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Als jonge speler kan je nergens
beter zijn dan bij Anderlecht

JEREMY DOKU, 17-JARIGE AANVALLER, IS OPGETOGEN OVER ZIJN CONTRACTVERLENGING, OP ‘SPORZA.BE’
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Kim kan het nog

ij comebacks komen altijd dezelfde
vragen terug bij de comebacker
(m/v):

Kan ik nog zo goed wat ik vroeger
goed kon?

Zal ik het fysiek trekken?
Wat zijn mijn verwachtingen en

die van de buitenwereld?
Hoe lang zal de goesting duren?
Hoe verteer ik dat mentaal?

Je kan van Kim Clijsters veel zeggen, en op
deze plaats was nooit een gebrek aan enige re-
lativering, maar niet dat ze niet kan tennissen.
Dat heeft ze afgelopen maandag bewezen
tegen Garbine Muguruza, nummer zestien van
de wereld en recentelijk nog finaliste van de
Australian Open. De aandacht van de nationale
media was een beetje buitenmaats, maar in de
sport is dat de normaalste zaak van de wereld
geworden. Perspectief houden, blijft lastig,
maar toch een poging daartoe.

Waarom Kim Clijsters uitge-
rekend in Dubai haar start ver-
vroegde en niet wachtte tot
Monterey, is een beetje een
raadsel. De beste opties zijn
dat ze ongeduldig was en
dacht ‘let’s get it over with girl’,
en/of alle kosten voor haar en
haar gevolg betaald kreeg
en/of een aardige zak startgeld
om precies daar haar come-
back te maken. In elk geval
heeft ze nu een referentiewed-
strijd of althans twee totaal
verschillende referentiesets.
De eerste set was er een om
snel te vergeten en legde met-
een het grootste manco bloot:
de service.

Met alle respect voor de
reeds geleverde arbeid van
Kim en co., dat is het enige on-
derdeel van het hele tennis dat je zonder te-
genstander kan simuleren en trainen. Dat had
beter gekund en ook gemoeten, maar kan het
wel nog beter? De tweede set was dan weer
een aardige aanwijzing van wat haast onaan -
getast is gebleven in die zeven en een half jaar
afwezigheid: haar vechtlust.

Vraag 1 is beantwoord: ze kan het nog – met
deze slag om de arm – áls de tegenstander het
toelaat. Je kan er van op aan dat deze wedstrijd
door heel het circuit is bekeken en dat elke
coach van elke toekomende tegenspeelster het
spel van Kim III zal ontleden en haar voortaan
op de zwakke punten zal proberen pakken.
Dat zijn er voorlopig nog heel wat.

Bij Muguruza kreeg je ook de indruk dat ze
tijdens haar veertiendaagse congé na Austra-
lië niet te veel racket had gezien en dat ze
schrok toen Clijsters haar spel optilde. Vol-
gende wedstrijden zullen ons wijzer maken

over de vraag of Clijsters zich herpakte in die
tweede set dan wel dat Muguruza het bijna
weggaf.

Vraag twee. In dat tempo – trainen, één
matchke en weer naar huis – kan ze tot haar
vijfenveertigste mee en makkelijk tussendoor
nog eens drie kinderen kopen. Dat wil ze niet,
dus zal ze de fysieke arbeid tussen de toer-
nooien moeten opvoeren. Zelfs de tennis -
redacties hadden het inmiddels gezien. Ze
omschreven het cryptisch als ‘er is nog wat 
fysiek werk te leveren’. Dat is allernoodzake-
lijkst om blessures te vermijden. Het is te
hopen dat ze deze week thuis alweer hard aan
het werk is. X aantal kilo’s te veel en 7,5 jaar
jaar ouder, het is niet niks.

Vraag drie. Voor de verwachtingen hoeft
ze niet bang te zijn, niet bij de buitenwereld
en niet bij haar. De occasionele stukjesschrij-
ver niet te na gesproken, is de buitenwereld
volstrekt kritiekloos en zijzelf is al lang blij

als ze zich niet belachelijk
maakt. Van dat laatste is hoe-
genaamd geen sprake. Haar
spel zag er bij momenten erg
goed uit, maandag in Dubai,
met de nadruk op ‘bij mo-
menten’.

