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De Herrijzenis

oen ik van de week Mathieu van der
Poel zag crashen in Nokere was mijn
eerste gedachte: zo, daar gaat het
voorjaar voor deze jongen en voor die
kleine fijne ploeg. Zoals hij bleef lig-
gen, die ene arm op die schouder, die
voeten naar buiten gedraaid, nauwe-
lijks een beweging waar te nemen en
al die bezorgde ploegmaats boven
hem, dat zag er heel slecht uit. Met

wat pech zagen we hem pas in 2020 terug.
De tweede gedachte, toen hij ogenschijnlijk

toch eens bewoog maar niet te veel, was deze:
een tijd geleden bij een cross kwam hij ook
eens zwaar ten val, bleef liggen voor dood of
althans met wat toen leek op een gebroken
enkel. Hij werd live op tv afgevoerd met een
brancard. Een dag later stond hij aan de start
met een gezwollen enkel en won met de vin-
gers in de neus.

Misschien was het deze keer ook niks en
kwam hij met de schrik vrij of hooguit met een
geknapt sleutelbeentje. En
jawel hoor, een dag later dok-
kerde MVDP, sleurend aan zijn
stuur want anders kom je de
Paterberg niet over, alweer
vrolijk over de kasseien, inclu-
sief dat vervelende tweede
stuk van de Kwaremont. En
gaf hij daarna een persconfe-
rentie.

Ik beweer niet dat Mathieu
van der Poel graag blijft liggen
– van zijn bepaald indrukwek-
kende buiteling op de kasseien
van Nokere bén je even niet
goed – maar ook in deze is hij
disruptief: waar andere ren-
ners met de moed der wan-
hoop vol van adrenaline
zouden proberen rechtstaan,
het stof van hun schaafwon-
den wrijven en toch nog de ar-
rivée bereiken op hun
gescheurde kader, blijft Mathieu gewoon lig-
gen. Gelijk heeft hij. Alleen op die avondcross
in Diegem toen hij kop vooruit tegen een on-
voorzichtige steward reed, stond hij enkele tel-
len later recht en reed naar de overwinning.
Het zal wel met het moment te maken hebben
en met de goesting van het moment.

Er kwam een brancard aan te pas in Nokere
en zelfs een ambulance om hem naar de kli-
niek in Oudenaarde te brengen. Daar zei de be-
handelende arts dat er geen foto’s moesten
worden genomen. Of hij zei het iets anders: als
je mijn zoon was, zou ik geen foto’s laten
nemen.

Waar doet het een beetje pijn, waar is de
pijn niet te harden, is alles nog te bewegen in
alle hoeken en gaten? Niks aan de hand, ga jij
maar naar huis vriend, zo moet het zijn ge-
gaan. Mathieu is de Christus van het peloton,

herrezen na een rit van 15 kilometer in een am-
bulance. Een voetballer is na zo’n val, niet op
kasseien maar op gras, voor het leven arbeids-
ongeschikt.

Meer dan één renner crashte afgelopen
woensdag. Floris Gerts lag daar ook en over
hem was nadien een en ander te doen. Zijn
ploegleider Peter Bauwens sprak schande dat
iedereen en alles met kennis van zaken zich
over Mathieu had ontfermd, terwijl Floris er
erger aan toe was en niemand naar hem had
omgekeken. Verontwaardiging alom, ook in de
media: een voorkeursbehandeling voor de ren-
ner in een kampioenentrui, een Hollandse trui
nog wel, schande!

Die Bauwens moet zijn mond spoelen. Dat
zei de aanwezige arts Lorenzo Lefevere nog
net niet. Hij argumenteerde rustig dat hij eerst
naar Gerts was gaan kijken, daar het nodige
had gedaan, waarna hij begreep dat de toege-
snelde man de vader van de renner was en
dokter bovendien. Pas daarna ging hij bij Ma-

thieu langs. Dat alles werd ook
nog eens heel duidelijk op de
televisie en andere beelden.

Jammer, maar zo gaat men
voorbij aan de essentie van de
zaak: massasprints zijn gevaar-
lijk. Niet alleen dat: massa-
sprints bergop na een afdaling
(waar ik ook tegen 60 beneden
kom) zijn erg gevaarlijk. Ten
slotte: massasprints bergop na
een afdaling waarbij het beton
in een bocht overgaat in kas-
seien zijn levensgevaarlijk en
gewoon belachelijk. In mijn
jargon heet Nokere Koerse al
jaren Klote Koerse maar dat
neem ik geheel voor rekening
en ik wil er mij zelfs voor excu-
seren.

Onbegrijpelijk dat de UCI
nog steeds geen regels heeft
voor massasprints. Ooit voel-

den vijf renners in het hele peloton zich geroe-
pen om een massasprint te winnen en een
type Van der Poel zou er nooit aan hebben ge-
dacht om mee te sprinten. Vandaag denken
vijftig renners dat ze kunnen winnen en ze
hebben nog gelijk ook, zie maar wat Julian Ala-
philippe in de Tirreno flikte.

