,
maar belandde nooit in de zone van de waarheid.

De Smet goed in de opbouw
Andrijasevic had de plaats ingenomen van de
geschorste Verstraete, waardoor Odjidja weer
lager ging spelen. Dat scheelde een flinke slok aan
infiltratievermogen bij de Buffalo’s. Het dient
gezegd dat De Smet wel zijn streng trok als ver-
vanger van de geschorste Asare. Het Gentse jeugd-
product mocht twee jaar geleden al debuteren,
maar had sindsdien zijn broek op de bank versle-
ten. De Smet diende zich goed aan in de opbouw
en deed doorgaans ook iets goeds met de bal.

Ondanks de Gentse dominantie kwam het
gevaar van de Carolo’s. Perbet knalde een foute
pass van Odjidja nog naast, Kalinic moest uitpak-
ken met een flinke voetveeg om Osimhen van de
openingstreffer te houden. De Kroaat ging ook
goed plat op een kopbal van Zajkov. 

Op het eerste Gentse doelgevaar moesten we
een halfuur wachten. Odjidja nam de bal fors op
de slof van buiten de rechthoek, zijn schot zoefde
over de kruising. De beste kans voor de Buffalo’s
kwam er na een klasseflits van Tsjakvetadze, maar
Jaremtsjoek kopte de open doelkans pal op
Penneteau. 

Opwinding kwam er voor de rust verder alleen

nog op aangeven van de VAR, na een vrijschop
voor Gent. Visser zag uiteindelijk op de beelden
dat Jaremtsjoek een voorafgaande fout had
begaan en bestrafte de Oekraïner met geel, maar
het was vreemd dat daar minutenlang overleg aan
vooraf moest gaan.

Charleroi kwam beter uit de kleedkamer. Het
eiste in het vierde kwartier de bal op, met mede-
werking van AA Gent, dat slordiger ging combi-
neren. Op een uitbraak zorgden de Buffalo’s wel
voor dreiging, maar Andrijasevic kon de aangever
van Jaremtsjoek net niet in doel verlengen. 

Op het uur greep Thorup in: Andrijasevic
moest naar de kant voor Limbombe, waardoor
Dejaegere van flank mocht wisselen en
Tsjakvetadze centraal ging spelen. Gent kwam
toch weer beter in de match, maar doelgevaar
leverde dat nauwelijks op. Bronn kon Penneteau
verontrusten met een verre knal, maar van de aan-
vallers van AA Gent ging andermaal te weinig uit. 

Vijf minuten voor tijd kreeg AA Gent helemaal
het deksel op de neus toen Osimhen een uitbraak
knap wist te verzilveren. Bruno trok de drie pun-
ten helemaal over de streep. (RN)

► Christian 
Benavente, een
transfertarget
van AA Gent,
probeert weg
te draaien van
Anderson Esiti.
© PHOTO NEWS

Charleroi 2

AA Gent 0

86’ Osimhen, 90+4’ Bruno

Op Mambourg
werd andermaal

duidelijk dat 
AA Gent voorin

kwaliteit mist

Nieuw contract
Leko blijft
voorlopig uit

Eind dit seizoen loopt het 
contract van Ivan Leko bij Club
Brugge af. Momenteel lopen
geen concrete initiatieven
omtrent een verlengd ver-
blijf. “Het is raar. Wat kan ik
meer zeggen?”, vertelde de
coach op de persconferentie
voor KV Kortrijk. “Ik ben niet de
persoon die elke twee dagen
zal vragen om individuele 
dingen.” Er zijn in augustus wel
gesprekken geweest tussen
Leko en het bestuur. Tweemaal
lag toen een voorstel op tafel,
waarop Leko niet is ingegaan.
En begin oktober was er een
nieuwe verkennende meeting.
Sindsdien ligt het stil. (SK/NP)

De Bruyne na
105 dagen klaar
voor rentree

“We zullen zien of hij speelt.”
Pep Guardiola ging gisteren
even op de rem, maar vandaag
maakt Kevin De Bruyne wellicht
zijn opwachting in de kern bij
Manchester City. Dinsdag 
hervatte de Rode Duivel met
de groep na zes weken in het
revalidatiehonk. “Hij heeft geen
pijn meer”, voegde zijn trainer
eraan toe. “Hij komt in aanmer-
king voor Everton. We hebben
hem in elk geval enorm
gemist.” De Bruyne stond sinds
het WK meer dan 105 dagen
aan de kant, eerst met een
gescheurde mediale band aan
de rechterknie, vervolgens aan
de linker. (KTH)