Probleem blijft dat ze nood
heeft aan punten om een
beetje een normale loting te
krijgen. Nu moet ze overal 
rekenen op wildcards, maar
zoals bekend komen die in de
eerste ronde zelden of nooit
uit tegen het nummer 1.000
of tegen een andere wildcard.
De kans dat ze, waar ze ook
speelt, weer een top 20-speel-
ster of hoger treft en bijna
zeker een reekshoofd, blijft 
levensgroot. In Monterey vol-
gende week zullen we alweer

wat wijzer worden.
Vragen vier en vijf zijn hele lastige. Die

goesting is er, spatte er zelfs van af, maar als
ze van toernooi naar toernooi sukkelt zonder
één wedstrijd van belang te winnen, ver-
dwijnt die goesting veel sneller dan ze is geko-
men. Clijsters I en II waren gewend van af en
toe te verliezen, maar veel vaker te winnen.
Niks erger voor een winnaar dan verliezen. Of
wel: geblesseerd geraken en daardoor verlie-
zen, dat is helemaal het einde. Dan is de goes-
ting zo voorbij.

Het is een beetje een catch 22 voor Kim Clijs-
ters: of ze wint geregeld, speelt veel en riskeert
blessures, of ze wint niet veel, speelt niet veel
en blijft gezond, maar raakt het verliezen beu.
Mooi zou zijn als ze een evenwicht vindt tussen
winnen om het spannend en eerbaar te hou-
den voor zichzelf en verliezen om te kunnen
rusten en niet te kraken.

Kim Clijsters keerde afgelopen week terug in het professionele tennis. © AP
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Eerste klasse A
Speeldag 27

Gisteravond
KV Kortrijk - KRC Genk 0-1

Vandaag
Standard - Antwerp 18 uur

Moeskroen - Cercle Brugge 20 uur

KV Oostende - Z. Waregem 20 uur

KV Mechelen - W.-Beveren 20.30 uur

Zondag
Club Brugge - Charleroi 14.30 uur

Anderlecht - Eupen 18 uur

AA Gent - STVV 20 uur

Stand
1. Club Brugge 26 61
2. AA Gent 26 52
3. Charleroi 26 48
4. Antwerp 26 47
5. Standard 26 45
6. KRC Genk 27 41
7. KV Mechelen 26 37
8. Z. Waregem 26 34

9. Anderlecht 26 34
10.Moeskroen 26 33
11. KV Kortrijk 26 32
12. STVV 26 32
13. Eupen 26 26
14. KV Oostende 26 21
15. W.-Beveren 26 20
16. Cercle Brugge26 17

analyseert: bezadigd, gematigd en met weinig
sentiment. “Ik vind het een triestige gedachte dat
Sporting zou verdwijnen, maar ik zou liegen als
ik zeg dat het mij emotioneel raakt.” Anthuenis is
van Lokeren, maar hij is nog meer van het pro-
fessionele voetbal: een wereld van passanten, die
van afscheid nemen een gewoonte hebben ge-
maakt. Het is een stiel die niet iedereen beheerst.

Neem nu Willy Peeters. Op kwieke, korte
beentjes wandelt hij door Daknam, het stadion
van Sporting, en bij alles wat hij doet – een deur
openen, de lift nemen, zijn blik over het groene
veld sturen – denkt hij dat het misschien één van
de laatste keren is. Die gedachte uitspreken, doet
hem pijn. “U moet mij excuseren”, zegt hij en
dan zwijgt hij tot de tranen weer zakken. 

Willy is 89 en al supporter van zijn zevende.
Zijn club Racing Lokeren speelde op een veld dat
‘Op Den Bescheten Durpel’ heette, zoals het café
waar de voetbalvereniging was geboren. Willy
stond er om de veertien dagen op een houten
plank die zijn grootvader op de fiets had meege-
bracht om zijn kleinkind koude voeten te bespa-
ren. Later speelde hij er ook zelf, als ‘inside
links’, maar hij speelde zijn knie naar de vaantjes
en werd ploegafgevaardigde.

