
ritme blijven. Ik had het er deze week nog over
met kinesist Lieven Maesschalck. Die zei ook:
‘Jij hebt echt wel ingrijpende operaties gehad.
Zorg goed voor je lichaam.’ Langs de andere
kant kan ik straks tijdens de voorbereiding een
stevige basis leggen. Vorig jaar op hetzelfde mo-
ment was ik geblesseerd, en hoe je het draait of
keert: zonder een goede basis blijf je sukkelen.
Pas na de winterstop voelde ik me echt top.”

Ben jij nostalgisch?
“Meer en meer. De afgelopen maanden ben ik
gaan nadenken over wat ik presteerde in mijn
carrière – ik verveelde mij. Ik tikte in ‘Defour +
YouTube’. Eens zien hoe het geweest is.”

Als je één wedstrijd uit jouw periode bij
Standard zou mogen terugzien, welke neem
je?
“De titelmatch tegen Anderlecht met Michel
(Preud’homme, in 2008, SK). Zelf was ik niet op-
vallend goed die wedstrijd. Maar ik kan mij echt
de hele dag van ’s morgens tot ’s avonds laat
voor de geest halen. Ik kreeg toen ook de Gou-
den Schoen uit handen van Zidane. Een paar
weken voordien was mijn schouder uit de kom
gegaan. Ik droeg een bescherming en van de
medische staf mocht ik geen duels aangaan.
Preud’homme heeft me toen op links gezet en
Witsel naar het centrum getrokken.”

Doe voor eens en voor altijd
het verhaal van in de
kleedkamer vlak voor die
wedstrijd tegen Anderlecht.
“Preud’homme had niet de ge-
woonte om net voor de ploeg
naar buiten ging nog te spee-
chen. Maar toen wel. Hij was
heel de week nerveus ge-
weest. Na 25 jaar kampioen
kunnen worden, tegen Ander-
lecht… Hij liep op de tippen
van de tenen en hij begon te
praten, zo van: ‘Jongens, we
mogen zeker geen vroege goal
pakken.’ Het kwam erop neer
dat Preud’homme sprak in termen van ‘niet
verliezen’, terwijl wij gewoon vol gas wilden
gaan. Toen heeft Siramana Dembélé, denk ik,
gevraagd aan de trainer om even te wachten op
de gang en riepen wij: ‘We gaan er vol voor!’
Maar onze eerste helft trok op niks.”

Hoe was het om de kleedkamer te delen met
zowel Conceição als Sá Pinto?
“Wij speelden op training vaak 5 tegen 5 of 7
tegen 7. Die twee stonden vaak tegen elkaar. Als
een van de twee gewonnen had, begon hij de
andere te treiteren tot diens potje helemaal
overkookte. Daar wilde je niet tussen komen.
Dan hadden ze elkaar net geen blauw oog ge-
klopt, kwamen ze in de kleedkamer en begon-
nen ze onder de douche te dollen met elkaar. Je
mocht die twee vooral niet zeggen dat de ander
beter was. (lacht) Als je zei: ‘Sergio, in België
moet iedereen zwijgen, of we gaan eens de
beelden tonen van jou bij Inter en Lazio’, dan
sprong de vonk over. Je moest hun ego strelen.”

Ben je verrast dat Conceição, nu bij FC
Porto, zo’n goede trainer is geworden?
“Ergens wel. Ik had gedacht dat hij veel meer
moeite zou hebben om zijn opvliegende karak-
ter te bedwingen. Maar al in zijn eerste club als
trainer, Olhanense, haalde hij een record aan
punten. Toch straf.”

Je mag één wedstrijd bij FC Porto kiezen. 
“De titelmatch Porto-Benfica in mijn tweede sei-
zoen. Benfica had genoeg aan een punt, wij

moesten winnen. In de negentigste minuut, bij 1-
1, kwam bij ons ene Kelvin in het veld. Hij was 18
of zo. Die jongen haalde normaal nooit de 
selectie. Bij zijn eerste baltoets, 92ste minuut,
jaagt hij ’m erin. Er is een historisch tv-beeld van
Jorge Jesus, de coach van Benfica, die op zijn
knieën valt en in tranen uitbarst.”

