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Ik onderging chemotherapie, 
vocht een zware strijd uit, 
maar ik adem nog altijd
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De Europese flosj

ijf Belgische clubs begonnen in augus-
tus aan het Europees avontuur. Vier
mochten naar de poulefase en als die
Antwerpenaars het zot niet in de kop
hadden gekregen, dan waren ze met
vijf. Van die vier waren twee bij voor-
baat kansloos, niet toevallig kampioen
Genk en Club Brugge in de Champi-
ons League.

Voor Club was dat een succes, want
een tweede Belgische deelnemer die zich via de
voorrondes van het kampioenenbal plaatst is
een zeldzaamheid. En zie, Club is een van de
Belgische teams die doorgaat omdat het netjes
derde werd in een aartsmoeilijke groep. 

KAA Gent is een andere overwinteraar. Gent
won zowaar zijn poule in de Europese tweede
klasse, ook bekend als de 
Europa League. Standard ver-
knoeide naar de traditie van
het huis zijn kansen en nam
donderdag afscheid van Eu-
ropa.

Voor het eerst in de formule
met 32 teams en met één pou-
lefase komen alle zestien teams
in de tweede ronde van de
Champions League uit de grote
vijf voetballanden. Grootste
slachtoffer was het dit seizoen
net iets minder wonderbaar-
lijke Ajax Amsterdam. Net iets
minder betekende net iets min-
der stevig, vooral dan achterin,
net iets minder dominant in
het midden, net iets minder
dodelijk voorin. Braindrain op
cruciale posities, dat is de reali-
teit. Zestien ploegen uit de G5
is geen statistiek en voorlopig
geen nieuwe trend. Tot nader order is het toe-
val.

Nog toeval: Gent als hoogst gerangschikte
Belgische club op de Europese coëfficiënten -
tabel. Dat is een momentopname die rekening
houdt met de laatste vijf jaar. Volgend jaar 
verliezen ze de punten van hun verrassende
tweede ronde van de Champions League uit
2015-2016. Zelfs als Gent deze keer doorgaat tot
de halve finale van de Europa League zakken ze
flink wat plaatsen. En België ook.

Europees voetbal is goed om af en toe een
aardige cent bij te verdienen, goed voor het ego
van de Napoleonnetjes die onze clubs besturen,
maar voorts schiet je er niet mee op. Gent ging
een jaar na de achtste finale in de Champions
League nog door op het elan en klopte Totten-
ham in de Europa League, maar heeft met al die
miljoenen weinig kunnen aanvangen.

Europese inkomsten zijn voor onze Belgische
clubs de flosj op de kermis. Dat ding hangt daar,
als je het kunt pakken kun je trots een rondje
draaien, maar evengoed grijp je de volgende

keren altijd weer naast. Waar je niet jaar na jaar
na jaar kunt op rekenen, laat daar nooit je be-
leid van afhangen. Eenmalige inkomsten kun-
nen niet dienen voor recurrente uitgaven,
hooguit om structureel te investeren. Dat is een
beetje de fout die veel Belgische clubs hebben
gemaakt in het verleden. Hun extra Europese
miljoenen werden hoofdzakelijk ingezet in het
bieden op jonge buitenlandse talenten en niet
voor de verbetering van de accommodatie, laat
staan de verbetering van het Belgische econo-
misch voetbalmodel in het algemeen.

Club en Genk staan elk een klein stukje van
hun Champions League-miljoenen af aan de
andere eersteklassers. Omwille van het markt-
verstorend effect zou die solidariteit in de Bel-
gische context minimaal 50 procent of meer

moeten bedragen, iets wat
Eddy Wauters van Antwerp
begin de jaren 90 al bepleitte.
Kansloze missie. Club Brugge
is zelfs bezig met een operatie
desolidarisering. Zij willen
meer geld van de tv-rechten
en lonken naar Europa of
zelfs naar de Beneliga, die er –
read my lips – nooit komt.

