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Ersatz

om je thuis van een honderdje op de
fiets en verheug je je op een lekkere
douche en uitrusten op het terras in
het zonnetje, om je dan te realiseren
dat er weer wordt gevoetbald. Geen
lounge, geen terras, geen zonnetje,
rewind naar het miserabele leven van
een sportjournalist: binnen voor de
televisie zitten kijken naar Borussia
Dortmund gegen Schalke 04. Dat

werd het ook: 0-4, enfin 4-0 dan, tegen
Schalke.

Een deprimerende vertoning, las ik in de
eerste commentaren. Ik ben het daar mee
eens maar dan toch in de eerste plaats omwille
van die commentatoren in plaats van door de
wedstrijd zelf. Analist Marc Degryse zat in de
studio van Play Sports en zocht in de rust en
na de wedstrijd naar een middel om zich van
kant te maken. Gelukkig hadden ze alle tou-
wen bij Telenet op tijd verbor-
gen. Gelukkig was er ook de
altijd goedgezinde Geert De
Vlieger om hem op het juiste
pad te houden. Hij en Karl
Vannieuwkerke zagen natuur-
lijk ook het grotere plaatje:
zeggen dat het nergens op lijkt,
jaagt de kijkers weg.

Eerlijk is eerlijk, het was
voetbal. Ersatz, maar toch
voetbal. Dus het uitzenden
waard. Borussia was een mo-
derne voetbalmachine, zette
Schalke overal onder druk, re-
cupereerde snel en schakelde
meteen om. Thorgan Hazard
was soms meesterlijk, Erling
Haaland ook en verder liepen
er nog een paar hele goede
voetballers rond, zoals Ra-
phael Guerrero met zijn twee
goals.

322 mensen waren toegelaten in een stadion
voor 81.365 toeschouwers. Daaronder tien
journalisten. De plastieken fans, een trucje dat
ze hadden afgekeken van Borussia Mönchen-
gladbach, stonden niet in de tribune. Is dat
‘nóg niet’ of blijft dat Signal Iduna Park bij elke
thuiswedstrijd leeg? Je hoorde elke schreeuw,
elke conversatie tussen spelers, elke aanwij-
zing van de trainer en de bank. Het galmde als
in een reusachtig zwembad, schreef De Volks-
krant. Verder hield die krant zich op de vlakte
en beschreef de sport zoals ze zich voltrok:
een knappe overwinning van de Borussen die
Bayern München onder druk blijven zetten.

Het is nu aan de spelers om de intensiteit bij
zichzelf op te wekken die nodig is om een pres-
tatie te leveren die een rechtstreekse uitzen-
ding van het vertoon wettigt. Lastig? Dat is
hetzelfde als aanvaarden dat een ronderenner

minder hard trapt in een haarspeldbocht waar
geen volk staat. Ongetwijfeld zullen de tribune-
spelers – op het veld en in de perstribune –
diep in hun intrinsieke motivatie moeten tas-
ten om geïnspireerd te blijven. Overigens is dat
op het veld meetbaar. Ik ben nu al benieuwd
naar het verschil in afgelegde kilometers en
sprints aan hoge snelheid met en zonder pu-
bliek.

Het klopt dat publiek van bij het ontstaan
een onlosmakelijk deel is van voetbal, en het
spel wellicht daardoor het populairste ter we-
reld is geworden, maar nu moet het even an-
ders. Deze coronatijden bieden ook kansen:
bijvoorbeeld om de beschaving terug naar het
stadion te halen. Het verdient de aanbeveling
om op Netflix de miniserie The English Game
te bingen. Die gaat over het prille begin van
het voetbal. Meer in het bijzonder de pure
amateurploegen ter vermaak van de elites

(zoals de Old Etonians) die de
hete adem in de nek voelen
van de fabrieksploegen met
werkvolk dat betaald wordt
om te voetballen, zoals Black-
burn Olympic. De serie is - op
enkele details en de romantiek
na – historisch erg correct en
opvallend is onder meer het
ontstaan van het hooliganisme
als twee fabrieksteams het
tegen elkaar moeten opne-
men.

Wel iets om je druk over te
maken, zijn de bepaald onzin-
nige maatregelen die moeten
verhinderen dat de Bundesliga
na drie speeldagen een Covid-
19-selectie in quarantaine moet
sturen. Zowat alles wordt ont-
smet, zowat iedereen is getest,
op de bank zitten de reserve-
spelers en de staf meters van

elkaar. Ze hebben mondkapjes op, maar die
doen ze naar beneden om aanwijzingen te
schreeuwen. Spelers mogen vrij ademen tij-
dens het spel, maar na de wedstrijd mochten
ze niet met elkaar douchen en moesten de
mondkapjes weer op.

