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De Belgen en de Nederlanders 
hebben gepraat over een Beneleague. 
Misschien is het de enige uitweg

FIFA-VOORZITTER GIANNI INFANTINO OP EEN MEETING IN DOHA
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Iedereen trainer

an de week op de radio: “Philippe
Clement heeft de Trofee Raymond
Goethals gewonnen. Die bekroont
de trainer die het best de waarden
van Raymond Goethals benadert.” Of
toch in die woorden, ongeveer. Het
begrip waarden werd in één zin ge-
bruikt met Goethals en dat volstond
om haast in de gracht te rijden.

Zoals ik het verbazingwekkend
vond dat wij ooit een jeugdprijs de naam
gaven van een veroordeelde dopingzondaar
(in het wielrennen) en er nog steeds (ook in
het wielrennen) een grote prijs bestaat van
een veroordeelde dopingzondaar, is ook de
Raymond Goethals-trofee totaal misplaatst.

Over welke waarden hebben we het? Dat
hij voetbal zag? Dat hij zelden of nooit aanviel
en afwachtte? Daar kun je over discussiëren
en van mening verschillen. Maar waar geen
discussie over bestaat, is zijn rol bij twee om-
koopdossiers: de eerste keer
bij Waterschei- Standard in
1982 was hij de initiatiefnemer
en de tweede keer bij de wed-
strijd Olympique de Marseille
tegen Valenciennes was hij de
coach die wist van de omko-
ping. Twee keer ging het om
een ‘ontmoedigingspremie’
voor de tegenstander, zodat
die niet te fel zou spelen,
waarna de eigen ploeg een
paar dagen later frisser aan
het Europees duel zou kun-
nen beginnen. Twee keer
speelde Goethals een centrale
rol en naar die man noemen
wij de trofee voor de voetbal-
trainer van het jaar. Als het er al niet over is,
grenst dit toch aan normvervaging. Typisch
voetbal.

Benieuwd welke voetballers van de Golden
Generation – die tot nog toe niet verder is ge-
raakt dan brons voor alle duidelijkheid – over
tien of twintig jaar die trofee mogen komen
ophalen. Misschien is er tegen die tijd een 
Belgische trainer doodgegaan die echt iets
heeft gewonnen en naar wie we een prijs noe-
men en niet zoals Goethals moest voetballen
zoals zijn voorzitter Bernard Tapie hem op-
droeg en daar warempel een Europese titel
mee won.

Onze Rode Duivels krijgen een verkorte
trainerscursus, zo raakte van de week be-
kend. Althans, die krijgen ze cadeau van de
bond en volgens de eerste geruchten is er
heel veel interesse. De cursus zal worden 
ingericht bij de stages van de Rode Duivels in
het kader van interlands. Als dat klopt, heb-
ben de trainingen of die lessen niet veel te 
betekenen, maar dat laatste was al langer be-

kend. Als je ziet wie ze allemaal heeft gevolgd,
van wie je vermoedt dat ze amper hun naam
foutloos kunnen spellen, dan weet je het wel.
Inschrijven en betalen staat gelijk aan slagen.

Als er sprake is van een verkorte cursus
moet er ook een volledige cursus zijn. Wat
zouden ze dan wel verkorten voor die inter-
nationals? Voor welke vakken zijn die vrijge-
steld? 

Internationals hoeven niet meer te leren
om tegen een bal te stampen, dat is duidelijk.
De basis van tactiek zullen ze ook wel onder
de knie hebben, en zelfs een groep met de
juiste instelling op het veld brengen moeten
ze vanuit hun ervaring kunnen. Maar trainen
is zoveel meer dan weten hoe er moet wor-
den gevoetbald.

Misschien is het de bedoeling dat onze gou-
den generatie meteen een elftal sterren of 
galácticos gaat aansturen, en in dat geval kan
een kind de was doen. Toptrainers bij top-

clubs hebben topassistenten
zoveel ze willen. Linietrai-
ners, conditietrainers, herstel-
trainers, hulp trainers… Noem
het op en ze hebben het in
drievoud. Maar zelfs dan heb
je skills nodig om de hele fa-
briek aan te sturen. Nu zal ik
misschien wat overdrijven,
maar deze generatie is door-
gaans zo wereldvreemd dat ze
nauwelijks nog met echte
mensen in contact komt en
op gras een spel speelt dat ze
kent van de computer.

Ongetwijfeld weten ze als
geen ander hoe het spel moet
worden gespeeld en kan wor-

den gespeeld als hun baasjes hun spel tenmin-
ste weten op te pikken, maar ook dan hebben
we dit seizoen geleerd dat zelfs een slimme
voetballer/mens als Vincent Kompany zich
daarop kan verkijken.