Het Brugs argument dat te
veel clubs in eerste klasse 
geleid worden door puissant
rijke voorzitters die weigeren
structureel te investeren in
hun import-exportvoetbal -
bedrijf is valabel. Een nieuw
of verbeterd stadion en jeugd-
opleiding zijn van geen tel
voor de financial fair play, dus
wie het goed voorheeft met
het voetbal kan gerust zijn
gang gaan. Alleen hebben

onze clubs en onze politici de (onder meer fis-
cale en andere) randvoorwaarden gecreëerd
waardoor buitenlandse eigenaars alleen inte-
resse betonen in de marktplaats die het Bel-
gisch voetbal is.

Club Brugge gebruikt dat argument als
drog reden voor een groter doel. Het wil 
vanuit de Belgische waaier naar de Europese
rijden. Dat heet gezonde ambitie, maar het is
hybris in het kwadraat. FCB is dan wel de Bel-
gische nummer één, het blijft een regionaal
clubje met een beperkte achterban en vooral
met een klein economisch hinterland. Real
Madrid was eerlijk tegen het Brugs bestuur:
“Wij willen in de toekomst liever niet meer
tegen jullie voetballen.”

Aan economische en geografische realitei-
ten valt niet te verhelpen. Zelfs al verrijst er
straks een oosters voetbalpaleis uit de polder-
grond aan de Blankenbergse Steenweg, als er
ooit een Belgisch team toegelaten wordt tot
de Europese elite zal dat misschien in de 
Europese hoofdstad liggen. Als… misschien…

Club Brugge-speler Simon Deli (l.) in duel met Brahim Diaz van Real Madrid, woensdag avond.
Club ligt uit de Champions League, maar houdt er wel een aardige cent aan over. © BelGA

De Europese
miljoenen
worden ingezet
voor jonge
buitenlandse
talenten en 
niet voor 
een betere
accommodatie
of het Belgisch
voetbal

V

Man United en nu analist) bijna diefstal.
(grijnst) “Die transfersom op zich vind ik niet
belangrijk. Ik wist dat Leicester me heel graag
wilde houden. Dat hadden de coach en de club
me duidelijk laten verstaan. Net zoals ze bena-
drukten dat Leicester zich opnieuw tussen de
grote ploegen wou mengen. Dat het opnieuw
Europees voetbal hoopte af te dwingen.

“Het aanvankelijke plan was nochtans dat ik
na die uitleenbeurt terug naar Monaco zou
gaan, maar omdat het hier zo goed liep ben ik
gebleven. Het project sprak me aan. Dus was
het niet voor dit bedrag, dan was ik voor een
andere som naar Leicester gekomen.”

Leicester is met die tweede plek de sensatie
van de Premier League, net als vier jaar
terug toen het miraculeus kampioen werd.
Wat is het geheim van het huidige succes?
“We hebben een heel goede coach, ervaren gas-
ten en jonge spelers die hongerig zijn om beter
te worden. Het is de perfecte mix, in een famili-
ale omgeving. Leicester heeft dat imago naar de
buitenwereld, maar het is pas als je hier speelt
dat je voelt hoe hard deze club aan elkaar
hangt. Die tragische gebeurtenis (doelt op de he-
likoptercrash waarbij de eigenaar Srivaddhana-
prabha om het leven kwam, NP)
heeft ons nog dichter bij el-
kaar gebracht.”

Welke rol speelt de coach 
in je ontwikkelingen? ‘Youri
is a real football brain’,
jubelde hij onlangs.
“Wat hij bedoelt, is dat ik als
middenvelder het spel goed
lees, het juist probeer te analy-
seren. Het is ook belangrijk
dat je sneller nadenkt dan in
België – en dat zeg ik met alle
respect voor de Jupiler Pro
League – want het tempo hier
ligt veel hoger. Ach, ik heb
nooit getwijfeld aan het feit of
ik dit zou kunnen.”