Vertonghen wil
na 2020 door 
bij Tottenham

Gesprekken over een nieuwe
overeenkomst lopen er voorlo-
pig niet, maar Jan Vertonghen
(31) heeft Tottenham wel een
duidelijke hint gegeven. “Ik lig
nog tot 2020 onder contract”,
zegt de Rode Duivel in de
Evening Standard. “Er is een
optie. Die zal de club lichten. Ik
denk dat ik nog vier of vijf jaar
in mijn tank heb. Momenteel
voel ik me geweldig bij Spurs.”
Sowieso ziet Vertonghen straks
Moussa Dembélé vertrekken,
die einde contract is. Ook Toby
Alderweireld staat wellicht voor
een exit Zijn overeenkomst
loopt af, maar er is een optie.
Als Spurs die licht, wordt er een
opstapclausule van 28 miljoen
euro geactiveerd. Koopje. (KTH)

natuurlijk ook een finale.
(lacht)Een eindstrijd die ze
dan wel moeten verliezen.”

Jullie speelden de voorbije
jaren drie grote finales, 
die telkens werden verloren:
Boom (EK 2013), Rio (Spelen
2016) en Amsterdam (EK
2017). Wat kun je daaruit
leren?
“In Boom waren we al blij dat
we voor eigen publiek in de
finale stonden. Winnen in de
finale tegen Duitsland was
misschien mogelijk, maar had
wel een stunt geweest. In Rio
maakten we de fout dat de ont-
lading na de zege in de halve
finale tegen Nederland te groot
was. Er was wel degelijk
decompressie in de finale
tegen Argentinië. Dat gaat ons
geen tweede keer overkomen.
Dat zag je donderdag ook al
tegen Duitsland. Van overdre-
ven euforie was geen sprake.
Vorig jaar op het EK vond ik
Nederland in de finale gewoon
beter. Dankzij een wereldgoal
kwamen zij terug in de wed-
strijd en het publiek kwam
plots helemaal tot leven.”

Je bent 31 en draait al elf jaar mee aan de top.
Als je wereldkampioen wordt, is dat dan het
moment om te stoppen?
“Neen, de honger zal groot blijven. Volgend jaar
maken we voor het eerst kennis met de Pro
League en staat er ons in Wilrijk een spetterend
EK te wachten. En daarna is het nog maar een
jaar wachten op de Olympische Spelen. De
fysieke resultaten van de hele groep, dus ook
van de iets oudere jongens, zijn geweldig. Ik ga
ervan uit dat iedereen zeker tot de Spelen in
Tokio wil doorgaan.”

Worden we zondag wereldkampioen?
“We offeren veel op voor onze sport en we ver-
dienen het om een hoofdprijs te veroveren. De
laatste jaren zijn we op elk groot toernooi bij de
titelfavorieten. Logisch dan dat de groep naar
goud hunkert. Als we ons beste niveau halen,
zullen we er zeer dicht bij zijn.” (WWT)
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Lukaku zit nu in een dood-
lopend straatje waar hij drin-
gend uit moet, maar hoe? Hij
moet vermageren en dat kan
alleen door gewicht en dus
spiermassa te verliezen. Dat
kan ook door wat duurtrai-
ningen, maar daar houden
spitsen niet van, want dan
denken ze snelheid en kracht
te verliezen.

In de VS weten ze al langer
dat ze moeten opletten met
opbulken van hun zwarte
sporters. Op sommige posi-
ties is dat geen probleem. Een
nose tackle in de NFL
(American football), die mag
vreten en ijzer duwen wat hij
wil, zolang hij er maar uitziet
als een vervaarlijke rots is het
allang goed en is bewegen bij-
zaak. Power forwards en cen-
ters in het basketbal hebben

de laatste decennia ook kilo’s
bijgewonnen.

In de VS trekken de teams
zich ook niets aan van het
eten van hun topsporters.
Daar wordt niet ontbeten
voor een training, daar wordt
ook niet samen geluncht, met
uitzondering van het honkbal
op wedstrijddag als de big
macs worden aangesleept. In
het voetbal hebben ze de laat-
ste jaren voedingsdeskundi-
gen aangenomen om voor de
spelers te koken na een trai-

ning. Visje, kipje, groentje,
beetje koolhydraten, allemaal
afgewogen. Ik zag laatst zelfs
een videootje van enkele spe-
lers van een eersteklasser die
een kookcursus ‘gezond eten
bereiden’ kregen.

Kokette kokkin 
Allemaal leuk, maar ik ont-
houd toch vooral van Vincent
Kompany dat hij zich bij zijn
komst naar Manchester ver-
baasde over de eetgewoonten.
“Na elke training pizza, niet te

geloven. Ik heb gelukkig thuis
iemand in dienst die voor ons
gezond kookt.”

