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Lamkel Zé? Antwerp had hem met plezier,
en met siroop aan de kont, doorgestuurd
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Black Mamba

et is niet duidelijk wanneer en waar
Kobe Bryant zal worden begraven. Of
in intieme familiekring, of in het Sta-
ples Center voor 20.000 man, of iets
daartussen. Als Kobe had kunnen 
kiezen, het was die tweede optie ge-
worden.

Omdat eenieder (m/v) met een
toetsenbord zich ineens geroepen
voelt om Bryant te roemen en/of be-

treuren, eerst even dit: tussen 1993 en 2005
was ik beroepshalve een regelmatig bezoeker
van de NBA. Michael Jordan heb ik 32 keer live
zien spelen, Kobe Bryant minder. Hoeveel pre-
cies weet ik niet meer, want waarom de ont-
moetingen met Sint-Pieter tellen als je God
zelve geregeld zag?

Speciaal voor de millennials voor wie ge-
schiedenis begint bij de aanschaf van hun eer-
ste smartphone, even voor de goede orde:
Michael Jordan is de beste ooit (zelfs de beste
sporter ooit tout court), daarna
komt wat basketbal betreft wel-
licht LeBron James, maar het
zou evengoed Kobe Bryant
kunnen zijn, dat laatste zal 
afhangen van wat James er in
zijn ultieme jaren van bakt.

De twee belden zaterdag-
avond met elkaar nadat James
Bryant had ingehaald op de all-
time scoringstabel van de NBA.
Die all-time scorers list zegt 
niet heel veel: zo heeft Jordan
minder punten dan Byrant en
James maar wel meer titels. Op
nummer één staat Kareem
Abdul-Jabbar. Op twee Karl
Malone. Vrij naar Wittgenstein:
wie niks zinnigs kan zeggen
over Abdul-Jabbar (de eeuwige
zwarte activist) of over Malone
(nooit een titel gewonnen en
als gewezen bestuurder van de
National Rifle Association een Uncle Tom) moet
over Bryant zwijgen.

De eenzijdige eulogieën wekten verbazing.
Behalve Washington Post-journalist Felicia Son-
mez (eerst ontslagen en snel in eer hersteld)
viel tussen alle lofbetuigingen aan het adres van
Kobe Bryant één realistische stem te horen. 
Dat was Eric Goens in VTM Nieuws. De onge-
kroonde koning van de emo-tv vervelde heel
even tot de uitstekende NBA-commentator van
weleer toen hij de basketbalspeler Kobe Bryant
neerzette als “een fantastische speler, maar een
ettertje”.

Wie was Kobe Bryant? Als rookie van acht-
tien sprak hij zo min mogelijk tegen zijn mede-
spelers van de Lakers, tenzij om hen te zeggen
dat ze die basketbal zo snel mogelijk in zijn
handen moesten geven. Shaquille O’Neal
noemde Kobe in hun eerste seizoen samen al

meteen ‘Showboat’. Zijn coach Phil Jackson,
die Jordan in Chicago had getraind, moest na
een paar jaar tussen Kobe en Shaq in psycho-
therapie, zo erg hing hij het uit.

Bryant kopieerde Jordan om hem te overtref-
fen. Omdat hij had gehoord dat Michael Jordan
weleens de hork kon uithangen tegen zijn
maats moest hij zo nodig ook de hork uithan-
gen. Twintig jaar lang was er één constante:
me, myself and I. And give me the ball. Vergele-
ken met Kobe Bryant is Cristiano Ronaldo de
ultieme altruïst. Dat hij kon basketballen en in-
zake speelstijl het dichtst bij Jordan in de buurt
kwam, laat daar geen twijfel over bestaan.

Over de doden niks dan goed, dat is een
mooi principe, maar niet overdrijven. Van de
week schreef een zwarte mevrouw een lang
opiniestuk: “Kobe was het rolmodel waar wij
zwarte jongeren krampachtig naar op zoek
waren.” Meer van de pot gerukt is onmogelijk. 

Kobe rolmodel? Hoezo dan? Omdat hij zich-
zelf als het merk ‘Black
Mamba’ had gedeponeerd?
Kobe Bryant was alvast veel
meer mamba – giftig en agres-
sief – dan hij ooit black was. Hij
heeft zich nooit geuit in om het
even welke discussie over
zwarten in de VS, zelfs niet
over Black Lives Matter en toen
had het makkelijk gekund want
hij was gestopt. Jordan overi-
gens ook niet, al is hij tenmin-
ste lid van de Omega Psi Phi,
een zwart studentenbroeder-
schap. Kareem en LeBron spra-
ken zich wel herhaaldelijk uit.