Waaraan ontbreekt het nog
om ook bij de Rode Duivels
de patron te zijn?
“Dat zal wel komen. Vanuit de
tribune horen jullie niet al het
werk, al de communicatie die
er is. Bovendien is er niet één
patron bij de Duivels. Sommi-
gen vallen gewoon meer op door hun voetbal-
lende kwaliteiten.”

Laat het me anders stellen dan: wat
ontbreekt er nog om een onbetwiste
titularis te zijn in de nationale ploeg?
“Dat moet je aan de trainer vragen. Ik doe ge-
woon mijn best bij Leicester en telkens als ik de
kans krijg bij de nationale ploeg.”

Je bent de twaalfde man. Pas als er iets is
met De Bruyne, Witsel of Hazard sta je 
in de basis.
“Ik zie mezelf niet als een back-upspeler. De
voorbije jaren heb ik al heel goede prestaties
geleverd bij de Rode Duivels. Aan mij om nog
beter te doen.”

De bondscoach zoekt intussen al anderhalf
jaar naar zijn beste middenveld.
“Dat zegt genoeg over hoeveel talent we hebben.
Zelfs de bankzitters kunnen in de basis mee. Het
is gewoon een nachtmerrie voor de coach om er
elf te kiezen. Niet vergeten dat er bijna elke inter-
landperiode wel iemand belangrijk geblesseerd
was. Daarom was het ook aanpassen.”

Begrijp je dat we, anderhalf jaar na zijn
afscheid, nog steeds over Marouane Fellaini
bezig zijn?
“Natuurlijk begrijp ik dat. Fellaini is gewoon zó
groot en zó sterk waardoor hij zó veel lucht -
duels wint. We hebben dat profiel niet meer. Je
kunt ook goed lachen met hem. Hij was een van
de gasten die het voor de jongeren gemakkelijk
maakte om zich in de ploeg te integreren.”

Mogen we de lat voor jou hoger leggen? 
Je bent niet meer de Yari Verschaeren die
komt piepen bij de Duivels. Jij hoort straks
op het EK de ploeg mee te dragen.
“Ik hoop in elk geval zo veel mogelijk te spelen.
Mijn mentaliteit is veranderd. Bij de 23 zijn,
zoals op het WK, volstaat niet meer. Ik heb
sinds Rusland bijna elke interland gespeeld. 
Dat zorgt ervoor dat je steeds meer wilt. En 
hoe meer ervaring je opdoet, hoe beter je
wordt.”

Waarom is Axel Witsel zo cruciaal voor ons?
“Omdat hij de ploeg in evenwicht houdt. Witsel
is ons rustpunt. Het is alsof hij geen druk voelt,
alsof alles van hem afglijdt. Zo’n gast heb je
nodig.”

Terwijl jij heel vaak met 200
per uur voetbalt.
“Het moet vooruitgaan bij mij,
ja. Als ik een dag vrij heb, heb
ik echt zin om de volgende
dag opnieuw te trainen. Ik
moet actief zijn. Het houdt me
ook in de wedstrijd. Ik wil het
tempo optrekken. Al heb ik nu
wel geleerd om intelligent om
te springen met een 2-1-voor-
sprong.”

Is België nog sterker
geworden sinds die derde
plek in Sint-Petersburg?
“Ja, gelukkig maar. We hebben
veel geleerd uit die verloren
halve finale tegen Frankrijk
toen we ons na die 1-0 niet
meer konden opladen om ons
weer in de wedstrijd te knok-
ken. We hadden tegen Brazilië
al zoveel energie verbruikt.
Maar onze winnaarsmentali-
teit is sindsdien veel groter ge-
worden. Dat is gebleken in

onze kwalificatiecampagne. We gaan niet meer
naar het buitenland om er te proberen een
goed resultaat neer te zetten. Nee, we willen
winnen. Altijd en overal. Ook de lat qua intensi-
teit en kwaliteit ligt tegenwoordig veel hoger.
Dat moet zo blijven, want het EK winnen wordt
heel moeilijk.”

