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Sinds ik in het profvoetbal stapte, ging het non-stop verder. 
Ik kan niet genieten van de rust nu het gestopt is.
Ik mis het voetbal

JOSÉ MOURINHO HOUDT HET NIET DROOG TIJDENS EEN INTERVIEW MET ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’
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Bedrijfscultuur

om na de vrije training morgen-
ochtend, dan heb ik vijftien minu-
ten voor jou.” Aldus sprak de grote
manitoe van het Amerikaanse
profbasketbal, Phil Jackson, toen
coach van de Chicago Bulls van
Michael Jordan.

Ik heb tijdsvrees, late anxiety in
het Engels. Dus parkeerde ik ruim
op tijd de huurauto bij de sporthal

in Deerfield ten noorden van Chicago. Ik meldde
mij aan bij de intercom. Er was sprake van enige
chaos en tijdelijke onderbezetting, wellicht te
wijten aan het drukke back-to-back-wedstrijd-
programma. Daardoor kon ik zo maar overal
doorlopen. Na een hele wandeling kwam ik in
de trainingshal, waar Steve Kerr nog wat drie-
punters oefende met drie coaches. Aan het eind
van die hal was een open fitnessruimte en daar
lagen drie zwarte jongens te benchen.

Later zou ik ook nog triceps en bicepsseries
zien van de heren Michael Jordan, Scottie Pippen
en Dennis Rodman. Al bij al heb ik hen een half
uur zien poweren bij de bees-
ten. Ze hadden de avond te-
voren aan lastige partij gewon-
nen en ze hadden diezelfde
avond weer een moeilijke
wedstrijd. Tussenin waren ze
in hun full option trucks ge-
stapt en richting Deerfield ge-
reden om op de vrije training
wat shots te nemen, enkele
moves te onderhouden en dan
nog drie kwartiertjes te powe-
ren.

Het was een van mijn eerste
vragen aan Jackson. Hoe ze
het volhielden, honderd wed-
strijden in acht maanden en
dan nog zo vaak trainen. Op
de wedstrijddag ook nog eens
’s ochtends en drie uur voor
de wedstrijd terug dat veld op.
“Dat is iets wat je moet leren.
Het zit in onze bedrijfscul-
tuur,” zei Jackson.

Daar moest ik aan denken toen ik een plei-
dooi las om AA Gent en Antwerp dispensatie te
geven volgend weekend als ze tegen elkaar moe-
ten in de landelijke competitie. De reden? De
dubbele Europese confrontatie met als inzet een
plaats in de poulefase van de Europa League en
de rust die ze zouden kunnen gebruiken om die
opdracht tot een goed einde te brengen.

Oké, laten we dit even analyseren. De ploegen
zijn sinds eind juni bezig met hun voorbereiding
en hebben een fysieke basis gelegd met trainin-
gen en veel oefenwedstrijden tegen niet al te
zware tegenstanders. Er is dus een overload aan
arbeid geleverd, mogen we hopen althans. On-
dertussen is het weer ideaal geweest om te voet-
ballen, heel even wel een weekje te warm, maar

verder ideaal. De velden lagen er ook pico bello
bij en zo is eind juli de competitie gestart: ie-
dereen fris en monter, batterijen opgeladen.

We zijn een maand ver, vier competitiewee-
kends zijn afgewerkt, Gent en Antwerp hebben
zich Europees kunnen inlopen tegen de FC Cha-
kamakas van deze voetbalwereld, en nu vragen
ze al om rust? Misschien moeten die ploegen
eens overwegen om dat Europees voetbal te la-
ten schieten. De poulefase, dat zijn weer zes
midweekwedstrijden tussen competitieduels
door. Idem voor Standard, dat al zeker is van de
poules, en voor Club Brugge dat ofwel de Cham-
pions League haalt of in de Europa League
wordt opgevist. Racing Genk is al zeker van die
Champions League.

In het beste geval moeten vijf van de G6-ploe-
gen tussen september en december zes keer Eu-
ropees aan de slag. Zullen ze dan een verzoek
indienen om voor nieuwjaar geen competitie-
wedstrijden te spelen? Natuurlijk niet, omdat
de belangen dan wat minder zijn. Het levensbe-
lang van de Europese wedstrijden van deze en

volgende week voor Gent en
Antwerp wordt voorgesteld als
een algemeen belang: ieder-
een voor het Europese coëffi-
ciënt van België.

Onzin. Er is maar één reden
dat Gent en Antwerp dispen-
satie willen om die poulefase
te bereiken: de gegarandeerde
miljoenen die aan die zes wed-
strijden zijn verbonden. Het
Europees coëfficiënt is even-
zeer gediend bij goede presta-
ties in de Europese competi-
ties, zoals overwinteren, maar
zodra die poules zijn bereikt
en de miljoenen veilig, is Eu-
ropees voetbal een bijzaak en
primeert weer de competitie.