Toen Racing in 1970 fuseerde
met Standaard Lokeren en
onder de naam Sporting Loke-
ren ging voetballen in Daknam,
een stadion waar tot dan toe
races met windhonden werden
gehouden, verhuisde Willy
mee. De nieuwe ploeg begon in
bevordering en zat twee seizoe-
nen later al in tweede klasse.
Nog eens twee seizoenen later
debuteerde Sporting in de
hoogste afdeling. Willy bleef er
48 jaar lang délégué, de laatste
twee seizoenen regelt hij nog
bussen en verzekeringspapie-
ren voor de spelers. “Mijn kin-
deren”, noemt hij die spelers,
want zelf heeft hij er geen.
Sinds Willy met pensioen is – hij
was eerste wachtmeester in het
leger en nog veel langer ploeg-
baas bij General Motors – is
Sporting zijn familie geworden.
Zelf gaat hij nog verder: “De
voetbal, dat is mijn leven.”

En nu dreigt ‘de voetbal’ hem afgepakt te wor-
den. De vraag wat dat met hem zal doen, jaagt
hem schrik aan. “Ik slaap er al dagen slecht van.
Alsof er gedurig een film in mijn hoofd afspeelt.
Telkens ik erover begin, probeert mijn vrouw zo
snel mogelijk van onderwerp te veranderen, want
ze zit met mijn gezondheid in. Ik weet het: ik trek
het mij te veel aan, maar ik kan er niet aan doen.
Het gaat allemaal rechtstreeks naar mijn hart. Let-
terlijk en figuurlijk. Wat ik voel voor Lokeren, dat
is oprechte liefde, ik kan er geen ander woord
voor vinden. Maar vraag mij niet om die liefde uit
te leggen, want ik begrijp het zelf niet. Het is maar
voetbal, dat weet ik ook, maar in mij is dat zoda-
nig gegroeid en vergroeid… ‘Màs que un club’, zeg-
gen ze in Barcelona. Wel, voor mij is dat ook zo.
Het is véél meer.”

GELDKLOPPERS
Zoals Willy zijn er nog, supporters met een liefde
die dieper gaat dan hun verstand kan vatten. Ad-
hémar Verniers en Cécile Pieters houden al 29
jaar de fanshop bij het stadion open, in ruil voor
drankbonnetjes en een gratis ticket voor thuis- en
uitwedstrijden. Hij is 81, zij een jaar jonger. Eén
halve dag in de week zijn ze nog open, op woens-
dagnamiddag, en ook op wedstrijddagen. Ze ver-

kopen er nog altijd spullen, maar veel is het niet
meer. In 2012, het jaar waarin Sporting voor het
eerst de beker won, stonden de supporters soms
in rijen aan te schuiven voor truitjes en sjaals. 
’s Avonds reed het koppel dan met meer dan
10.000 euro naar huis, waar ze het geld in de
diepvriezer bewaarden tot ze het ’s anderen-
daags naar de bank brachten.

“En nu vraag ik mij af: wat voor zotten zijn wij
eigenlijk?”, zucht Cécile. “Die hele voetbal is een
maffia geworden, het draait allemaal om geld en
zelfs de voetbalbond laat maar gebeuren. ‘Opera-
tie Propere Handen’, zeggen ze, maar die Mogi
Bayat doet toch maar weer schoon zaken. En
daar steken wij, de gewone man, al onze tijd in,
in een spelleke van geldkloppers dat compleet
boven onze hoofden wordt gespeeld. Daar jagen
wij ons in op, iedere keer als ze slecht spelen.
Hier op Lokeren is het al maanden van dat. “We
komen nooit meer”, zeggen we en de week erop
staan we er opnieuw. Waarom? Dat we het zelf
niet weten. Omdat het sterker is dan onszelf. Dan
zijt ge toch zot?” Cécile lacht niet eens met zich-
zelf, ze stelt het gewoon machteloos vast, zoals
ze ook machteloos moet vaststellen dat haar club
ten dode is opgeschreven. “En toch blijf ik

hopen, tegen beter weten in,
gewoon omdat ge u niet wilt
voorstellen hoe het zal zijn als
Sporting er niet meer is.” 

