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Het voetbal heeft 
maar één norm: geld

e fanclubs van Anderlecht kunnen niet
geloven dat Het Onheil hen zal over -
komen, maar als het gebeurt en het
wórdt Play-off 2, o wee, dan vragen 
ze geld terug. In Brugge morren de
supporters over Ivan Leko omdat hij
volgens hen steeds weer de verkeerde
keuzes maakt, maar na donderdag-
avond is dat weer even vergeten. In
Gent morren supporters omdat hun

ticket voor de bekerfinale op 1 mei wordt gekop-
peld aan hun bereidheid om al of niet een  
play-offabonnement te nemen. Om precies te
zijn, Play-off 2, want dat is hun grote angst.

Komt het voetbalplebs in  opstand? Ontbre-
ken nog op het appel: de fans
van Standard, maar die houden
het nu even iets rustiger nadat
een aantal van hen een eetfes-
tijn (van Anderlecht) in Halle
kort en klein hebben geslagen.
Daarbij vielen gewonden en de
ambulance die kwam werd ook
aangevallen. Lees die laatste zin
een paar keer opnieuw en laat
het goed tot u doordringen.
Wend u af en ga in de tuin iets
doen, 
want het wordt mooi weer.

Bent u terug? Steek de hout-
kachel aan (grapje), neem dan
het sportkatern weer ter hand
en lees voort. We nemen u
even mee naar hockey, de
sport waarin onze nationale ploeg alle inter -
nationale prijzen won nadat ze ook al in eigen
land Sportploeg van het Jaar was geworden.

Een klein deel van de voetbalpers vond dat
een aanfluiting. Deze week wonnen de Red
Lions alle mondiale prijzen die ze maar kon-
den winnen. De Rode Duivels pakten afgelo-
pen zomer één prijs: de Golden Glove voor
Thibaut Courtois. Beide ploegen kregen de
Grote Markt van Brussel vol, de hockeyers nog
wel op een midweekse werk- en schooldag.

Het argument dat voetbal door meer
 mensen wordt gespeeld en daarom meer
 aanspraak kan maken op een prijs is grotesk.
Niemand pleit ervoor om de winnaar van de
Europese Spelen krulbollen op de Doornzele-
dries te bekronen, maar als de populariteit van
twee olympische sporten het criterium wordt,
dan moeten we voortaan alle prijzen altijd aan
voetbalteams en voetbalspelers geven.

Het hockey had deze week nog iets apart in
petto: een blauwe kaart. Een vervelend neven-
verschijnsel van een lange staat van dienst is
sarcasme. Dus was de eerste reactie: ‘O jee,

hoe melig kan het worden?’ Bij nader inzien
zijn fair play en de daaraan gekoppelde waar-
den best wel een duwtje in de rug waard.
 Hockey heeft dat goed gezien: waarden zijn 
het unique sellingpoint van deze sport. Goede
zet, die blauwe kaart.

Waarden, daar heeft het voetbal het lastig
mee. De blauwe kaart zal daar niet zo snel
 verschijnen. Voetbal heeft maar één norm en
één waarde: geld. Onder de noemer ‘het gaat
om veel geld’ wordt ranzig gedrag vergoelijkt.

Afgelopen donderdag in Praag. Ineens ver-
scheen daar Alejandro Pozuelo aan de zijlijn,
voor een invalbeurt. Hoe hij daarvoor werd
toegejuicht door de meegereisde fans, dat kan

je aan geen zinnig mens uitleg-
gen.

Voor wie de voorbije weken
onder een steen heeft gezeten:
Pozuelo kan heel goed voetbal-
len, zo goed dat hij in de be-
langstelling stond van de
Arabieren die veel geld (8 mil-
joen euro) wilden betalen aan
Genk en veel geld aan hem. 
Hij flirtte, ging vreemd, maar
keerde terug. Het gras aan de
overkant was toch niet groe-
ner, of althans niet groen ge-
noeg. Daarop vroeg Genk hem
of het op hem kon rekenen tot
het einde van het seizoen. Dat
ware handig met het oog op de
nakende landstitel die het als

geen andere club verdient. Ja zei Pozuelo en ja
zei ook zijn makelaar, hij blijft. Jammer genoeg
niet per mail, ook niet schriftelijk bevestigd.
Van Genk kreeg hij een half miljoen euro
 bovenop zijn al riant salaris. Getrouwheids -
premie noemen ze dat, een handig trucje om
de verplichte groepsverzekering te omzeilen.

Maar toen kwam Toronto op de proppen 
en dat wilde ook die 8 miljoen euro betalen 
ter vervanging van een voetballer die 7 miljoen
bij elkaar had gerakeld. En weer ging Pozuelo
vreemd en van een belofte om nog wat te blij-
ven kon hij zich ineens niets meer herinneren
en zijn makelaar ook niet. Genk hield het been
stijf. Tot veler verbazing zat hij gewoon op het
vliegtuig richting Praag.

