
dagen of meer stilgelegen na het einde van het
seizoen. De gps-metingen op training waren be-
vredigend, maar een training haalt niet de inten-
siteit van een wedstrijd, natuurlijk. “Kazachstan
zit volop in de afloop van de plaatselijke compe-
titie”, waarschuwt Martínez.  Een mug in de 
afloop van haar competitie blijft niettemin een
mug.

Aan plezier zal het eentje zeker niet ontbreken:
Eden Hazard. Nieuw lid van de Koninklijke fami-
lie en feestvarken, vanavond. De voetbalbond
voorziet een eerbetoon voor zijn honderdste cap.
Hazard is even het centrum van de wereld; hij
speelt straks zijn eerste wedstrijd als Galáctico.

Meer nog dan ooit tevoren is Hazard het ge-
zicht en het uithangbord geworden van de Rode
Duivels. Dat ondervindt ook Kevin De Bruyne op
de persconferentie in Tubeke. Want dan ben je
na bijna een jaar nog eens fit voor een interland,
krijg je haast alleen maar vragen over… Hazard.
Zelfs de perschef kan het niet
afwenden.

Het begint met de beste wil
ter wereld. Een vraag over hoe
blij De Bruyne is om weer bij
de Duivels te zijn – “ik wil laten
zien dat ik nog steeds dezelfde
speler ben” – en een over zijn
fitheid, na die verschillende
blessures. “Het is niet zo dat ik
nu véél frisser ben. Een seizoen
duurt ook langer als je vaak ge-
blesseerd bent. Niet dat ik me
moe voel, maar ik kijk toch uit
naar mijn eerste deftige vakan-
tie in twee jaar.” Tot daar de stu-
dieronde.

Eleven Sports: Hazard zal bij
zijn droomclub tekenen. Van
wie was jij als kind fan?

De Bruyne: “Toen ik heel
klein was Liverpool.”

Sky Sports: Hoe gedraagt Ha-
zard zich? Is het in zo’n situatie
moeilijk om al die speculaties
naast je neer te leggen en te fo-
cussen op de interlands?

De Bruyne: “Eden is dezelfde
zoals altijd. We zijn allemaal
profs, we weten wat onze job
is. Iedereen hier heeft al ver-
schillende transfers meege-
maakt. Eden is niet de eerste
en zeker niet de laatste. Hij
weet wat hij moet doen: nog vijf
dagen zijn job doen en dan mag
hij op vakantie vertrekken. Als
er iets gebeurt… (herpakt zich)
Ik weet dat er de komende vier,
vijf dagen niets zal gebeuren. Waarom zou hij
dat doen? Na de interlands heeft hij tijd genoeg
om te doen wat hij moet doen, met Chelsea en
Madrid. Heeft hij deze transfer verdiend? Als die
ploegen je willen, verdien je het. Anders komen
ze niet achter je. Maar of het betekent dat hij er
ook naartoe zal gaan, dat weet ik niet.”

Gisteravond publiceerde Real Madrid wel een
comunicado oficial om de transfer te bevestigen.

Deportes Cuatro: Je lachte tijdens een Face-
book Live dat Hazard al in Madrid is. Is dat om
het allemaal wat van jullie af te zetten?

De Bruyne: “We zijn niet bezig met zijn trans-
fer. Toen ik naar City ging, heeft het drie maan-
den geduurd. Ik heb in die periode alles getraind
en mijn wedstrijden gespeeld. Ik heb gewacht
op het juiste moment, tot ik mócht vertrekken.
Dat is wat er nu ook aan het gebeuren is met
Eden. (grijnst) Het is duidelijk dat er dezer dagen
niet veel gevoetbald wordt en jullie iets meer tijd
hebben om vooral over hem schrijven.”

Diario AS: Denk je dat Hazard bij Real meer
kans zal maken om de Ballon d’Or te winnen?

De Bruyne: “Nee, ik denk dat het hetzelfde
blijft. In de wereld is Real misschien een iets 
grotere naam dan Chelsea, maar als hij daar 
hetzelfde niveau haalt, maakt hij evenveel kans.
Dat is mijn mening, hé. Misschien denken de
stemmers daar anders over.”