Eén match uit je Anderlecht-periode?
“Doe maar mijn eerste match op Brugge.”

Augustus 2014. Je was een halfuur ronduit
geweldig, scoorde de 0-1 en legde je
vingertje op je mond. Olympia schuimbekte.
“We kwamen 0-2 voor, waarna mijn motor ont-
plofte. Club kwam na de rust tot 2-2 terug. Maar
dat eerste halfuur kwam niemand aan mijn ni-
veau. Mijn tweede jaar bij Burnley was ook zo.
Ik had het gevoel dat mij niks kon gebeuren.
Weet je, als ik echt 100 procent was, dan mocht
komen wie wilde: ik was baas.”

Dat is veel te weinig gebeurd. Frustreert het
jou, of heb je vrede met de blessures?
“Het frustreert mij. Omdat mijn carrière veel
beter had gekund zonder al die remmingen.”

Jullie hebben met de spelersgroep van
Antwerp in deze corona periode een deel
van jullie salaris afgestaan. Dat voel jij niet,

toch?
“Neen. Ik heb ook een deel
van mijn loon afgestaan aan
het ziekenhuis in Mechelen.”

Heb je goed verdiend in je
carrière?
“Denk het wel. Ik heb over,
maar ik moet niet zot doen.”

Domme kosten gemaakt?
“Auto’s. Toen ik achttien was
en bij Standard speelde, had ik
vier auto’s. Een schone auto
vond ik stoer en geweldig. Ik
had een Audi RS6, een Audi
Q7, een Audi TT. Toen rede-

neerde ik: ach, ik ga de komende jaren alleen
maar meer verdienen. Eenmaal ik ouder werd,
en met de hulp van andere mensen, ben ik be-
ginnen na te denken over geld. Ik doe niet meer
onnozel.”

Zit jij volgende week met cola en chips klaar
voor de wedstrijd Dortmund-Schalke?
“Niet echt. Wat als Lewandowski besmet raakt.
Of Neuer? Gaan ze dan ook nog voortdoen? In
Mönchengladbach waren toch ook twee spelers
besmet? Wacht tot het in Bayern gebeurt.”

Je bent op 30 juni einde contract. Hoe ziet
jouw toekomst eruit?
“Ik had een eerste gesprek met Antwerp om de
intenties van beide kanten te kennen. Die lie-
pen zo goed als gelijk. Een nieuw contract bij
Antwerp is mijn voorkeur.”

En Luciano D’Onofrio wil ook door met jou?
(knikt) “Er zal nog een beetje onderhandeld
worden. Maar de standpunten liggen vrij dicht
bij elkaar. Ik heb wat belangstelling van enkele
buitenlandse clubs, maar met die hele corona is
het een heel rare situatie.”

Heb jij niet altijd de wens uitgedrukt om je
loopbaan te eindigen bij KV Mechelen?
“Die ambitie blijft zo. Ik zou heel graag de cirkel
rondmaken en eindigen bij KV Mechelen. Maar
als het moment komt dat ik die beslissing neem,
zal Mechelen mij dan ook willen? Het moet van
twee kanten komen, hé.” (SK)
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Je weet dat de fans die in stadions naar voetballers 
schreeuwen of wielrenners aanmoedigen 
bij koersen superverspreiders kunnen zijn

NEDERLANDSE PREMIER MARK RUTTE TWIJFELT OVER GROTE SPORTEVENTS NA 1 SEPTEMBER, AAN NOS
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Nepsupporters

us: wij voetballen niet tot 31 juli, ook
niet zonder publiek. De competitie is
stopgezet. Dat is duidelijk. Nu nog
die reeds betaalde tv-rechten voor
de niet-gespeelde wedstrijden vrij-
waren, een beetje solidair zijn – of
doen alsof – en de clubbestuurders
kunnen met welverdiende vakantie.