Daar was het dat Pozuelo inviel en bijna het
verschil maakte, want voetballen kan hij. Nog
een geluk voor de mensheid dat hij niet scoor -
de. Philippe Clement, zijn coach, zei achteraf:
“Ik had wel verwacht dat de fans hem niet zou-
den uitfluiten. Dat heeft met zijn persoonlijk-
heid te maken. Supporters houden van spelers
die altijd alles geven.” Ik kon niet meer volgen.

Pozuelo flirtte met een Arabische club, ging vreemd, maar keerde terug naar Genk. Hij zou
blijven, en kreeg daarvoor een half miljoen bovenop zijn salaris. En toen kwam Toronto. © BELGA
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Jess Thorup verwacht een
 reactie van zijn spelers na de
 nederlaag tegen Moeskroen. De
Gent-coach blijft erbij dat zijn
team vier van de vijf resterende
matchen moet winnen om zich
van Play-off 1 te verzekeren.

“De wedstrijd tegen Waas-
land-Beveren is voor ons de eer-
ste van vijf finales”, zegt Jess
Thorup. “We zijn in de fout ge-
gaan tegen Moeskroen, ik wil
nu een reactie zien tegen een
team dat nog niet zeker is van
het behoud. Het wordt op-
nieuw strijd.”

Thorup ziet ook dat concur-
renten nog tegen elkaar in actie
komen en dat tien punten mis-
schien ook wel zullen volstaan

AA Gent-trainer Thorup wil play-off-lot 
in eigen handen krijgen

om Play-off 1 te halen. “Maar als
je begint te rekenen, verlies je
je focus op het feit dat je zelf je
wedstrijden moet winnen”,
zegt hij. “Ik kijk alleen naar Sint-
Truiden. Zij staan vier punten
voor op ons, maar wij spelen
tegen hen op de slotdag. We
moeten in de volgende vier
matchen zorgen dat we binnen
een marge van drie punten van
Sint-Truiden komen, zodat wij
ons lot op de laatste speeldag
zelf in handen hebben.”

Thorup gaat daarbij voorbij
aan Anderlecht, dat op dit mo-
ment evenveel punten telt als
AA Gent. “Anderlecht is een
grote club, ik ga er vanuit dat
het Play-off 1 zal halen.” (RN)

Jess Thorup: ‘De match tegen
Waas land-Beveren is de eerste
van vijf finales.’ © PHOTO NEWS

Movistar
ontslaat
dopingzondaar

Jaime Rosón Garcia is door de
Internationale Wielerunie (UCI)
voor liefst vier jaar geschorst. 
In het biologisch paspoort van
de 26-jarige Spanjaard werden
in januari 2017 afwijkende
bloedwaarden vastgesteld.
 Rosón reed in die periode voor
het procontinentale Caja Rural-
Seguros RGA, maar versierde in
2018 een transfer naar Movistar.
Abarca Sports SL, de overkoe-
pelende holding van het team
van Alejandro Valverde en Nairo
Quintana, besloot het contract
van Rosón nu met onmiddellijke
ingang te ontbinden. Eerder 
al had het de renner, bij het uit-
lekken van het nieuws, tijdelijk
op non-actief gezet. (JDK)

Kompany blijft
onbeschikbaar,
De Bruyne wel fit

Nog altijd geen Vincent Kom-
pany bij Man City. De aanvoer-
der, die zes weken geleden
 tegen Liverpool uitviel met 
een lichte spierblessure, is
 onvoldoende hersteld. Kevin 
De Bruyne reist wel mee naar
 vierdeklasser Newport, tegen-
stander van City in de FA Cup.
 Michy Batshuayi start bij der-
deklasser Doncaster Rovers
wellicht voor het eerst voor
Crystal Palace. Maandag reist
Man United naar Chelsea.
 Romelu Lukaku krijgt nog eens
de kans om zich te bewijzen.
Door de blessure van Lingard en
Martial (beiden 2 tot 3 weken
out) moet Ole Gunnar Solskjaer
voorin improviseren. (KTH)

AA Gent-fans
plannen acties
tegen bestuur

De fans van AA Gent plannen
acties op de Freethiel, uit on-
vrede met de manier waarop
de tickets voor de bekerfinale
aan de man worden gebracht.
“We willen een statement ma-
ken naar het bestuur toe”, zegt
Filip Raes van de supportersfe-
deratie. “Er was ons beloofd dat
we zouden worden betrokken
bij de manier waarop de tickets
zouden worden verkocht, maar
dat is niet gebeurd. Bovendien
ontvangt elke supportersclub
slechts veertien tickets, terwijl er
anderzijds tickets naar eendags-
evenementen gaan. Dat is on-
aanvaardbaar voor de trouwe
fans die ook op zondagavond 
in Eupen present zijn.” (RN)

Werelduurrecordpoging
Campenaerts komt er
Victor Campenaerts mag op
beide oren slapen. Zijn wereld-
uurrecordpoging in Aguasca-
lientes (Mexico) komt er. Dat 
er (nog) niets officieel werd
 gecommuniceerd, berust louter
op een formaliteit. 