VERMOEID LICHAAM
De perschef komt tussen. “Kunnen we ook 
vragen stellen over de terugkeer van Kevin bij de
nationale ploeg? Of over de interlands?”

Sudpresse: Was dit mentaal en fysiek gezien
het moeilijkste seizoen uit je carrière?

De Bruyne: “Nee, dat denk ik niet. Ik ben het
seizoen begonnen met een eerste blessure. Na
drie maanden was ik weer fit, tot er drie wed-
strijden later iemand op mijn andere knie viel.

Ik ben zo vijf maanden verlo-
ren. Maar uiteindelijk ben ik te-
ruggekeerd en heb ik toch nog
veel gespeeld. Zo’n 32 matchen
in drie en een halve maand. Dat
zijn acht à tien wedstrijden per
maand. Dat doen, zonder een
goede voorbereiding te hebben
meegemaakt, is zeer lastig. Mijn
lichaam heeft toen een paar
keer aangegeven dat het wat te
veel was. Het was niet leuk,
nee. Je wilt voetballen na al die
blessures. Maar je moet ook
luisteren naar je lichaam. Uit-
eindelijk ben ik content dat ik
het seizoen op een mooie ma-
nier heb kunnen beëindigen.”

Een Spaanse collega vraagt
de microfoon.

De perschef: “Een vraag over
Kevins terugkeer bij de natio-
nale ploeg?”

Hij: “Min of meer.”
Gol: Hazard speelt morgen

zijn 101ste interland voor Bel-
gië. Hij is een leider en jullie
aanvoerder. Denk je dat hij dat
ook bij Real Madrid kan zijn?

(gelach, ook bij de perschef)
“Dat weet ik niet. Als je nieuw
bent in een ploeg, wie beslist
dan dat je een leider bent? Je
kunt tien jaar de leider van een
ploeg zijn, maar als je naar een
andere club trekt, kom je plots
in een nieuwe omgeving. Dus
ik denk niet dat Eden meteen
kapitein zal zijn bij Real.”

Het is duidelijk: na een week vol verhalen
náást de grasmat is het tijd om weer te voetballen.
Vanavond Kazachstan, dinsdag Schotland. De
laatste loodjes van een bewogen voetbalseizoen
2018-2019. Daarna een week vakantie. Op 17 juni
hervat Anderlecht de trainingen. (SK/NP/PJC)

België-Kazachstan
Vanavond om 20.45 uur op VTM
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Politieke beïnvloeding

oit waren eind mei en juni-juli
vooral de maanden van het jaar
waarin je van dat voetbal kon af -
kicken. Switchen tussen tennis en
wielrennen, of een andere exotische
nichesport, Eurosport als behang,
de tabel van Roland Garros en later
Wimbledon erbij, het parcours van
de Giro, de Dauphiné, Zwitserland
of de Midi Libre. Die laatste vond ik

nog de mooiste koers, ook om zelf te volgen.
Heerlijk weer dan al in het zuiden, niet te
warm niet te koud, restaurants met altijd
plaats, goeie hotels en niet duur.

Dan vandaag, anno 2019. Vanavond spelen
de Rode Duivels thuis tegen Kazachstan en
dinsdag ook thuis tegen Schotland. Dat zijn
wedstrijd voor de kwalificatie
van het EK volgend jaar. Don-
derdagavond was er al Neder-
land-Engeland. Er was ook
België-Servië in het vrouwen-
volleybal, maar bon, er was
voetbal op tv. Dus Nederland-
Engeland, met een heerlijke
tweede helft en nog heerlijker
verlengingen, vooral omdat
die Engelsen er finaal uitgin-
gen. Dat was voor de UEFA
Nations League, een nieuw
misbaksel van een competitie
met zondag de finale tussen
Portugal en Nederland.