Nog meer onzin in dat opi-
niestuk? “De enige reden dat
hij met een helikopter vloog
was omdat hij zich ten volle
wilde inzetten voor zijn werk,
maar ook een aanwezige vader
wilde zijn.” Woeha. Kobe 

Bryant vloog al met een helikopter toen hij nog
speelde en kinderloos was. Die heli was er
omdat hij speciaal wilde doen.

Er werd besloten met: “Ik zou ook kunnen
schrijven over het meisje (het was een vrouw van
19, HVDW) dat Kobe in 2003 beschuldigde van
verkrachting. Hoe hij zich verontschuldigde. Hij
dacht oprecht dat zij seks met instemming had-
den, maar na het horen van haar versie van de
feiten zag hij in dat zij het waarschijnlijk anders
had ervaren. Veertien jaar voor #MeToo was
dat bijzonder.”

Zij had het anders ervaren… Dat toegeven
was bijzonder… Het stond er echt. Geschreven
door een vrouw. Een zwarte vrouw, over een
zwarte man die een vrouw had verkracht. Het
was niet erg, want hij had zich verontschuldigd.
Dat kwam nadat hij 2,5 miljoen dollar had
betaald, maar dat stond er dan weer niet bij.

Fans troepen samen bij een muurschildering van Kobe Bryant aan het Staples Center 
in Los Angeles. De basketbalster is vorig weekend omgekomen in een helikoptercrash. ©  AFP

Over de doden
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Anderlecht moet het stellen met
risicotransfers voor play-offs
RSC Anderlecht is door
financiële beperkingen 
aanbeland bij aanvallers
zonder ritme. Joveljic en
Pjaca speelden de laatste
maanden amper tot niet.

Het is nu eenmaal inherent aan
de wintermercato: ofwel zijn je
targets prima bezig en onbetaal-
baar, ofwel zitten ze bij hun
club op een zijspoor, missen ze
speelritme, maar zijn ze wel
haalbaar. Anderlecht was finan-
cieel zó aan handen en voeten
gebonden dat het wel moest
gaan voor voetballers op zoek
naar minuten. Dat is onvermij-
delijk een gok, zo bleek in het
verleden regelmatig (Marin of
Rolando).

Aanwinsten Dejan Joveljic
(20) en Marko Pjaca (24) zullen
ook tijd nodig hebben om hun
topniveau te bereiken; de kans
bestaat dat ze pas bij de start
van de play-offs helemaal klaar
zijn. Joveljic was bij Frankfurt
niet meer dan een invaller.
Pjaca is nog problematischer:
hij speelde dit seizoen nog niet
in de competitie bij Juventus,
nadat hij begin 2019 de kruis-
banden van zijn knie gescheurd
had. 

Twee risicotransfers dus,
maar op Anderlecht hoopt men
dat het duo zijn geweldige refe-
renties weet waar te maken. Jo-
veljic was in 2019 een kandi-
daat-winnaar van de Golden
Boy Award, terwijl Pjaca in Rus-
land met Kroatië in de WK-
 finale stond.  Nu heeft Frank
Vercauteren tenminste wat wis-
selmogelijkheden voorin.

In defensief opzicht werkte

Anderlecht tot gisterenavond
laat om versterking te halen.
Het onderhandelde met New
York Red Bulls over Kemar 
Lawrence (27). Bij het ter perse
gaan was de deal van de Jamai-
caanse linksachter niet rond.

Michael Verschueren slaagde
erin één lucratieve uitgaande
transfer af te ronden. Alexis Sa-
elemaekers is een ploegmakker

van Zlatan Ibrahimovic bij AC
Milan voor een initiële huursom
van 3,5 miljoen euro. Voorts
vertrokken El Kababri, Sanneh
en Makarenko. 

Graag had de sportief mana-
ger 10 miljoen euro opgehaald
deze winter. Uiteindelijk bleef
het bij zo’n 6 miljoen. Verschu-
eren kende ook wel wat pech:
zonder blessure zat Adrien Tre-
bel nu in de woestijn. En de in-
teresse voor international Elias
Cobbaut werd nooit vertaald in
een forse aanbieding.

