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Deze cross kostte 350.000 euro 
en onze vips hebben niet eens 
iets kunnen eten
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Belgian Bitches

r was van de week onder journalisten
wat discussie over wat een team is,
beter nog wat een olympische team-
sport is. Een teamsport is een sport die
met een bal wordt gespeeld en met mi-
nimaal vijf spelers (m/v) op het veld. Of
nog: waarbij de specifieke teamtactiek
de vraag overstijgt ‘wie loopt/zwemt
wanneer?’, ’wie turnt wanneer?’, ‘welk
paard doet het wanneer?’ of ‘hoe hard

roeien we met zijn allen?’.
Olympische teamsporten zijn voetbal, vol-

leybal, basketbal, handbal, hockey, waterpolo,
honkbal, rugby sevens en (is een debat waard)
wielrennen. Estafettes in lopen, zwemmen en
nu ook in triatlon zijn geen teamsport. Dubbel
in (tafel)tennis: eveneens geen teamsport. Dat
zijn dan weer duo’s, net als in
zeilen, roeien (ook met vier of
met acht) en duiken. De team-
competitie in gymnastiek en
artistiek zwemmen (die heb-
ben ook duo’s): met alle res-
pect, maar geen teamsport.

Dat is geen waardeoordeel.
Individueel presteren waarna
de behaalde punten worden
opgeteld voor het teamresul-
taat, zoals in gymnastiek, is
stresserender dan in een team
spelen waar de fouten van de
ene in het veld meteen door de
andere kunnen worden ge-
compenseerd.

De component van x-aantal
goede spelers/speelsters op
hetzelfde moment zover krij-
gen dat ze samen presteren in
een ploeg, zorgt voor een extra
dimensie in de prestatie.
Onder meer daarom zijn pres-
taties in de echte teamsporten,
vaak ook spelsporten, een graadmeter voor de
staat van een topsportland. U heeft er door
deze introductie even op moeten wachten,
maar hier volgt het goede nieuws: Team Bel-
gium gaat met een vrouwenploeg naar de
Olympische Spelen in Tokio en dat in de meest
mondiale van alle teamsporten, basketbal.

Voor de tweede keer in de olympische ge-
schiedenis nog maar vaardigt België een vrou-
wenteam in een ploegsport af naar de
zomerspelen. Na de hockeyvrouwen in Lon-
den in 2012 die elfde werden na een ultieme
(en enige) overwinning op de VS, zijn de Bel-
gian Cats van de zomer in Saitama Super
Arena, veertig kilometer buiten Tokio, aan de
slag.

Die olympische kwalificatie is een van de
meest ophefmakende prestaties van de laatste
jaren in de Belgische sport en het bewijs dat
we er als sportland op vooruitgaan. De Belgian
Cats zijn net als de hockey- en voetbalteams
een echte nationale ploeg met een substantiële

inbreng van Franstalige speelsters.
Dit olympisch ticket heeft vele vaders, maar

de beslissing van de bobo’s van de basketbal-
bond om een gooi te doen naar de organisatie
van het olympisch kwalificatietornooi is een
gouden zet gebleken. De drie dagen in de Ver-
sluys Dome zijn begroot op 1,2 miljoen euro,
waarvan een derde naar de internationale
bond gaat. Of er winst dan wel verlies wordt
gemaakt, daar zijn ze nog niet achter, maar is
ook van geen belang. Sportief succes mag een
cent kosten en deze investering zal zich op ter-
mijn terugverdienen.

Dit olympisch ticket heeft ook één oermoe-
der: Ann Wauters. Gisteren in Oostende werd
ze gevolgd door twee cameraploegen. Produc-
tiehuis Deklat Binnen stoomt van haar een

portret klaar dat al is verkocht
aan de VRT. Play Sports plant
met haar een ‘Hoogvliegers’.
Zelden is een bankzitter (m/v)
zo bejubeld als Ann Wauters.

Haar beste dagen op het
veld liggen al een paar jaar
achter de rug, maar het is haar
verdienste dat de Belgian Cats
heel veel losmaken bij de
sportminnende bevolking van
het hele land. In één dag
waren de ruim twaalfduizend
tickets de deur uit en de voor-
bije drie dagen kwamen ze
even goed vanuit Brussel en
Wallonië naar Oostende afge-
zakt. Daar mag aan het eind
van het jaar, als ze na die deel-
name op de Olympische Spe-
len op haar veertigste stopt,
eindelijk een trofee op volgen,
en zelfs meer dan één.