Ik ken de ins en outs niet
van het eenmans gezin
Romelu, maar het zou mij
verwonderen als daar een
kokette kokkin of kok zou
inwonen om hem gezond te
voeden. Misschien dat hij op
de club zijn broccoli met kip-
penwit krijgt, maar thuis met
de homeboys en de familie zal
er geregeld wat ongezonds
ingaan.

Dat Lukaku zelf niet heeft
ondervonden dat hij door een
fout eet- en trainingsregime
nu veel te zwaar staat, kun je
hem moeilijk verwijten. Die
jongen leeft in een bubbel.
Trainen, eten, thuiskomen,
spelletje spelen op de
PlayStation, iPhone tokkelen,

junkfood eten waarvan hij
niet beseft dat het junkfood is
voor zijn lijf, en heel veel NBA
kijken. 

Zijn grote voorbeeld onder
de wereldtoppers is basket-
baller LeBron James – een
small forward van 2,03
meter en 113 kilogram in
het lijf van een power
forward, een tank.
Sinds zijn baard kan
Romelu, een mini-
tank, doorgaan als
de kleine broer van
‘King James’.
Iemand had hem
er moeten op wij-
zen dat hij eerder
Stephen Curry is:
1,91 meter, 90 kilo-
gram, ook een hele
goeie basketballer en
net iets minder baard.

Misschien dat Lukaku op de club zijn
broccoli met kippenwit krijgt, maar

thuis met de homeboys en de familie
zal er geregeld wat ongezonds ingaan

Interview. Thomas Briels gelooft in gouden medaille voor Belgische hockeyploeg

► Red Lion Thomas Briels houdt
twee Duitsers af in de kwart -
finale, die met 2-1 gewonnen
werd. © BELGA

oor Thomas Briels (31) en zijn ploeggenoten
breekt het laatste weekend aan in het Sandy’s
Tower Hotel van Bhubaneswar, India. “We zit-
ten hier nu drie weken. Het hotel doet er alles
aan om het ons zo aangenaam mogelijk te
maken. Kip en naanbrood zijn dagelijkse kost.
Best lekker, maar het zal goed doen als er straks
iets anders op mijn bord ligt”, lacht hij.

Jullie starten als favoriet tegen Engeland, 
een land dat bij aanvang van het toernooi
niet tot het kransje kanshebbers behoorde.
Thomas Briels: “Engeland is het onverwachte
team bij de laatste vier. Ondertussen bekeken
we beelden van hun wedstrijden en dat ziet er
allemaal toch zeer goed uit. Op fysiek vlak zijn

Na drie verloren
topfinales kunnen de Red
Lions zich vandaag voor
het eerst plaatsen voor
de eindstrijd op een WK.
Thomas Briels is er al bij
sinds 2007. Hij hunkert
naar een hoofdprijs.

‘We verdienen
een hoofdprijs’

ze top en ze beschikken over enkele technisch
sterke spelers. Engeland versloeg hier olym-
pisch kampioen Argentinië. Geen reden dus om
te denken dat het een makkie wordt.

“Wij moeten tegen de Engelsen, zoals tegen
Duitsland, controleren en onze structuur
behouden. Die nederlaag vier jaar geleden op
het WK was bitter, maar ik bewaar ook goede
herinneringen aan wedstrijden tegen Engeland.
Zo scoorde ik in 2013 tijdens de halve finale van
het EK in Boom tegen hen de openingstreffer.”

Australië en Nederland spelen hun halve
finale na jullie. Betekent dat een fysiek voor-
deel in een mogelijke finale?
“Tegen Engeland wordt het voor ons zeker een
felle fysieke strijd. Stel dat we 2-0 voor komen,
dan kunnen we niet op onze lauweren rusten.
Hockey is geen voetbal, hé. Een wedstrijd kan
enorm snel kantelen. Het nadeel voor Australië
of Nederland om na ons te spelen blijft zeer
gering. Het gaat om een WK-finale. Dan neemt
de adrenaline toch de bovenhand.”

Wat is het mooiste scenario om wereld -
kampioen te worden: tegen Australië, dat de
laatste twee WK’s won, of tegen Nederland?
“Australië lijkt me wel cool. Zij kunnen voor de
derde keer op een rij wereldkampioen worden
en ze staan nummer één van de wereld. Als je
die wedstrijd dan wint, is dat een droomscena-
rio. Maar ik gun mijn Nederlandse vrienden

‘Engeland versloeg olympisch
kampioen Argentinië. Geen
reden dus om te denken dat

het een makkie wordt’
THOMAS BRIELS

KAPITEIN RED LIONS

V
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WK HOCKEY: HALVE FINALE
Vandaag om 11.30 uur op Play Sports