Voetbal is geen basketbal,
dat klopt, maar is het niet een
beet je ridicuul dat een voet-
baller geen twee wedstrijden
per week aankan? Ik stel de

vraag anders: is het niet een beetje ridicuul dat
een club die hoopt op Europees voetbal een
speler contracteert met een fysieke conditie die
niet toereikend is om twee wedstrijden per week
te spelen? Een uurtje testen en je weet welk
vlees je in de kuip hebt. Een speler die na elke
wedstrijd vijf dagen nodig heeft om op zijn po-
sitieven te komen, hoort niet in een Belgische
topclub thuis.

Trainbaarheid is een genetisch gegeven en
sommige sporters/voetballers, ook heel be-
gaafde, zijn genetisch zo beperkt dat er geen lie-
vemoederen en trainen aan is. Evengoed is de
bedrijfscultuur van het voetbal niet gericht op
fysieke en atletische ontwikkeling van het indi-
vidu, waardoor zoveel kansen blijven liggen.

De spelers van Gent voor hun Europees duel tegen Larnaca. De Buffalo’s en Antwerp vragen
meer rusttijd voor hun match in de laatste voorronde van de Europa League. © BELGA

Is het niet
ridicuul dat 
een club die
hoopt op
Europees voetbal
een speler
contracteert 
die geen 
twee wedstrijden
per week 
kan spelen?

Antwerp kan zonder kleer-
scheuren richting Europese
match tegen AZ. Een matig Sint-
Truiden rolde gisteren de rode
loper uit voor een experimen-
teel Antwerps elftal. 

Antwerp-coach Bölöni
stuurde zeven andere basis -
spelers de wei in ten opzichte
van de wedstrijd van vorige
donderdag in Plzen. Deze keer
had dat geen gevolgen voor
Antwerp. Sint-Truiden thuis
bleek immers een pak minder
lastig dan Charleroi uit vorige
week, waardoor de drie punten

Onmondig Sint-Truiden kan Antwerp
niets in de weg leggen op Bosuil

gewoon op de Bosuil bleven.
Refaelov en Mbokani waren de
matchwinnaars van dienst.

“Nochtans waren we be-
ducht voor deze wedstrijd,
want vorig seizoen verloren we
twee keer van deze tegenstan-
der”, vertelde Bölöni. “Boven-
dien is het nooit evident voet-
ballen tussen twee Europese
duels in. Of ik getwijfeld heb
om weer zo veel te roteren? Na-
tuurlijk. Een trainer wikt en
weegt constant zijn keuzes. Uit-
eindelijk besloot ik toch een
aantal andere jongens te bren-
gen. Dat pakte deze keer goed
uit. We wonnen verdiend, al lie-
ten we na om de score verder
op te drijven.” (KDC)

Dieumerci Mbokani scoorde
vanop de penaltystip zijn
vijfde van het seizoen. 
© PHOTO NEWS

Malinwa droomt
na nieuwe winst
al van play-off 1

KV Mechelen toonde veerkracht
na de pauze en boog een ach-
terstand om in een 3-1-over-
winning. Met leuk voetbal en de
hulp van een ondermaats Cer-
cle Brugge. Togui scoorde de
gelijkmaker na geklungel van
Badiashile. Ook Storm en De
Camargo namen de cadeaus
van de Brugse defensie in dank
aan. De promovendus hijst
zich naast Club Brugge aan de
leiding, weg van de degrada-
tiezone. Trainer Wouter Vranc-
ken predikt realisme. “Op papier
zijn wij niet het team dat moet
meedingen voor de top zes. Dat
we tien punten voorsprong
hebben op Cercle Brugge is het
belangrijkste.” (HLN)

Opnieuw clean sheet,
opnieuw moeizame
zege voor Buffalo’s

Europa is momenteel het
belangrijkste voor AA Gent,
maar met een verdiende
overwinning tegen KV Oos-
tende zijn de Buffalo’s ook
in de competitie mee in het
zog van de grote mensen.

We hadden een ‘copy paste’
kunnen doen van wat we don-
derdag tegen Larnaca schreven
over de openingsfase van Gent:
te weinig tempo, foute passes,
foute keuzes, te vaak balverlies.
Met dit verschil: tegen de Cy-
prioten gold dat voor de eerste
20 minuten, nu sleepte het een
hele helft aan. Donderdag
wacht de heenmatch tegen Rij-
eka, dan staat er met een ticket
voor de groepsfase van de Eu-
ropa League veel op het spel.