Kevin De Bruyne spreekt over
competitievervalsing, gezien het feit dat
een pak landen zoals Rusland en
Denemarken voor eigen publiek mogen
spelen.
“Dat is voor ons een groot nadeel, ja. Het is heel
spijtig dat wij op het EK geen eigen stadion heb-
ben. Ik had in mijn Brussel een groot toernooi
kunnen spelen. Hoe fantastisch zou dat niet ge-
weest zijn? (zucht) Pas tijdens het EK gaan we
echt beseffen hoe stom wij zijn geweest dat
Brussel, de hoofdstad van Europa, geen vol-
waardig stadion heeft. Voor België is dat echt
een opdoffer. Ik heb er eigenlijk geen woorden
voor om te beschrijven hoe spijtig het wel is.
Maar ja, we weten hoe België in elkaar steekt,
met al die verschillende regeringen. It’s compli-
cated, zouden ze hier zeggen.” (nP)

Eerste klasse A
Speeldag 19

Gisteravond
Kv Kortrijk - Moeskroen 1-2

Vandaag
Antwerp - eupen 18 uur

Zulte Waregem - stvv 20 uur

charleroi - cercle Brugge 20 uur

racing Genk - Waasland-Beveren 20.30 uur

Zondag
standard - Anderlecht 14.30 uur

club Brugge - Kv Mechelen 18 uur

Kv Oostende - AA Gent 20 uur

Stand
1. club Brugge 17 42
2. AA Gent 18 35
3. standard 18 34
4. Antwerp 18 24
5. charleroi 17 32
6. Zulte Waregem 18 28
7. Kv Mechelen 18 28
8. Moeskroen 19 26

9. racing Genk 18 25
10. stvv 18 22
11. Anderlecht 18 22
12. eupen 18 19
13. Kv Kortrijk 19 16
14. Kv Oostende 18 15
15. W.-Beveren 18 11
16. cercle Brugge 18 8

Goffin niet
opgewassen
tegen Medvedev

Op de diriyah tennis cup, het
demonstratietoernooi in saudi-
Arabië, verloor david Goffin
(AtP 11) in de halve finale met
3-6, 3-6 van topreekshoofd 
daniil Medvedev (AtP 5). de
luikenaar, die volop in de voor-
bereiding zit op het nieuwe 
seizoen, scoorde nog wel met
enkele gevoelvolle dropshots,
maar was niet opgewassen 
tegen het tempotennis van de
russische Us Open-finalist.
Medvedev speelt de finale van
dit eerst professionele tennis-
toernooi in Saudi-Arabië ooit
tegen Fabio Fognini (ATP 12).
Goffin keert terug naar huis met
een zakcentje van 225.000
euro. (FdW)

Casse klaar 
voor olympische
medaille

Judoka Matthias casse (-81 kg)
werpt zich meer en meer op tot
kandidaat-medaillewinnaar op
de Olympische spelen van 
tokio. Gisteren in het Chinese
Qingdao veroverde hij goud
op de World Masters. deze zijn
voorbehouden voor de top der-
tig uit iedere gewichtscategorie
en zijn na het WK het belang-
rijkste toernooi van het jaar. Het
goud was voor onze landge-
noot op zich geen verdienste,
vermits zijn israëlische tegen-
strever in de finale, sagi Muki
(Wr 1), forfait gaf wegens een
ribblessure. casse is de eerste
Belg die goud pakt op de Mas-
ters. Joachim Bottieau (-90 kg)
won in 2016 zilver. (lWK)

‘Onder Rodgers
(foto) zetten we 
de tegenstander

zo hoog mogelijk
vast en maken we

het spel. Bij
Monaco was het

meer afwachtend’
YOURI TIELEMANS

Middenvelder leicester city