Elke sprinter gegangmaakt door vijf man
van zijn ploeg op een versmalde weg zijn gang
laten gaan, zoals in Nokere, is smeken om
zware ongevallen. In geval van een nakende
massaprint zou het peloton zich moeten redu-
ceren tot twee renners per ploeg – een trekker
en een afmaker – die zich vanaf de laatste kilo-
meter afscheiden van de rest die zich laat uit-
zakken. Twee keer twintig is nog veertig en dat
is nog gevaarlijk genoeg. De VAR kan dan alles
herbekijken – wie reed buitenspel en wie niet –
en oordelen of de winnaar wel de winnaar is.

Mathieu van der Poel wordt na zijn doodsmak in Nokere Koerse afgevoerd. © GEERT TRESIGNIE
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Cypriotische
scherpschutter
Sotiriou onzeker

‘Verlies nooit de hoop.’ De ta-
toeage op de linkerarm van Pie-
ros Sotiriou (26) zou symbool
kunnen staan voor de mindset bij
de Cypriotische supporters. Soti-
riou is de scherpschutter, zo
bleek tegen San Marino ander-
maal, maar na zijn twee goals
moest de spits van FC Kopenha-
gen geblesseerd naar de kant. Hij
is onzeker. De verwachting is
dat Cyprus zijn middenveld
versterkt en met slechts één
aanvaller start. Tegen San Ma-
rino waren er 4.000 toeschou-
wers opgedaagd, de Cypriotische
bond hoopt dat het stadion met
22.000 plaatsen nu wel volloopt.
Vanuit België maken 250 fans de
verplaatsing naar Nicosia. (PJC)

Hazard tegen Cyprus 
in honderdste interland
Eden Hazard (28) verkiest bier
boven wijn. Wel, het mag in Cy-
prus een trappist zijn: Hazard
staat voor interland honderd.
Feest! Toch?

Liever had hij zijn jubileum op
de Heizel afgewerkt. “Het is stil-
aan mijn tuin hier.” Maar ach, Cy-
prus is ook fijn. Al was het maar
omdat het Hazards favoriete te-
genstander is: hij scoorde al vier
keer tegen hen.

Haalbare tegenstander? Check
– Cyprus is nóg een maatje klei-
ner dan Rusland. Goeie vorm?
Check – hij dolde er donderdag-
avond op los, met een uitgelokte
penalty en twee goals als expo-
nenten. Kleine broer Thorgan
Hazard aan zijn zijde? Ook check!

U begrijpt: alle ingrediënten zijn
aanwezig om er straks een feest-
avond van te maken.

Wat de pret zou kunnen ver-
gallen, is een stunt van Cyprus,
maar niemand die daar rekening
mee houdt – zelfs niet op het ei-
land zelf. Of een schoppartij in
Nicosia: lokale journalisten ver-
tellen ons dat Cyprus er niet voor
terugschrikt om de zeis boven te
halen. Meer dan ooit evenwel:
handen af van Eden. (PJC)

Eeuwige twijfel?
(knikt) “Er moet altijd een stukje angst bestaan
dat je de foute beslissing hebt genomen. Want
het voetbal heeft geen waarheid. Vorig seizoen is
Charleroi de competitie gestart met 15 op 15.
Dodi Lukebakio speelde alles kapot. In augustus
krijg ik een bod van Lille voor Lukebakio van 8
miljoen. En Herman (Van Holsbeeck, SK) zegt
mij: ‘8 miljoen? Verkópen!’ Ik heb het niet ge-
daan – ik had het geld niet nodig, en ik specu-
leerde dat de waarde van Dodi nog kon oplopen,
want je wist nooit waar we zouden eindigen op
het einde van het seizoen. In
december kwam Felice
(Mazzu, SK) ineens naar mij:
‘Monsieur Bayat, ça ne va plus
avec Lukebakio. Hij luistert
niet, hij snapt het niet.’”

Even tussendoor: spreekt
Mazzu u aan met ‘Monsieur’?
Leko zegt gewoon ‘Vincent’
tegen Mannaert, Thorup zegt
‘Michel’ tegen Louwagie, en
Bölöni zegt gewoon
‘Luciano’, hoor.
“Ik vind dat er een afstand
moeten blijven met mijn trai-
ner. Op een natuurlijke wijze maak ik dat we el-
kaar niet tutoyeren. Felice is mijn vriend niet, hij
is de baas van mijn kleedkamer.

“Maar om voort te vertellen, Lukebakio vliegt
naar de bank, in de tribune, zijn makelaar Didier
Frenay begint te zagen – nanani nanana –, en ik
word bang. Ik zie die 8 miljoen in gevaar komen.
Om maar aan te geven: ik denk dat een goede be-
stuurder voortdurend twijfelt. En vooral, hij mag
geen ego hebben.”