Maar dat mag geen reden
zijn om een thuiswedstrijd te-
gen Oostende zomaar als een
tussendoortje af te haspelen.
Meer zelfs: Gent kon het zich
gezien zijn povere 4 op 9 niet
permitteren om Standard en
Antwerp verder te laten weglo-
pen. Jess Thorup is geen voor-
stander van rotatie, maar om
een zo scherp mogelijke ploeg
aan de aftrap te krijgen, voerde
hij toch drie wissels door. 

Thomas Kaminski moest
voor de rust twee keer ingrij-
pen. Al vroeg ranselde hij een
goed getrapte vrijschop van
Skulason in hoekschop, later

deed hij hetzelfde met een po-
ging van Sakala. Niet dat Gent
geen pogingen op doel had,
maar Kubo en Owusu zagen
hun schoten afgeblokt. Op aan-
geven van David kwam Verstra-
ete het dichtst, maar zijn schot
strandde op de paal.

Het moet zijn dat er tijdens
de rust in de Gentse kleedka-
mer een hartig woordje gepraat
werd, want na de pauze zagen
we een ander, scherper en be-
ter Gent. Bij een hoekschop van
Odjidja verwachtte heel KVO
een hoge bal naar de Gentse to-
rens in de rechthoek, maar via

Jaremtsjoek was
eens te meer 

de man die de ban
brak voor Gent.

Hij zit aan zes
goals in acht duels

Antwerp 2

STVV 0

AA Gent 2

KV Oostende 0

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

CLUB BRUGGE 0-0 EUPEN
KV KORTRIJK 4-2 ANDERLECHT
26’ Nasri 0-1, 53’ Mboyo (p) 1-1, 57’ Kage 2-1, 
66’ Vlap (p) 2-2, 73’ Mboyo 3-2, 79’ D’Haene 4-2

KV MECHELEN 3-1 CERCLE BRUGGE
24’ Dabila 0-1, 60’ Togui 1-1, 67’ Storm (p) 2-1, 
83’ De Camargo

W.-BEVEREN 0-4 RACING GENK
21’ Paintsil 0-1, 53’ Samatta 0-2, 66’ Samatta 0-3, 
86’ Samatta 0-4

STANDARD 4-1 MOESKROEN
13’ Lestienne 1-0, 22’ Lestienne 2-0, 46’ Amallah 3-0, 
50’ Laifis (og) 3-1, 88’ Emond 4-1

ANTWERP 2-0 STVV
10’ Refaelov 1-0, 55’ Mbokani (p) 2-0

AA GENT 2-0 KV OOSTENDE
48’ Jaremtsjoek 1-0, 53’ David 2-0

ZULTE WAREGEM - CHARLEROI
Maandag 19/08 om 20u30

1. Club Brugge 4 3 1 0 11-1 10

2. KV Mechelen 4 3 1 0 8-2 10

3. Standard 4 3 0 1 11-3 9

4. Antwerp 4 3 0 1 11-4 9

5. AA Gent 4 2 1 1 10-4 7

6. KV Kortrijk 4 2 1 1 9-6 7

7. Moeskroen 4 2 1 1 4-5 7

8. Racing Genk 4 2 0 2 7-6 6

9. KV Oostende 4 2 0 2 5-6 6

10. Charleroi 3 1 2 0 4-3 5

11. Zulte Waregem 3 1 0 2 2-6 3

12. STVV 4 1 0 3 2-10 3

13. Anderlecht 4 0 2 2 3-6 2

14. Eupen 4 0 2 2 3-11 2

15. Waasland-Beveren 4 0 1 3 3-12 1

16. Cercle Brugge 4 0 0 4 3-11 0

Belgisch voetbal

70
Ali Samatta was met een hat-
trick de boeman van Waasland-
Beveren. De Tanza niaan komt
zo aan 70 doelpunten voor Ra-
cing Genk. “Heb ik er al zo veel
gemaakt? Wow. En ik moet nog
maar elf keer scoren om Sonck
bij te halen? Niet slecht”, rea-
geerde Samatta na de wedstrijd.
Clubtopschutter zal Samatta zo
goed als zeker niet worden.
Jelle Vossen scoorde 105 keer
voor de club. (NVK)

een listige bal op David kon Ja-
remtsjoek in één tijd scoren. De
Oekraïner was zo eens te meer
belangrijk voor de Buffalo’s. Het
was al zijn zesde treffer in acht
duels, drie keer was hij het die
een wedstrijd openbrak. Niet
slecht voor een spits die vorig
seizoen nog door heel wat men-
sen afgeschreven werd.

Vijf minuten later gooide Da-
vid de match op slot, met een
knappe treffer uit een voorzet
van Lustig. (RN)