Juichen en feesten met elkaar mag ook niet.
De spelers van Hertha Berlijn lieten het bij hun
sensationele uitoverwinning op Hoffenheim
niet aan hun hart komen en knuffelden een
eind weg. Die van Borussia deden elleboogje-
elleboogje of dansten een regendansje, komt
ook van pas dezer dagen. Het toppunt van hy-
pocrisie doet zich voor in het spel zelf met het
voetbal zoals we het kennen. Ze hijgen in el-
kaars nek, hangen aan elkaars lijf, doen hand-
jeklap uit gewoonte, fluimen vliegen in het
rond en – voorspelling – ze blijven allemaal ge-
zond.

Thorgan Hazard, hier vlak na zijn doelpunt, en Benito Raman waren in de derby tussen Borussia Dortmund en
Schalke 04 de eerste Belgen die weer het voetbalveld op mochten. © MARTIN MEISSNER/AP-POOL/DP

Natuurlijk
hoort publiek
bij voetbal,
maar deze
coronatijden
bieden ook
kansen.
Bijvoorbeeld
om de
beschaving
terug naar het
stadion te halen
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Inter wacht op een definitief
antwoord. Ergens in Napels,
tussen de trainingen door, wikt
en weegt Dries Mertens (33) een
laatste keer: blijven of gaan. De
drie opties van Mertens zijn de
de keuze tussen gevoel, ambi-
tie, zon en een nieuwe wereld.

Inter voert de forcing. Steven
Zhang, de Chinese eigenaar van
Inter, verwacht een ‘ja’. Anto-
nio Conte leeft op hoop. Binnen
de club steken ze al een tijdje
niet meer weg dat ze in de run-
ning zijn voor de handtekening
van Mertens. Daarbij doen ze
er alles aan om hem finaal over
de streep te trekken.

Inter biedt een contract voor
twee jaar met optie op een

Dries Mertens kan kiezen tussen Inter,
Chelsea of toch blijven bij Napoli

derde en een nettojaarsalaris
van 5 miljoen euro, een miljoen
meer dan bij Napoli.

Sinds vier jaar staat Mertens
op de lijst van Chelsea. Toen
CEO Marina Granovskaia samen
met Frank Lampard targets
overliep om zijn voorlijn te ver-
sterken, stipte de coach zijn
naam aan. Hij vindt hem ideaal
voor vier posities voorin.

Napoli-trainer Gennaro Gat-
tuso zou wel willen. Voorzitter
De Laurentiis heeft zijn laatste
troef uitgespeeld: een tweejarig
contract, te nemen of te laten.
Sindsdien zijn er geen onder-
handelingen meer geweest en
heeft de club tussen de lijnen la-
ten verstaan dat het over is. (KTH)

Mertens is 33 en is
dus waarschijnlijk
aan zijn laatste

club toe

Wilmots: ‘Terug
naar België?
Enkel Standard’

Vorige week werd Marc Wilmots
door bepaalde media nog aan
Antwerp gelinkt door zijn goede
band met Luciano D’Onofrio.
De ex-bondscoach wuift die
namedropping in een interview
met RTBF echter resoluut weg.
“Als ik terugkeer naar België, zal
het bij één club zijn: Standard”,
vertelt hij. “Dat is de club van
mijn hart die me veel heeft bij-
gebracht en altijd heeft ge-
steund. Al moet alles natuurlijk
op zijn plaats vallen, voor zowel
trainer als club. Alles hangt af
van de omstandigheden. Mijn
managers zijn bezig met een
nieuwe club te zoeken, ik heb
al enkele aanbiedingen op
zak. Het is afwachten.” (MVS)

Stopzetten NBA
zou spelers tot 
1 miljard kosten

Terwijl de Bundesliga al hernam
en de Serie A en la Liga er alles
aan doen om in juni de compe-
titie te hervatten, lijkt de Ameri-
kaanse basketbalcompetitie
NBA niet gehaast. De teamei-
genaars zijn zelfs gewonnen
voor het idee van een herstart
in december of januari. Daar
zijn de spelers dan weer niet
voor te vinden. Want dat zullen
ze voelen in hun portemonnee.
“En of we willen herbeginnen.
Heel erg hard zelfs”, aldus Chris
Paul voorzitter van de spelers-
vakbond. “Daar zijn alle spelers
het eens over. Uiteraard moet
dat zo veilig mogelijk kunnen
maar feit is dat we het basketbal
missen.” (VH)

Boeckx mag
blijven als
keeperstrainer

Als voetballer heeft Frank
Boeckx (33) afgedaan bij RSC
Anderlecht, maar toch deed de
Brusselse club hem een nieuw
voorstel. Het is al van 13 de-
cember 2018 geleden dat
Boeckx nog eens tussen de
palen stond. De reservekeeper
is al lang op de sukkel met z’n
rug. En hij wordt straks 34, vol-
doende argumenten om het af-
lopende contract van Boeckx
niet te verlengen. Anderlecht wil
hem houden als keeperstrainer
bij de beloften. Dat takenpakket
wil paars-wit uitbreiden. Op
Davy Roef en Mare Svilar na kan
het veel beter met de doorstro-
ming van jonge talenten naar
het eerste elftal. (VH/PJC)

Chris Froome is boos 
op ploegleiding Ineos
De tijd dat Chris Froome (34)
zich lekker voelde bij Ineos lijkt
voorbij. De relatie tussen ren-
ner en ploeg is verzuurd.