Iedereen in het voetbal heeft een ego. U toch
ook?
“Ja, maar ik heb geleerd om het weg te stoppen in
een schuif. Als ik het nodig heb, haal ik het eruit
(lacht), om het daarna meteen terug te steken.
Om een voetbalorganisatie te leiden, is veel psy-
chologie nodig.”

Mag een trainer een ego hebben?
“Ik zal antwoorden met te schetsen hoe mijn rela-
tie is met Mazzu. In die bijna
zes jaar dat Felice trainer is van
Charleroi heb ik zeker veertig
keer de spelers toegesproken
omdat Felice mij belde en zei:
‘Monsieur Bayat, ik heb het ge-
voel dat het nodig is dat u even
in de kleedkamer komt.’ Hoe-
veel trainers zetten op die ma-
nier hun ego opzij en durven
toe te geven dat een ander mis-
schien beter de groep op
scherp kan zetten?”

Na het EK in Frankrijk maakte
u ineens deel uit van het
selecte gezelschap dat de nieuwe bondscoach
aanstelde. Vanwaar plots dat bijberoep?
“Bart (Verhaeghe, SK) vroeg mij of ik wou aanslui-
ten. Ik heb Bart leren kennen in de Pro League.
We zijn twee persoonlijkheden die elkaar zeer
goed aanvullen – hij is iets explosiever, ik sta in
bondskringen bekend als een vredestichter
(lacht). Telkens als twee of meer collega’s over de
grond rollen, word ik gevraagd om te bemiddelen
– met psychologie en zonder ego kom je een heel
eind (brede lach). Bart zocht jonge bestuurders
die de brug konden maken tussen deze generatie
Rode Duivels en de bondsinstanties.”

Vergeeft u mijn vraag, maar ként u voetbal?
Het is geen toeval dat in Brugge relatief
weinig transfers mislukken. Mannaert heeft
op eersteklasseniveau gespeeld en kent
voetbal.
“Hey, ik heb tot mijn 13de gevoetbald bij Cannes
en ik kreeg zelfs een uitnodiging om naar hun
Centre de Formation te komen. Ik was een aar-
dige rechtsbuiten; snel, beweeglijk en met een
goede voorzet. Ik ken voetbal. Of was de keuze
die Bart, Chris (Van Puyvelde, SK) en ik maakten
voor Roberto Martínez niet de goede?”

Absoluut. Ik hoor dat 
u zijn grootste pleitbezorger
bent.
“Roberto heeft alle kenmerken
van een moderne trainer voor
een federatie als de Belgische.
Hij is ‘puur’ – Roberto staat
boven elke communautaire
twist –, hij kent de Premier
League, waar 70 procent van
onze internationals spelen, 
hij kan meepraten over de leef-
wereld van de jongens, hij
vindt de juiste mensen om een
staf samen te 

stellen, hij is tactisch uitstekend, en vooral, 
Roberto is hier niet op vakantie. Martínez is
meer dan een trainer van de Rode Duivels. Hij
tekent een structuur uit waarvan elke bonds-
coach in de toekomst zal kunnen profiteren.  Ik
vind Roberto een van de beste trainers ter we-
reld. Hij is als een gezond virus. Hij heeft de na-
tionale ploeg opnieuw uitgevonden. Ik benijd
zijn opvolger.”

Moet de opvolger van Martínez opnieuw een
Belg zijn?
“Ik vind de figuur van Roberto Martínez un bon
profil. En zeg mij eens, zoveel Belgische trainers
zijn er niet, hé, die bondscoach kunnen worden,
behalve Michel (Preud’homme, SK) en Hein 
(Vanhaezebrouck, SK). Ik zal eerlijk zijn – Hein is
voor mij de bijbel in België. Tactisch en inzake
mise en place is hij de beste, met afstand. 
Hij is gepassioneerd en zijn stijl van voetballen
past bij deze generatie voetballers.”

U bent op elke buitenlandse
verplaatsing zo’n beetje het
sportieve uithangbord van de
voetbalbond (Verhaeghe is er
niet altijd bij). Doet u dat
graag?
“Het is mijn bedoeling om stil-
aan wat meer afstand te
nemen...”

U ook al? Verhaeghe heeft
hetzelfde plan. Met het
grootste respect, maar na het
vertrek van Van Puyvelde kan
de nationale ploeg toch niet

toevertrouwd worden aan voorzitter Linard
en CEO Peter Bossaert?
“Ik bedoel dat Bart en ik veel minder nodig zijn,
nu. Ik herinner mij avonden in Tubize waar ik
soms tot middernacht alleen in een zaaltje stond
tegenover 25 internationals die niet begrepen
waarom wij eerdere afspraken omtrent premies
en portretrecht wilden hernegociëren, zozeer
zelfs dat ze dreigden om een fotoshoot ‘s ande-
rendaags voor vier van onze grootste sponsors te
boycotten. Die miserie is voorbij.” (SK)

Cyprus - België, zondag om 20u45, live op VTM
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