Nederland voetbalt niet tot 
1 september. Frankrijk heeft ook zijn

competitie gestopt.
Maar dan. Engeland hoopt te herbeginnen

op 8 juni. Duitsland op 16 mei, dat is volgende
week zaterdag al. Portugal begint op 30 mei,
Spanje denkt eraan tussen 15 en 28 juni. In
Italië overweegt men collectieve trainingen
vanaf 18 mei.

Iets verder van onze interessesfeer: Kroatië
begint op 6 juni, Servië op 30 mei, Oekraïne
op 13 juni, Turkije op 12 juni en Griekenland
begin juni, maar de Grieken weten nog niet
juist wanneer. Rusland denkt aan 21 of 28 juni.
Wit-Rusland herbegint niet want nooit ge-
stopt. Daar doen ze het zelfs nog met publiek.

In de landen waar de onderbroken voetbal-
competitie alsnog wordt afge-
werkt, zal zonder publiek
worden gespeeld. De Bundes-
liga is als eerste aan de beurt –
als alles verloopt volgens plan
tenminste – en op zaterdag
staat al meteen de Revier-
derby tussen Borussia Dort-
mund en Schalke 04 op het
programma. In Dortmund, in
het gigantische Signal Iduna
Park waar gemiddeld meer
dan 80.000 toeschouwers de
wedstrijden bijwonen, zullen
maximaal 322 mensen zitten.
In de tribunes staan nog eens
10.000 plastieken afdrukken
van de fans, een initiatief van Borussia Mön-
chengladbach dat snel door Dortmund werd
gekopieerd.

Zonder publiek en met plastieken fans, ik
heb het nooit eerder meegemaakt. Wel eens
de combinatie van een voor een kwart gevuld
stadion en een bovenste ring met daarop sup-
porters van bordkarton. Dat was in Bangkok
in 1998 op de Asian Games. Ik ging naar het
voetbal kijken, Iran tegen een ander land, en
de perstribune in het stadion van de universi-
teit was ook in de bovenste ring. Naast ons
liep een echte Thai dat hele vak af om elke
omgevallen landgenoot van bordkarton – er
was storm op komst en het waaide fel – weer
recht te zetten. Naar het schijnt hebben de 
fakefans bij Borussia wel elk hun eigen foto,
maar in 1998 was daar geen sprake van. De
hele tribune was gekloond uit dezelfde Thai,
een breedlachende dertiger waar niet het
minste piepje uit kwam.

We zouden moeten gruwelen bij de ge-

dachte aan sport zonder publiek. Geen sfeer,
geen respons uit de tribune, geen gezang,
niks. Alleen doodse stilte, onderbroken door
een gil van een speler, een vloek van een
coach, een fluitje van een ref en een schaarse
reactie van een bestuurder. Maar na veertig
jaar in dit vak zie ik ook de voordelen van
geen publiek.

Ik neem u even mee naar een normale
voetbalwedstrijd in onze pintjesliga. Is het
Club in Jan Breydel (17 kilometer), dan moet
ik anderhalf uur van tevoren weg en ik ken
nog wel alle sluipwegen door Tillegembos. Is
het AA Gent in de Ghelamco (40 kilometer)
dan moet ik pas een uur voor de wedstrijd
weg. De parkeerplaats is iets verder van het
stadion dan in Brugge en toch kan ik later ver-
trekken. Heeft te maken met de ligging van
het stadion aan een kruising van autowegen
en mijn eigen uitgebreide studie van het
meest efficiënte aanrijtraject in functie van
aanvangsuur/dag.

Maar dan. Een wedstrijd op het EK voetbal:
vertrek drie uur voor aftrap voor hooguit 
tien kilometer afstand. World Cup 2018 in

Rusland: vertrek drie uur
voor de aftrap. Waanzin, 
maar het is niet anders. 
Olympische Spelen, openings-
ceremonie. Bericht van de 
organisatoren: kom a.u.b. 
drie uur van tevoren naar het 
stadion.