“Er moeten nog een paar
lichten op groen worden gezet.
Daarvoor zijn we vooral afhan-
kelijk van de administratieve
procedure van de UCI. We ver-
wachten in de loop van deze
week positief nieuws”,
klinkt het voorzichtig 
uit de hoek van Campe-
naerts’ team Lotto-
 Soudal en sportmarke-
tingbedrijf Golazo, dat
mee de schouders zet on-

der het initiatief. Maar volgens
onze informatie is het sponsor-
budget – het project kost naar
verluidt 150.000 euro – hele-
maal rond en wordt de uur -
recordpoging volgende week
daadwerkelijk officieel aan -
gekondigd. 

Campenaerts verblijft nog tot
eind deze maand op stage in
Namibië, waar hij zich sinds 
3 januari voorbereidt op zijn
grote doel, maar ook op de rest
van zijn wielerseizoen. Tir-

reno-Adriatico (13-19 maart)
wordt in principe zijn eerste
wedstrijd. Na de uurrecord-
poging rijdt hij de Ronde

van Romandië en aanslui-
tend de Giro. (JDK/BA)

Onmachtig Lokeren
kansloos de boot in
tegen Standard

Het was niet flitsend, het
was goed genoeg. Standard
mag na de zege tegen Loke-
ren vanuit zijn luie zetel
kijken wat de concurrentie
doet. Play-off 1 is bijna een
feit.

Arme Davino Verhulst. Zijn ver-
dediging was in de beginfase
een recipe for disaster. Niet op
de afspraak. De doelman redde
een schot van Marin, was ster-
ker dan Lestienne in een recht-
streeks duel, pakte de kopbal
van Vanheusden miraculeus en
ging goed plat op een schuiver
van Carcela. Er was op dat mo-
ment een kwartier (!) gespeeld. 

Standard was krachtig, do-
minant, voetbalde goed tussen
de lijnen. In minuut zestien stak
Lestienne goed diep tot bij Ma-
rin, de Roemeen zette Verhulst
op het verkeerde been met een
heupbeweging en tikte binnen. 

Arme Glen De Boeck. Hij
moest toezien hoe zijn ploeg
werd overvleugeld, maar ook
hoe de spelers slordig omspron-
gen met de ruimte die er soms
lag. Musona vermocht niets
 tegen Bokadi en Vanheusden,
Hupperts loopt graag en veel,
maar is niet efficiënt. Hij trapte
tien minuten voor de rust de
beste kans onstuimig over. De
aanval was mooi, de terugleg-
ger van  Skulason ook, de afwer-
king ondermaats. 

Het stond op dat moment al
2-0 voor de Rouches. Laifis tot
bij Mpoku, die legde terug naar
Lestienne. De flankaanvaller
trapte hem hard in de boven-
hoek. ‘Max’ vormde een hartje,
slofte naar de dug-out en om-
helsde Preud’homme, Ferrera
en een paar ploegmaats. Het
waren bij momenten flarden
van de oude Lestienne die we
zagen. Flukse dribbels, versnel-
lingen bal aan de voet. 

Je moet het Lokeren wel
 nageven. Het kroop in de
tweede helft niet achteruit. In-
tegendeel, het zocht de aan -
sluitingstreffer. Eerst wat terug-
houdend met veelal balbezit,
 later werden de prikken scher-
per. Ochoa duwde een schot
van Overmeire in hoekschop en
de Mexicaan maakte zich goed
breed op een poging van
 Deschacht na een scherpe
counter. Een wake-upcall voor
Standard. Een die zijn effect
niet miste. Een minuut nadien
zette Carcela Emond op weg
naar Verhulst: 3-0. De eerred-
der van Deschacht was niet
meer dan een voetnoot. (FDZ)

Je moet 
het Lokeren 

wel nageven. 
Het kroop in 

de tweede helft
niet achteruit,

integendeel

21DeMorgen. ZATERDAG 16/02/2019

Jullie weten dat ik geen vragen 
over spelers kan beantwoorden. 
Want elke keer dat ik het doe, krijg ik een boete

EARVIN ‘MAGIC’ JOHNSON, GROTE BAAS BIJ DE LA LAKERS, OVER HET BEÏNVLOEDEN VAN SPELERS VAN ANDERE TEAMS

Lokeren 1

Standard 3