De waarheid van deze janua-
ritransfers is er midden maart.
Nog zeven wedstrijden om in
die top zes te geraken en anders
maar via play-off 2 Europa in.
Dan zijn de versterkingen zeker
gerodeerd. (PJC/MJR/NP)

Verschueren had
graag 10 miljoen
opgehaald deze
winter. Het bleef
uiteindelijk bij
zo’n 6 miljoen

TRANSFERTELEX

Hotman El Kababri verbrak zijn
contract bij Anderlecht en gaat
aan de slag bij Zulte waregem.
In de overeenkomst is wel een
speciale clausule opgenomen:
Borussia Dortmund bezit de
volledige transferrechten op de
verdediger. ••• ook Jean-Luc
Dompé gaat voetballen aan de
Gaverbeek. De flankspeler zat
bij AA Gent in de B-kern. hij 
tekende bij Zulte waregem voor
3,5 jaar. ••• Gent heeft Stallone
Limbombe definitief verkocht
aan ohL. De flankaanvaller
werd de voorbije maanden ver-
huurd aan Giresunspor. ook
Jan Van den Bergh trekt naar
ohL. ••• Bubacarr Sanneh, de
man van 8 miljoen, doet de rest
van het seizoen uit bij KV oos-
tende. (RN/oPI/PJC/BeLGA)

Club vangt 4,5 miljoen
voor duo Cools-Amrabat
Mercato geslaagd, op het eerste
gezicht toch. Club heeft met de
Tsjech Michael Krmencik (26)
niet alleen zijn grote, sterke
spits beet, het nam de voorbije
dagen ook definitief afscheid
van drie overbodige spelers. 

Zo trekt Dion Cools (23) voor
ongeveer 1 miljoen euro naar
het Deense Midtjylland. De
rechterflankspeler tekende er
een contract voor drie en een
half jaar, nadat hij in zijn vijfde
seizoen bij Club slechts drie
keer in actie kwam. 

Voorts vangt blauw-zwart 3,5
miljoen voor Sofyan Amrabat
(23). De middenvelder werd vo-
rige zomer verhuurd aan Hellas
Verona, met aankoopoptie. Die

is nu gelicht. Meer nog, Hellas
Verona verkocht Amrabat gis-
teren al aan Fiorentina voor 20
miljoen. De Marokkaanse inter-
national, die deze zomer de
overstap zal maken, zette er
zijn krabbel onder een overeen-
komst voor vijf jaar. 

Tot slot is Club verlost van
het zware contract van Jelle
Vossen (Zulte Waregem). 

Nog dit: een oplossing voor
Mbaye Diagne is er voorlopig
niet. Dat hoefde niet per se 
gisteren te gebeuren. De gecon-
testeerde spits kan dit seizoen
alleen nog naar een competitie
die nog moet beginnen, omdat
hij al voor zowel Galatasaray als
Club speelde. (NP/ttV)

De Kroaat Marko Pjaca legt zijn medische testen af in Neerpede.
Hij komt op uitleenbasis over van Juventus. ©  Photo News

In zijn eerste periode bij 
Atlético heeft het bij momenten
serieus gekletterd tussen coach
Diego Simeone en Yannick 
Carrasco, twee ontvlambare 
karakters. De Argentijn reikt de
Rode Duivel nu de hand. Na
twee jaar is Carrasco eindelijk
bevrijd uit zijn gouden kooi.

Een beleefdheidstweet om
alle fans en de staf van Dalian
Yifang te bedanken. Een glim-
lach op zijn eerste training bij
Atlético. Hoeft het nog gezegd
dat Carrasco opgelucht is dat
hij na anderhalf jaar weg is uit
China? De verloren zoon werd
liefdevol ontvangen in Madrid.

Op zijn persconferentie had
Diego Simeone niets dan lof. Hij

Verloren zoon Carrasco krijgt 
warm onthaal bij Atlético Madrid

stipte de honger van Carrasco
aan. De mantel der liefde ging
over het verleden. In de afgelo-
pen dagen kreeg Atlético toch
gedaan wat Crystal Palace niet
lukte: Dalian verleiden. 

Wat Palace niet wist, is dat
makelaar Christophe Henrotay
– nog altijd wachtend op zijn
uitlevering aan België in een
fraudedossier – maanden gele-
den een eventuele terugkeer
aan Atlético had voorgesteld.
Na de zegen van Simeone deed
CEO Miguel Angel Gil zijn werk.
Ze bedongen een huur met
aankoop optie van 30 miljoen. 

Voor de stadsderby tegen
Real vandaag zit Carrasco zelfs
in de voorlopige selectie.

Atlético bedong
een huur met
aankoop optie 
van 30 miljoen
voor Carrasco