Alles wat ze beter kunnen dan een modale
collega zal hen eerder hinderen dan helpen
om een goeie trainer te worden. Het is slim
om de oefenstof van Pochettino, Guardiola of
van de geniale gek Bielsa te hebben opge-
schreven, maar je schiet er geen ene moer
mee op. Topvoetballers hebben geen verkorte
maar een verlengde cursus nodig.

De eerste eigenschap van een trainer/coach
is het inschatten van de capaciteiten van zijn
groep en daar een spel mee spelen dat die
groep wil en kan spelen. De tweede is daar-
voor de gepaste oefenstof ontwikkelen en de
derde is spelers beter maken, ook door uitda-
gende oefenstof. Dat moet je leren, door scha
en schande en door onderaan te beginnen.
Dat is een leerproces en daar valt niks aan te
verkorten.

Roberto Martínez geeft op het WK tactische instructies aan Kevin De Bruyne, een van de vele
Rode Duivels die zich willen inschrijven voor de trainerscursus van de KBVB. © PHOTO NEWS

Topvoetballers
hebben geen
verkorte maar
een verlengde
trainerscursus
nodig

omgaan’
finale, vertelde ze me. Ze heeft gevoeld hoe in-
tens de druk kan zijn, ook in een ploegsport.
Toch is ze daar fantastisch mee omgegaan.”

Hellebaut: “Voor Thiam is die druk altijd
groot. Niet één keer per jaar, maar elke keer. Zij
is de atlete op wie de media altijd springen.”

Jullie weten ook wat het betekent om 
het gezicht van een sport te zijn.
Hellebaut: “Ja, en daarom weet ik dat Thiam
constant vragen zal krijgen van mensen die
haar gsm-nummer of e-mailadres hebben. ‘Heb
je nog een paar schoenen of een T-shirt om te
handtekenen?’ Dat stopte niet. Hoe goedbe-
doeld ook, dat geeft druk en daarom veran-
derde ik geregeld van adres.”

Vanwalleghem: “Dan antwoord je daar toch
niet op? Weet je wat ik opvallend vond na de
kwalificaties van Derwael aan de brug? Opmer-
kingen als: ‘Nina moet gewoon haar oefening
turnen en dan wordt ze weer wereldkampioen.’
Hallo?! Gewóón haar oefening doen? Daar gaan
wel jaren van trainen aan vooraf, aan omgaan
met stress, aan fysiek top zijn… Het is veel meer
dan gewoon je oefening doen.”

Hellebaut: “Dat is toch net drukverlagend?”
Vanwalleghem: “Helemáál

niet.”
Hellebaut: “Als ik op de

Spelen stond, dacht ik: ge-
woon aanlopen en springen.
Dat is alles. Dan moet je ver-
trouwen op je kwaliteiten.”

De Spelen komen eraan. Kan
Derwael naast het goud
grijpen?
Vanwalleghem: “Tuurlijk wel.”

Hellebaut: “Je kunt wel zeg-
gen dat ze er het potentieel
voor heeft. Het moet gewoon
kloppen op de dag zelf.”

Wauters: “In teamsporten
moet je met zoveel andere factoren rekening
houden: je tegenstander, tactiek, je medespeel-
sters, een coach. Maar wij mogen wél fouten
maken. Een gemist shot is niet het einde van de
wereld, je kunt dat nog goedmaken.”

Hellebaut: “In atletiek mag je ook altijd fou-
ten maken, maar liefst niet te veel.”

Vanwalleghem: “Derwael mag dat ook, maar
dan moet ze hopen dat de anderen er nog meer
maken. Wat ook een invloed heeft, is dat tur-
nen een jurysport is.”

Wauters: “Lijkt me vreselijk frustrerend.”

Derwael heeft intussen wel voldoende naam
gemaakt.
Vanwalleghem: “Dat is goed voor Derwael,
maar eigenlijk is dat niet correct. Daarom zijn
ze die robots aan het invoeren. Het is en blijft
geen 100 procent objectieve sport. Op de 100
meter spurt is het duidelijk: de snelste wint.”

Thiam noemt zich geen topfavoriet voor 
het goud in Tokio. Akkoord?
Hellebaut: “Ik zou die houding ook aannemen,

om de druk te verminderen. Heel België zal nu
wel weer met beide voeten op de grond staan
en weten dat Thiam niet zeker is van dat goud.
Ik ben er 100 procent van overtuigd dat Thiam
voor de medailles zal strijden, maar of goud
haalbaar is? Dan moet alles meezitten en mag
Johnson-Thompson niet in haar dagje zijn.”

Derwael, Meesseman en Thiam zijn alle drie
gevestigde waarden in hun sport. Hoe
kunnen ze zich nog onsterfelijker maken?
Wauters: “Voor Meesseman ligt dat voor de
hand: ons in februari naar de Olympische Spe-
len brengen. Ze zal het niet graag horen want
ze is daar wat bijgelovig in, maar dat is het vol-
gende wat ze op haar lijstje wil afvinken. Tel-
kens als Meesseman dat truitje van de nationale
ploeg aantrekt, doet haar dat wat.”