De Tour: die hebben iets
speciaals en dat heet de PPO
(point de passage obligatoire),
een controlepunt waarlangs
alleen geaccrediteerden wor-
den toegelaten, waarna het
makkelijk rijden is tot de per-
sparking. Niettemin is het aan
te raden een paar uur op

voorhand ter plekke te zijn. Het wegrijden 
bij evenementen met veel publiek is vaak 
veel lastiger dan er geraken. Allemaal 
omdat er ook mensen komen kijken, veel
mensen.

En nu, zonder publiek. Club: twintig minu-
ten zouden volstaan. Gent: een dik halfuur
nog wel, komt door de afstand. Een EK-wed-
strijd: een halfuurtje. World Cup: idem. De
olympische openingsceremonie: afhankelijk
van waar je logeert, maar tien minuutjes voor
het begin je bij de controle aanbieden, moet
volstaan. De Tour: geen publiek is geen village
de départ, dus waarom zou je nog naar de
start rijden? Een uur vóór de renners over het
verkeersvrije parcours naar de aankomst-
plaats razen, heerlijk.

U zult begrijpen dat ik voor mijn fin de car-
rière dit virologische experiment van sport-
competities zonder publiek alle kansen wil
geven. Dat ze nog maar een beetje wachten
met dat vaccin.

De klusjesman van Borussia Mönchengladbach plaatst de supporters van bordkarton en
maakt de tribune schoon voor de herneming van de Bundeliga op 16 mei. © AP

Gruwelen bij 
de gedachte
aan sport
zonder
publiek? Na
veertig jaar 
in dit vak zie ik
ook de
voordelen

D

Lukaku naar
Inter-training
met mondkapje

Romelu Lukaku hervat net als
alle ploegmaats de trainingen bij
Inter. Ze hebben allemaal nega-
tief getest op corona. Lukaku
arriveerde met mondmasker en
met groene handschoenen. Hij
was de lockdown al een tijdje
beu en wilde na bijna zestig 
dagen weer trainen. Mogelijk
zijn het wel zijn laatste sessies
met spitsbroeder Lautaro
Martínez. Barcelona is per-
soonlijk rond met de Argentijn,
maar Inter is enkel bereid om
hem te verkopen voor 110 mil-
joen euro. Bij Real Madrid testte
evenmin iemand positief. Maan-
dag trainen Eden Hazard en
Thibaut Courtois voor het eerst
weer op het veld. (KTH/SK)

FIFA stemt in met vijf 
vervangingen per match
Voortaan mag een trainer vijf
keer wisselen per wedstrijd. De
FIFA en de IFAB, het orgaan dat
de voetbalreglementen wereld-
wijd coördineert, hebben daar-
toe de toestemming gegeven.
De wereldvoetbalbond wil zo
voorkomen dat voetballers die
een hele tijd hebben stilgelegen
omwille van de coronapande-
mie op korte tijd (te) veel mi-
nuten moeten spelen. Normaal
mogen de trainers van beide
teams drie keer wisselen. 

De voorbije weken kwam uit
verschillende hoeken het ver-
zoek om meer wissels toe te
staan. Veel toplanden willen de
komende maanden in snel-
tempo hun competities nog 

afwerken en daardoor zouden
spelers onder grote druk ko-
men te staan. 

De tijdelijke reglementswij-
ziging is onmiddellijk van
kracht en geldt voor competi-
ties die dit jaar nog hernemen
en voor het einde van het jaar
beëindigd worden. Het nieuwe
seizoen in de Jupiler Pro League
valt bijvoorbeeld buiten deze
maatregel. De FIFA en de IFAB
zullen op een later tijdstip be-
kijken of ze de maatregel toe-
passen op het EK van 2021.

Tot slot mogen competities
die gebruikmaken van de VAR
dit systeem tijdelijk laten vallen.
Die beslissing is in handen van
de nationale bonden. (BELGA)

‘Toen ik achttien
was en bij
Standard speelde,
had ik vier auto’s.
Dat vond ik stoer
en geweldig. Nu
doe ik niet meer
onnozel’
STEVEN DEFOUR
ANTWERP FC


