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Wij gaan ervan uit dat Fabio Jakobsen
opnieuw renner wordt
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Het nieuwe normaal

it is met voorsprong het meest ver-
warrende eerste augustusweekend in
mijn leven.

Frank Deboosere had gewaar-
schuwd om vooral niet buiten te
komen, en als het niet anders kon
geen poot te verzetten, want de hele
hemel inclusief de zon ging ons op
het hoofd vallen. Ondanks de goede
raad van onze nationale onheils -

brenger/grondwatermeter en het minutenlang
geëmmer op de radio over hoe je jezelf koel
moet houden, toch in een recalcitrante bui in
de vroegte het fietsje van stal gehaald voor een
rondje Nieuwvliet, al snel zo’n 115 kilometer.

Weliswaar met een gezapige 27 gemiddeld,
kwestie van de met de energie-output gepaard
gaande warmte-ontwikkeling
te compenseren met de door
de snelheid opgewekte afkoe-
ling. Nog verwarrend: in het
beach resto in Nieuwvliet geen
verplicht carnaval om op het
terras te geraken, zelfs niet om
binnen een plasje te maken,
ook niet om de flessen aan de
tap te vullen. Wel een flesje
handenontsmetter gezien,
maar met fietshandschoentjes
is dat lastig. Ook gezien: de
mensen zaten netjes op het
strand. Niet gezien: vechters-
bazen uit Brussel.

Thuis kwam mijn weder-
helft mij ergens in de late na-
middag opschrikken met de
melding dat Club Brugge had
verloren. Wablief? Nu al? De
zon stond nog hoog en het was zaterdagna-
middag en die hadden nú al verloren? En
wééral? Ik zocht beelden en vond geen. In de
mail zat een melding van de Pro League dat sa-
menvattingen vrij verkrijgbaar waren zolang er
geen deal was met een open net. Gezocht, die
samenvatting, maar niet direct gevonden.

Extra verwarrend: inmiddels was het Mi-
laan-Sanremo op tv, begin augustus godbetert.
Geen Michel en José voor die Italiaanse wed-
strijden, dat weten we al, maar aan het timbre
van Merijn is het toch altijd even wennen, he-
lemaal in combinatie met Johan Museeuw. Zijn
duiding was zeer to the point en hij mag gerust
blijven als hij van VTM enkele lessen dictie ca-
deau krijgt. Toen aan het eind nog eens re-
clame werd gemaakt voor een ‘documentaire’
woensdag op hln.be, dacht ik: jaja, het nieuwe
normaal.

Superverwarrend: er bleek nóg voetbal te
zijn, want de competitie is zowaar begonnen
en in tegenstelling tot wat ons was voorspeld,
gingen toch twee wedstrijden op hetzelfde uur

door. Weeral zocht ik naar samenvattingen, de
live had ik al opgegeven, en belandde zowaar
bij een achtste finale van de Champions
League. Juist, vergeten, die zijn ook nog of al-
weer bezig. Op een zaterdagavond in augustus
een achtste finale Champions League van Bar-
celona tegen Napels, in een leeg stadion… Kan
niet, is dit wat ze vroegdementie noemen?

Neen, het is het nieuwe normaal en het is
wennen en ik weet niet of ik dat wil. Bijvoor-
beeld of ik nog van bakske (een decoder in de
juiste bewoording) wil wisselen om de Jupiler
Pro League te zien. Ik ben een Telenetter en ik
blijf een Telenetter. Zowel Proximus als Orange
toen het Mobistar was heeft mij ooit proberen
af te zetten, dus dat zijn no-go’s voor het leven.
Eleven Sports – simply the best zeggen ze zelf,

maar de klachten over hun
beeldkwaliteit nemen ze beter
ernstig – wil mij 150 euro op
jaarbasis lichter maken. Het
spijt mij zeer.

Het is mij duidelijk dat wij
het slachtoffer zijn van de
graaizucht van het voetbal en
de rechtenhouders/zenders.
Ten eerste van de Jupiler Pro
League, die voor 3 miljoen
meer absoluut van rechten-
houder wilde wisselen. Dat is
hun goed recht, ook van Ele-
ven Sports om te bieden, maar
ze hebben meer dan zes maan-
den de tijd gehad om dit voor
te bereiden en goed te doen.