De feiten: na tien jaar bij
Sky/Ineos overweegt Froome te
veranderen van ploeg. Cycling-
news meldde eind vorige week
dat hij met verschillende teams
onderhandelt over een verhuis
in december, wanneer zijn con-
tract afloopt, maar dat ook een
transfer in augustus op tafel ligt
(tussen 1 en 15 augustus laat de
UCI transfers toe). Dat zou be-
tekenen dat Froome in de Tour
straks tegen Ineos zou rijden.

Bij zijn team zijn ze karig met
commentaar, maar van één
ding lijken ze overtuigd: de ren-

ner doet het seizoen uit bij hen.
Bij Ineos willen ze graag doen
geloven dat er geen vuiltje aan
de lucht is. l’Equipe hoorde de
voorbije dagen echter een an-
der geluid bij een familielid: “hij
is duidelijk boos op de ploeg-
leiding omdat er niemand ge-
reageerd heeft op de uitspraken
van Bernal.”

De Colombiaan vertelde tien
dagen geleden in een interview
met Alberto Contador: “ik ga
zeker geen kans weggooien om
opnieuw de Ronde van Frank-
rijk te winnen. Ik denk niet dat
ik mezelf ga opofferen als ik
honderd procent ben. Dat zou
Froome of iemand anders ook
niet doen”, aldus Bernal. (BA)

Thorgan Hazard 
inspireert Dortmund
met goal en assist
The show must go on, al
zeker in de Bundesliga.
Thorgan Hazard (27) eiste
meteen een hoofdrol op bij
de herstart in Duitsland. De
vorm is uitstekend, de sta-
tistieken werden opgekrikt.

De Kohlenpott-derby tussen Bo-
russia Dortmund en Schalke 04
kreeg een rare aanblik. Niet de
80.000 fans die er in een nor-
male wedstrijd zouden zijn,
geen Gelbe Wand. Slechts 321
mensen mochten binnen in het
stadion. Allemaal uitvoerig ge-
test, allemaal coronavrij.

Het duurde een half uur voor
Borussia Dortmund de match
helemaal naar zich toetrok. Ha-
zard met de piekfijne assist,
Haaland devieerde in doel,
nummer tien in negen wedstrij-
den voor het 19-jarige Noorse
toptalent. Voor de Rode Duivel
was het dan weer zijn elfde as-
sist van het seizoen.

Nochtans zat hij in eerste in-
stantie op de bank. De concur-
rentie is dan ook zwaar met Ja-
don Sancho, Marco Reus,
Achraf Hakimi, Julian Brandt,
Mario Götze... Vechten voor
een basisplaats. Tel bij die con-
currenten gerust ook Giovanni
Reyna (17). Pas na diens bles-
sure in de opwarming mocht
onze landgenoot starten.

Gejuich bij coach Lucien Fa-
vre en de ploegmaats na de 1-
0. Haaland grijnsde en danste,
de rest volgde netjes de regels
van de social distancing.

Guerreiro maakte er op het

einde van de eerste helft 2-0
van. Dan al boeken toe. Want
Schalke 04 stelde daar bijzon-
der weinig tegenover, ze kon-
den zich maar moeizaam aan-
passen aan de situatie. Benito
Raman had niet zijn dagje en
werd vervangen aan de rust.

Thorgan Hazard kreeg er van
zijn kant niet genoeg van. Mi-
nuut 48: Brandt met de goede
pass, Hazard met de droge knal
onder doelman Schubert. Zijn
zesde goal van het seizoen. Zijn
stats weer wat opgekrikt. Vie-
ren deed hij in eenzaamheid.
De armen werden gespreid
voor de lege Gelbe Wand. Een
glimlach kon er ook nog vanaf.

Guerreiro maakte knap zijn
tweede van de middag. Een
walk-over, goed voor de groot-
ste thuiszege tegen Schalke in
54 jaar, toen werd het 6-2. Een-
tje voor de eeuwigheid. “We
wilden winnen voor de fans”,
aldus Favre na afloop. “Ook al
zaten ze thuis voor de buis. Dat
de Gelbe Wand er niet was,
voelde raar.” (FDZ)

‘We wilden
winnen voor 
de fans. Ook al
zaten ze thuis
voor de buis’
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De meeste winst valt bij Bart te behalen in het
verbeteren van zijn schaatstechniek. Als dat lukt
kan hij meedoen voor goud in Peking 2022

DE NIEUWE PLOEG VAN BART SWINGS, TEAM IKO, IS DUIDELIJK BIJ ZIJN VOORSTELLING