Het Emma Meesseman-ef-
fect – na haar MVP en kampi-

oenstitel in de WNBA – versterkte nog eens de
Cats-hype. Vreemd genoeg gingen de Cats daar
zelf bijna aan ten onder. Beangstigend soms,
hoe ze in elke wedstrijd periodes hadden dat
het hen zwart voor de ogen werd, het spel
stokte, de tegenstand hen oprolde, dat ze als
poesjes over het veld liepen. Waarna dan een
periode volgde – meestal het derde quarter –
waarin ze tijgers werden, de tegenstand van
het kastje naar de muur speelden en in no
time een beslissende voorsprong verwierven.
Tegen Canada kwamen ze iets te kort. Tegen
Japan en Zweden volstond telkens één super-
quarter.

De Belgian Cats zijn een vreemde ploeg met
een dynamiek die gevonden vreten is voor
sportpsychologen. Basketballen kunnen ze,
mooi basketballen zelfs, de Belgian Cats. Nu
nog een paar van die ideale schoondochters
die tegen van de zomer Belgian Bitches wor-
den en dan zijn ze met die ploeg in Tokio nog
niet klaar.

De speelsters vieren een stevig feestje in de kleedkamer na de olympische kwalificatie.
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Beangstigend,
hoe de Belgian
Cats in elke
wedstrijd hele
periodes als
poesjes over
het veld liepen.
Om daarna
tijgers te
worden

E
Essevee dreigt na bekerfinale
ook play-off 1 te missen
De ontgoocheling van de
gemiste bekerfinale moest
plaatsmaken voor fierheid
bij Zulte Waregem, maar op
Mambourg was dat het
geval niet. Essevee ging met
zware cijfers onderuit.

Na de wedstrijd was het zoeken
naar verklaringen voor de ne-
derlaag, die overigens grote ge-
volgen kan hebben in de strijd
om play-off 1. Coach Francky
Dury zag vooral één oorzaak.
“We waren niet 100% gerecu-
pereerd van woensdag, zowel
fysiek als mentaal. De fierheid
van toen hebben we niet kun-
nen tonen. We hebben afge-
zien. Op alle plaatsen op het
veld, en op alle momenten van
de wedstrijd. Ik was opgelucht
dat het na 44 minuten nog
steeds 0-0 stond.”

De komende wedstrijden te-
gen Moeskroen, KV Oostende
en KV Kortrijk moeten gewon-
nen worden als Essevee play-
off 1 niet wil mislopen. “We zul-
len zien wat nodig is”, vervolgt
Dury. “Uit ervaring weet ik dat
we nooit play-off 1 kunnen ha-
len met de punten die we nu
hebben. We moeten het ook
niet dramatiseren, we wisten
dat we zware matchen voor de
boeg hadden. Ik wil geen ex-
cuus zoeken, maar ik wil mijn
spelers verdedigen door te zeg-
gen dat wij fysiek en mentaal
niet aanwezig waren. We zijn
de enige ploeg die op zo’n korte
tijd de voorbije drie matchen
heeft afgewerkt.”

Groter kon het contrast niet
zijn met de match tegen Club
Brugge. Waar waren de spelers

die woensdag voetbalreclame
maakten voor Essevee? Marcq
dacht een avondje wandelvoet-
bal te plegen tegen zijn ex-
ploeg. Mensah moet dringend
in de leer voor zijn hopeloze
defensieve positionering. En
heeft Walsh één kopduel ge-
wonnen? Bossut moest meer-
maals de meubelen redden.

Vooraan stokte de motor

ook, met Larin als prototype.
Al negen competitiewedstrij-
den op rij weet ‘The Canadian
Killer’ niet te scoren. Nochtans
kreeg hij twee loepzuivere kan-
sen aangereikt. Maar zowel de
openingstreffer als de gelijkma-
ker scoren zaten er niet in. “Wie
weet draaide de match hele-
maal anders uit, moesten we
wel gescoord hebben”, geeft
Olivier Deschacht duiding. “La-
rin zit nu helaas in een periode
dat de bal er niet in gaat. Hij
heeft een goaltje nodig, hopelijk
gebeurt dat snel. We moeten re-
kenen op de prestaties van de
andere ploegen, we hebben het
niet meer in eigen hand. We
zullen iets uitzonderlijk moeten
doen om die verloren punten
van vandaag in te halen.” (OPI)