Of er nu een partij is die te
veel vraagt of een andere die te
weinig geeft, dat kan mij niet

schelen. Ik leg als belastingbetaler jaarlijks met
andere belastingbetalers samen om dat voet-
bal 130 miljoen lastenverlagingen toe te ken-
nen. Ik wil gratis voetbal op tv zien en dan heb
ik het over de samenvattingen. In onderge-
schikt belang – het ging niet gebeuren, beloofd
is beloofd – wil ik ook niet van decoder moeten
wisselen.

Alsof dat allemaal aan het eind van de heet-
ste augustuszaterdag ooit nog niet genoeg was,
en ik na lang surfen en zoeken op de iPad toch
een samenvatting van Club tegen Charleroi
had gevonden, wist ik niet wat ik hoorde. Filip
Joos – hij zit nu bij Eleven – heeft zowaar een
cocommentator aan zijn zijde, Gert Verheyen
nog wel.

Gisteren waren er nog vier wedstrijden, te
beginnen om halftwee. Wie zoiets verzint, is
geschift. Gelukkig is mijn baken van voetbal-
vertrouwen gebleven: Extra Time, vanavond
tegen tienen aan. Al hou ik nu al mijn hart vast
welke nieuwlichterij ze daar hebben uitgevon-
den.

Shamar Nicholson (links, Charleroi) en Federico Ricca (Club Brugge) vliegen door de lucht.
Krépin Diatta en Guillaume Gillet schrikken zich rot tijdens de openinswedstrijd van 1A. © BELGA
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Clement na
nieuw verlies: 
‘Een hold-up’

“Dit komt hard aan”, zei Club-
coach Philippe Clement na de
tweede nederlaag op een rij. “Al
zag ik een groot verschil met de
bekerfinale. Nu hadden we
meer balbezit en kansen dan in
onze vorige matchen tegen
Charleroi. De fout is dat we de
nul niet hielden. Als je heel de
match ziet, dan was dit een
hold-up.” Clement wachtte tot
in de slotfase om wissels door
te voeren, terwijl Club Brugge
nauwelijks nog een kans bijeen
voetbalde. “Bij dit weer moet je
langer wachten, want je loopt
het risico dat een paar spelers
krampen krijgen.” Voor Clement
was de hitte de oorzaak van de
slechte prestatie. (TTV)

Eerste klasse A
Speeldag 1

Club Brugge - Charleroi 0-1
Antwerp - Excel Moeskroen 1-1
Standard - Cercle Brugge 1-0
STVV - AA Gent 2-1
Zulte Waregem - Racing Genk 1-2
KV Mechelen - Anderlecht 2-2
KV Kortrijk - Waasland-Beveren 1-3

Vandaag
KV Oostende - Beerschot 19 uur
OH Leuven - Eupen 19 uur

Stand
1. W.-Beveren 1 3
2. KRC Genk 1 3
3. STVV 1 3
4. Charleroi 1 3
5. Standard 1 3
6. Anderlecht 1 1
7. KV Mechelen 1 1
8. Antwerp 1 1
9. Moeskroen 1 1

10. Beerschot 0 0
11. Eupen 0 0
12. KV Oostende 0 0
13. OH Leuven 0 0
14. AA Gent 1 0
15. Zulte Waregem 1 0
16. Cercle Brugge 1 0
17. Club Brugge 1 0
18. KV Kortrijk 1 0

Barcelona-Bayern is vrijdag de
topaffiche in de Champions
League. Beide clubs plaatsten
zich zaterdag als laatste voor de
kwartfinales met elk een abso-
lute uitblinker in de rangen: 
Lionel Messi en Robert Lewan-
dowski.

Messi had zich al tussen en-
kele verdedigers geslalomd
wanneer hij door een tik op de
voet het evenwicht verloor en
viel, om snel recht te krabbelen
en zijn actie voort te zetten. Bij
de afwerking maaide hij de bal
in een vallende beweging in de
linkerhoek. De goal gaf Barça
voldoende ademruimte tegen
Napoli (3-1) na de 1-1 van de
heenmatch voor de lockdown. 