De Rode Duivels hadden
daar kunnen staan, maar
nadat ze met 0-2 waren voor
gekomen in en tegen Zwitser-
land realiseerden ze zich plots
dat ze alle onheil over zichzelf
aan het afroepen waren. Na
een WK-zomer een zwaar sei-
zoen draaien bij de club en in Europa en dan
aan het eind, als alle collega’s al lang op het
strand liggen, nóg eens vier wedstrijden (twee
in de Nations League en twee voor de EK-kwa-
lificatie) vol aan de bak en een week minder
congé, dat was er te veel aan. En ineens werd
het 5-2.

We waren gisteren 7 juni. Op het brede
sportprogramma stond een clash der titanen
geannonceerd met Federer-Nadal op la terre
battue van Roland Garros, maar deze krant
opende met de komst van de messias in Ma-
drid, Hazard dus. HLN had het bij uitbreiding
over de huidige generatie Belgen die samen
meer dan 1 miljard waard is, het begin van zes
pagina’s voetbal. HNB had het over Vermaelen
en Chadli die naar Anderlecht gaan. Sorry,
niet goed gelezen, die níét naar Anderlecht
gaan. Met wat niet gebeurt, kun je veel pagi-
na’s vullen. Dat non-nieuws werd gevolgd
door vijf pagina’s voetbal. De Standaard: voet-
bal op de eerste sportpagina , voetbal op de
tweede en dan tennis.

Voetbal is altijd en overal, het hele jaar
door. Het gaat nooit meer weg tot de eerste
week en het tweede weekend van juli als de
Tour de France het tijdelijk overneemt. Het
meest belangwekkende voetbalnieuws van de
week was evenwel het rapport dat Deloitte in
opdracht van de Pro League had opgeschre-
ven. Het essentiële deel van die zin is de 
tussenbemerking ‘in opdracht van’. Het ene
Deloitte (dat in België) is blijkbaar het andere
Deloitte (dat in Engeland) niet, want het an-
dere Deloitte heeft geen boodschap aan het
rapport dat het ene Deloitte schrijft. Hoe is
het anders te verklaren dat in het gezag -
hebbende jaarlijkse rapport ‘Annual Review
of Football Finance’ van het Engelse Deloitte
van de Belgische cijfers geen spoor is?

Ik heb de vraag gesteld en
de antwoorden varieerden
van non reliable (niet te ver-
trouwen) tot non compatible
(niet in overeenstemming).
Dat is bepaald vreemd want
Rusland, Turkije, Nederland,
Portugal, Schotland, Dene-
marken, Oostenrijk, Noorwe-
gen, Zweden en Polen staan
er wel in, met mooie cijfers
variërend tussen 813 miljoen
euro voor Rusland tot 124 mil-
joen euro voor Polen. België
zou met zijn gerapporteerde
omzet van 300 miljoen voor
1A precies de tiende voetbal-
economie zijn.

Ligt het misschien hieraan?
Het Belgische rapport heet
niet ‘Annual Review of Belgian
Football Finance’ maar ‘Socio-
economische impactstudie
van de Pro League op de Bel-

gische economie’. De rapportage dient met
andere woorden niet de financiële transpa-
rantie van een overgesubsidieerde sector
maar de beïnvloeding van de politiek.

Als een politicus ooit zou durven denken
aan inperking van de voordelen op sociale las-
ten en bedrijfsvoorheffing (samen meer dan
120 miljoen euro), dan moet hij/zij het rap-
port lezen: die arme bloedjes van voetballers
die gemiddeld maar 210.000 euro verdienen,
moet je daar ook nog eens aan raken en die
arme clubs die hun mensenhandel zien ver-
schrompelen, laat die toch met rust. Met an-
dere woorden: laat ons onze voordelen en wij
doen niet moeilijk.

Toch even de politiek waarschuwen: die
cijfers kloppen van geen kanten. De laatste
keer dat Belgium wel in het Deloitte-rapport
stond, was met het seizoen 2014-2015 en toen
haalde 1A al een omzet van 304 miljoen euro.
En dat zou in vier seizoenen niet zijn geste-
gen? De Pro League is de boel aan het belaze-
ren, met andere woorden.