Clublegende Bob Hoogen-
boom wordt kwaad als hij aan
het verdriet van die supporters
denkt. In het Amsterdams dat
ook zijn ex-Ajax-ploegmaat
Johan Cruyff sprak, loopt hij
minutenlang leeg: “Er is zo veel
pijn, joh. Iedereen spreekt me
erover aan. Meestal lachen ze
erom, alsof het hun helemaal
niks doet, maar ze krimpen
voor je ogen in elkaar. Een
buurman van me is helemaal
gek van de club. In tien maan-
den tijd lijkt die gozer tien jaar
ouder geworden.”

Hoogenboom stond zestien
jaar lang in het doel van Spor-
ting Lokeren, niemand speelde
meer wedstrijden voor de club.
Op Daknam zag je hem nooit
meer. Dat hij van de vorige

voorzitter Roger Lambrecht, de man van de ban-
dencentrales, moest betalen voor een ticket,
vond hij er ver over.

“Weet je wat-ie daarover zei, die Lambrecht?”,
zegt Hoogenboom. “Ze hebben genoeg verdiend
aan ons, ze mogen iets teruggeven ook.” Sode-
mieter toch op! Voor mij is Sporting al dood
sinds die rubberboer de club heeft overgeno-
men. Ik kende hem: hij was van de socio-club, de
vip-ruimte waar ik nooit kwam omdat er alleen
van die rijke kakkers liepen die denken dat ze
beter zijn dan een gewone supporter. Een echte
bullebak is het. Altijd maar brullen tegen zijn me-
dewerkers. Nul respect heeft-ie voor de mensen.
En dát is de hele ellende van Lokeren geweest.
Hoe ze met hun kapitaal zijn omgegaan – de spe-
lers en de supporters – dat zat helemaal fout. Een
handeltje was het geworden, meer niet.”

In het café op de Grote Markt heeft Rudy De
Smet nog één retorische vraag. “Natuurlijk is het
allemaal erg,” zegt de secretaris van de suppor-
tersclub, “maar stel nu eens dat het morgen ge-
daan is met Lokeren. Gaat de wereld dan
vergaan?” In Daknam geeft oud-délégué Willy
Peeters toch antwoord. “Mijn wereld wel, ben ik
bang,” zegt hij. En hij zwijgt tot de tranen weer
zakken. (SVB)

‘Dát is de hele
ellende van
Lokeren: hoe ze
met hun kapitaal
zijn omgegaan –
de spelers en de
supporters – dat
zat helemaal fout’
BOB HOOGENBOOM
CLUBLEGENDE

Chaos in 1B: ook Westerlo
zou Virton willen steunen
KVC Westerlo ‘heeft de intentie’
om als belanghebbende partij
in evocatieberoep te gaan tegen
de beslissing om de wedstrijd
tussen Virton en Beerschot 
(1-0) nietig te verklaren. Dat be-
vestigt bestuurder Wim Van
Hove. De Kemphanen willen
zich ook aansluiten bij de pro-
cedure van Virton bij het Bel-
gisch Arbitragehof voor de
Sport (BAS). 

De wedstrijd van de 23ste
speeldag werd beslist door een
controversieel doelpunt, dat
volgens de Geschillencommissie
Hoger Beroep een inbreuk was
op de spelregels. Het duel in Vir-
ton werd gisteren nietig ver-
klaard en de replay vastgelegd

op maandag 2 maart, vlak na de
slotspeeldag in 1B. Dat heeft ook
gevolgen voor Westerlo, dat sa-
men met Virton en Beerschot
de leidersplaats deelt in de
tweede periode. De Kempha-
nen hekelen dat de spannende
eindstrijd verstoord wordt, en
hebben er bovendien alle be-
lang bij dat Beerschot geen ex-
tra kans krijgt om uit te lopen. 

Westerlo tekent wellicht
maandag evocatieberoep aan.
“Dat is onze intentie, maar laat
ons eerst focussen op de wed-
strijd van zaterdag. We hebben
een termijn van zeven dagen
om te beslissen. Dat geeft ons
de tijd om advies in te winnen”,
aldus Van Hove. (DM)