Barcelona versus Bayern München 
in kwartfinale Champions League

Messi zag een tweede goal
door de VAR afgekeurd omdat
de bal zijn arm had geraakt. Bij
de 3-0 vanaf de stip via Suárez
was er een fout op de Argentijn
gemaakt. Napoli beperkte nog
de schade, ook al vanaf penalty
na een fout op Dries Mertens. 

Met twee assists en een goal
had Lewandowski eind februari
Bayern al de gunstige uitgangs-
positie bezorgd. Daar breide hij
tegen Chelsea (4-1) een verleng-
stuk aan. Na tien minuten ver-
zilverde hij al een penalty, hij
bereidde de 2-0 van Perisic en
3-1 van Tolisso voor en zette zelf
de kroon op het werk. Dertien
goals heeft de Pool in deze cam-
pagne al gescoord. (BF)

Lionel Messi
ontnam Napoli
alle hoop met 

een wereldgoal.
Hij lokte ook 

een strafschop uit

Zonder Kompany mist RSCA 
leiderschap in Mechelen

Anderlecht leek de winnaar
van het voetbalweekend te
worden. Tot het die ballon
doorprikte met weggeef-
doelpunten. Met Kompany
in de defensie was het
waarschijnlijk niet gebeurd.

Een pluim voor KV Mechelen.
Geweldige eindspurt, zónder
de steun van de twaalfde
man. De thuisploeg was fysiek,
tactisch en mentaal klaar voor
de openingsspeeldag.  Van
Damme en Schoofs waren baas
over Zulj en Vlap. Mechelen
leek geklopt te worden door
een magistrale solo van Doku
en pech, maar de wisselspelers
van Vrancken zetten orde op
zaken. KV Mechelen verdiende
alvast niet om te verliezen.

“Hij heeft iets van Hazard in
zijn spel”, sprak vorig jaar een
van Doku’s jeugdtrainers. Ver-
cauteren haat de vergelijking,
maar in Mechelen was zijn
rechtsbuiten wel de enige of-
fensieve speler die een meer-
waarde kon bieden. Niet Di-
mata, Amuzu, Vlap of de
ingevallen Colassin.

Vercauteren was actief, van
achter zijn masker. Voortdu-
rend diende hij de posities en
de bewegingen van zijn jongens
te corrigeren. Murillo, Lokonga,
Zulj, Vlap: een voor een riep
Vercauteren ze bij zich. Zonder
Kompany is Vercauteren haast
een van de spelers want nie-
mand coacht in dit team, nie-
mand wijst, roept, scheldt.

Sardella was de pineut met
zijn balverlies dat de aanslui-
tingstreffer inluidde, maar er
was niemand om hem toe te
roepen die bal gewoon in de tri-
bune te rammen. Anderlecht
gaf de 0-2 uit handen door een
gebrek aan persoonlijkheid in
het elftal.  “Geen goed wed-
strijdmanagement”, klonk de
uitleg van Vercauteren. 

Het is een open deur intrap-
pen, maar Anderlecht kan niet
zonder Vincent Kompany. Hij
mag dan zelf nog slecht spelen,
zijn leiderschap en inschatting
van wedstrijdomstandigheden
zullen altijd een meerwaarde
bieden.

Je kunt je afvragen of paars-
wit mét Kompany ook punten
had verloren. Niet vergeten dat
KV Mechelen vóór de openings-
goal van Doku al drie enorme
kansen had gemist, telkens cen-
traal voor doel.

Anderlecht miste zo een eer-
ste momentum om zichzelf op
de borst te slaan. Een zege op
Mechelen na de nederlagen van
Club Brugge en AA Gent had de
burger moed gegeven. Dit is
toch weer een domper. (SK)

Sardella was 
de pineut met zijn

balverlies dat 
de aansluitings -
treffer inluidde Mechelen-verdediger Lucas Bijker (r.) heft zijn been hoog in een

duel met Jérémy Doku van Anderlecht. © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Anderlecht 2

KV Mechelen 2