Vanwalleghem: “Voor Derwael is dat olym-
pisch goud. Ze wordt ook echt in die positie ge-
duwd.”

Hellebaut: “Thiam is al redelijk onsterfelijk,
als je al Europees, wereld- en olympisch kampi-
oene bent. Dan praat je over Europese en we-
reldrecords. Dat record van Jackie
Joyner-Kersee zal niet evident zijn om te kra-

ken, dat komt uit een periode
toen er een andere tijdgeest
was. Laat Thiam nog maar wat
titels winnen.”

Mag Derwael een olym -
pische medaille ambiëren in
de allroundcompetitie, toch
het koninginnennummer?
Hellebaut: “Gek dat allround
het belangrijkste is in het tur-
nen. In de atletiek is dat net
omgekeerd.”

Vanwalleghem: “Vroeger
werd je scheef bekeken als
toestelspecialist. Je ging je spe-
cialiseren omdat je zogezegd

niet alles kon. Daarom is allround inderdaad
het koninginnennummer.”

Hellebaut: “In de atletiek is de perceptie: je
bent niet goed genoeg in één onderdeel, dus
doe jij maar van alles wat. Terwijl die redene-
ring, voor alle duidelijkheid, niet klopt.”

Vanwalleghem: “Voor mij zijn meerkampers
net gladiatoren. Die kunnen álles: lopen, sprin-
gen, gooien… Een volwaardige gymnaste kan
ook alles. Derwael is zodanig goed op brug dat
ze in de allround mindere proeven zoals de
sprong compenseert.”

Uitgerekend het toestel waar jij in uitblonk.
Vanwalleghem: “Derwael en ik samen in een
team, dat had vonken gegeven. Ik de grond en
de sprong, Derwael de brug en de balk. (lacht)
Ik ben te vroeg geboren.”

Wauters: “Dat heb ik ook al vaak gedacht:
wat als Meesseman en ik deel hadden uitge-
maakt van dezelfde generatie?”

Hellebaut: “Thiam en ik samen in een com-
petitie, dan zouden we elkaar punten hebben
afgepakt. Dat gaan we niet doen, hé.” (VH)

‘Ik zie Meesseman
graag bezig. 
Ze is geen fancy
speelster die 
de highlights zal
halen, maar is
onvoorstelbaar
efficiënt en
veelzijdig’
ANN WAUTERS
BASKETBALSPEELSTER

Club Brugge is op een missie.
Als het zondag in Gent wint,
dan lonkt het beste kerstrap-
port dat een ploeg sinds de in-
voering van de play-offs in
2009-2010 ooit kon voorleg-
gen.  Momenteel heeft blauw-
zwart 45 op 54. Dat kunnen er
voor de winter nog 51 worden
mits zes op zes tegen AA Gent
en Zulte Waregem, goed voor
85 procent van de punten. 

Twee minder dan onder Ivan
Leko in 2017-2018, maar die
hadden voor Nieuwjaar één
match meer gespeeld, ofwel
84,1 procent van de punten be-
haald. Eentje minder ook dan
Anderlecht in 2012-2013, maar
paars-wit had op dat moment

Club stevent af op beste
rapport in tien jaar

al 22 competitiematchen achter
de rug.

De keerzijde van Brugges
verbluffende reeks in de com-
petitie? Die is er niet. In Europa
is het doel behaald, in de beker
ligt de weg naar de finale open. 

Er is nog een record in de
maak: het aantal tegengoals in
de eerste seizoenshelft. Club 
incasseerde slechts zeven tref-
fers, niemand in onze nationale
reeksen of in de vijf grote com-
petities in Europa doet beter. 

Met 85 procent van de pun-
ten zou Club straks beter scoren
dan PSG, Juventus, Barça of
Real en de Duitse topclubs. 
Alleen Liverpool doet beter in
Europa. (TTV)

Eerste klasse A
Speeldag 20

Gisteravond
KV Mechelen - KV Oostende 1-0

Vandaag
Moeskroen - Charleroi 18 uur

Cercle Brugge - Zulte Waregem 20 uur

Eupen - KV Kortrijk 20 uur

Waasland-Beveren - Standard 20.30 uur

Zondag
AA Gent - Club Brugge 14.30 uur

STVV - Antwerp 18 uur

Anderlecht - Racing Genk 20 uur

Stand
1. Club Brugge 18 45
2. Antwerp 19 37
3. AA Gent 19 35
4. Standard 19 35
5. Charleroi 18 35
6. Zulte Waregem 19 31
7. KV Mechelen 20 31
8. Racing Genk 19 28

9. Moeskroen 19 26
10. Anderlecht 19 23
11. STVV 19 22
12. Eupen 19 19
13. KV Oostende 20 18
14. KV Kortrijk 19 16
15. W.-Beveren 19 11
16. Cercle Brugge 19 8