Fans van Antwerp zwaaien met vlaggen en Bengaals vuur in de tribune. België zou met zijn
gerapporteerde omzet van 300 miljoen voor 1A de tiende voetbaleconomie zijn. © PHOTO NEWS

Die arme
bloedjes van
voetballers 
die gemiddeld
maar 210.000
euro verdienen,
moet je daar
ook nog eens
aan raken? 
Laat die toch
met rust
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Ik ga niet als een idioot naar de cornervlag
rennen als ik heb gescoord. Dat is voor mij
een stukje respect naar de tegenstander

NEDERLANDSE TOPSPITS VIVIANNE MIEDEMA MAAKT ZICH OP VOOR WK VROUWENVOETBAL, IN ‘TROUW’

‘Ik merk focus om zes op
zes te halen, ondanks 

een zwaar seizoen. 
Sinds het brons in Rusland

willen we altijd meer’
ROBERTO MARTÍNEZ

BONDSCOACH RODE DUIVELS

Meeste Duivels
al drie weken
zonder match

Dagen geleden

Simon Mignolet 152
Christian Benteke 42
Hendrik Van Crombrugge 35
Thomas Vermaelen 35
Nacer Chadli 28
Thibaut Courtois 27
Leander Dendoncker 27
Michy Batshuayi 27
Youri Tielemans 27
Brandon Mechele 23
Matz Sels 21
Vincent Kompany 21
Axel Witsel 21
Kevin De Bruyne 21
Adnan Januzaj 21
Thorgan Hazard 21
Hans Vanaken 20
Leandro Trossard 20
Thomas Meunier 15
Dries Mertens 14
Timothy Castagne 13
Yannick Carrasco 13
Dennis Praet 13
Romelu Lukaku 11
Eden Hazard 10
Divock Origi 7
Toby Alderweireld 7
Jan Vertonghen 7

Beerschot-
Wilrijk is dood,
leve Beerschot

Zeg niet langer Beerschot-
 Wilrijk maar Beerschot. De 
Belgische voetbalbond heeft
de naamsverandering giste-
ren goedgekeurd. De volledige
naam van het stamnummer 13
luidt nu: Beerschot Voetbalclub
Antwerpen (VA). De bond had
geen bezwaren aangezien de
naam Beerschot sinds het faillis-
sement in 2013 al ruim vijf jaar
niet meer werd gebruikt – dat is
de wachttermijn. “Een mooie
stap in een bijzonder parcours
dat we samen met onze fans
hebben afgelegd”, klinkt het op
de website. Ook het logo, in het
paars-wit en met de beer cen-
traal, is een verwijzing naar de
oude gloriedagen. (BELGA)

De Vries koopt Lokeren
over van Lambrecht
Exit Roger Lambrecht (87), en-
ter Louis De Vries (72). Belang-
rijker dan zijn geboortedatum
zijn de intenties van De Vries:
hij bracht een heel team op de
been dat meteen klaar is om te
functioneren. Glen De Boeck is
als coach een cruciale schakel.

Antwerpenaar De Vries ver-
wierf op jonge leeftijd bekend-
heid in de muziekwereld (hij
was manager van The Pebbles
en Raymond van het Groene-
woud) en zat hij mee achter de
organisatie van Jazz Bilzen. 

Hij zette zijn eerste stappen
in het voetbal als directeur bij
Antwerp. Acht jaar had hij er
de leiding, maar in 1984 kwam
er een einde aan de samenwer-

king. Hij werd spelersmakelaar
en hield eind jaren 90 mee GBA
boven de doopvont. 

Nu vond hij een akkoord met
Lambrecht, die na 25 jaar 
alleenheerschappij de macht af-
staat. “Niet voor mijn plezier”,
zegt de bandenmagnaat. “Ik
word hier gewoon te oud voor.”
Lambrecht wilde minstens 20
miljoen euro voor Lokeren,
maar De Vries zou niet eens de
helft betalen. (SK/RN/PJC)

Roger
Lambrecht (87):
‘Dit is niet voor
mijn plezier. 
Ik word hier
gewoon te oud
voor’