‘We waren niet
gerecupereerd
van woensdag,
zowel fysiek als

mentaal’
FRANCKY DURY

COACH ZULTE WAREGEM

Asamoah viert
hattrick met
rode kaart

Eerste hattrick in zijn carrière en
meteen na zijn derde doelpunt
uitgesloten worden omwille van
te uitbundig vieren. Het over-
kwam Samuel Asamoah op het
uur. Lulliger kan haast niet.
Dat uitgerekend Samuel Asa-
moah zijn ex-club naar de
slachtbank leidde, was onver-
wacht. Want hij mag dan wel
een steengoede voetballer zijn,
een afwerker is hij niet. “De eer-
ste hattrick uit mijn carrière”,
glunderde de Ghanees na de
match. “Een mooie binnenko-
mer ook, waarmee ik hoop dat
ik de coach toch heb overtuigd.
Want de jongste tijd stond ik
meer naast de ploeg dan me 
lief is.” (PJC)

Peeters houdt Cercle 
op het nippertje in leven
Zou het dan toch nog kunnen?
Meer dan één mirakel had Cer-
cle Brugge nodig om alsnog de
degradatie te ontlopen. In de
blessuretijd bezorgde Stef Pee-
ters zijn team tegen KV Meche-
len terug hoop. “Met het team
dat er nu staat moeten we ook
buitenshuis kunnen oogsten”,
vindt de matchwinnaar. Op ver-
plaatsing pakte Cercle tot dus-
ver welgeteld één puntje.

Een bom in de winkelhaak
was het, die Stef Peeters en heel
Cercle Brugge even deed ont-
ploffen. De Limburger had zelf
kort voor de pauze nagelaten
Mechelen al uit te tellen.

“Toen het 2-2 werd, was dat
natuurlijk het eerste wat door

mijn hoofd flitste”, bekende
Peeters. “Ik was halfweg met
een zeer slecht gevoel de kleed-
kamer ingestapt.”

Maar dan kwam minuut 92.
Vanop zo’n 25 meter haalde
Peeters verwoestend uit. “Er
liep een speler van Mechelen
voor me en ik dacht eerst nog
voor hem in te snijden, maar
dan schoot het door me heen
dat meteen trappen een betere
optie was. Castro zag de bal
wellicht te laat komen.”

Met de eerste zege van 2020
op zak, gelooft ook Peeters
weer een klein beetje in een
ommekeer. “De redding is nog
zéér veraf. Maar er staat nu wel
een team.” (LUVM)

Zulte-spits Cyle Larin in duel met Marco Ilaimaharitra. 
© PHOTO NEWS

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

AA GENT 1-1 ANDERLECHT
14’ Colassin 0-1, 28’ David (p) 1-1

CHARLEROI 4-0 ZULTE WAREGEM
45+3’ Rezaei 1-0, 69’ Rezaei 2-0, 78’ Rezaei 3-0, 
91’ Nicholson 4-0

STVV 5-2 EUPEN
13’ Konaté 1-0, 29’ Prevljak 1-1, 40’ Cools 1-2, 
42’ Asamoah 2-2, 45+1’ Asamoah 3-2, 63’ Asamoah 4-2, 
95’ Durkin 5-2

CERCLE BRUGGE 3-2 KV MECHELEN
2’ Eppel 1-0, 5’ Hotic 2-0, 10’ Vanlerberghe 2-1, 
82’ Van Damme 2-2, 91’ Peeters 3-2

MOESKROEN 3-1 KV OOSTENDE
23’ Bataille 0-1, 61’ Sobiech 1-1, 82’ Perica 2-1,
86’ Olinga 3-1

STANDARD UITG. CLUB BRUGGE
12/02 - 20u30

W.-BEVEREN UITG. KV KORTRIJK
12/02 - 20u30

ANTWERP UITG. RACING GENK
13/02 - 20u30

1. Club Brugge 24 17 1 6 51-11 57

2. AA Gent 25 14 4 7 51-26 49

3. Antwerp 24 13 5 6 43-28 45

4. Charleroi 24 12 4 8 40-19 44

5. Standard 24 12 7 5 43-29 41

6. Racing Genk 24 11 9 4 37-34 37

7. Zulte Waregem 25 10 11 4 37-37 34

8. KV Mechelen 24 10 10 4 35-40 34

9. Anderlecht 25 8 7 10 29-26 34

10. STVV 25 9 11 5 32-42 32

11. Moeskroen 25 7 9 9 34-36 30

12. KV Kortrijk 24 7 12 5 33-39 26

13. Eupen 25 7 13 5 22-40 26

14. KV Oostende 25 6 16 3 25-47 21

15. Waasland-Beveren 24 5 14 5 19-48 20

16. Cercle Brugge 25 4 19 2 23-52 14

Belgisch voetbal


