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Stress is het niet

an het eind van de eerste week dat
mijn kleindochter voor het eerst
naar de kleuterklas ging, belde ik –
op dwingend advies van mijn
vrouw, zelf was ik daar niet opgeko-
men – om te vragen hoe ze het had
gesteld. Het antwoord was: heel
goed, ze heeft goed meegedaan. Wij
blij, weer een nazaat die de juiste
weg was ingeslagen.

Ik moest aan de kleuterklas denken toen ik
deze week op Twitter een artikel zag op de
site van een andere krant dan deze. Het ging
over Eden Hazard die bij Real Madrid was
gaan trainen, een niet geheel ongewone tijd-
besteding in zijn geval, niet in de laatste plaats
omwille van de 23 miljoen euro die ze hem
jaarlijks toeschuiven. De titel boven het be-
richt was ronduit euforisch: hij doet goed mee
met de groep. Daarmee moesten we het doen.
Er stond niet bij of hij had geweend bij het
naar binnen gaan, ook niet of hij zijn koekje
had opgegeten in de pauze en
zijn yoghurtje helemaal had
uitgeslurpt.

Hij Doet Goed Mee Met De
Groep. Daar mogen we met
zijn allen blij om zijn, niet? Ik
bedoel: het is niet omdat je
115 miljoen hebt gekost en 23
miljoen verdient dat je auto-
matisch ook goed meedoet
met de groep. Het een is echt
het ander niet in het topvoet-
bal, en al helemaal niet in het
geval van Eden Hazard die in
dat hele jaar dat hij nu voor
Real Madrid heeft gespeeld
nauwelijks een deuk in een
pakje boter heeft getrapt. De
keren dat het wel gebeurde,
zat hij daarna weer weken op
de bank met een blessure.
Was het niet de enkel, dan
wel een spier of iets anders. Pas hersteld van
de enkel, speelde begin deze week alweer een
spier op.

De fysieke toestand van Eden Hazard baart
de mensheid ook ver buiten België zorgen, zo-
veel is duidelijk. Volgens Real Madrid zit het
allemaal tussen de oren. Hazard zou last heb-
ben van stress. Voor de slimme die al eens iets
heeft horen waaien (stressfractuur en zo):
neen, dat is een totaal ander verhaal. Een
stressfractuur is lokale stress in de letterlijke
betekenis van het woord, spanning van me-
chanische aard. Bijvoorbeeld door met te
kleine of scheve schoenen te spelen, te veel te
trainen, te vaak te lopen. Die schoenen daar
gelaten, zijn de andere twee potentiële oorza-
ken niet van toepassing op Hazard.

De stress waar ze zich in Madrid grote zor-
gen om maken is van psychologische aard.

Zelfs Lieven Vandenhaute van Radio 1 was er
niet gerust in en hij had er deze week in
Nieuwe feiten een item over. Hij belde met een
sportarts die vooral in het wielrennen actief
is. Of het stress kan zijn, vroeg Lieven. Ja, ant-
woordde de sportarts, dat kan het wel zijn.
Maar ook niet. Hij had Hazard nog nooit van
dichtbij gezien, gaf hij grif toe, maar het is
niet uitzonderlijk.

Ter verschoning voor wat volgt: ik ben ook
niet de grootste kenner van Eden Hazard en
ik ben evenmin sportarts, nog minder psy-
choloog of psychiater. Maar na wat ik over die
jongen heb gelezen – een prima half-geautori-
seerde biografie van Frank Van de Winkel
onder meer – en wat ik van hem heb gezien
op het laatste EK en WK waar ik telkens het
uitzonderlijke voorrecht had om de eerste
tien minuten van de pre-pre-opwarming van
de echte training bij te wonen en het blabla-
bla-presspoint achteraf, lijkt stress mij zowat
het laatste wat hem is, kán en ooit zál over -

komen.
Lieven gooide het dan

maar over een andere boeg.
Of het wat anders kon zijn? Of
een belabberde fysieke condi-
tie de reden kon zijn? Ook bij
die insteek moest de dokter
passen en puur hypothetisch
antwoorden. Dat was in dit
specifieke geval nergens voor
nodig. Het onderliggend pro-
bleem van Hazard zit bij hem
niet tussen de oren, maar
hangt ergens rond zijn broeks-
riem en het weegt een kilo of
vijf of zelfs meer.

Topsport is de big bang of
bodytypes. Een topsportli-
chaam hoort te beantwoor-
den aan de specifieke wetten
van een sport: zwemmers
horen slank en lang en breed

van boven te zijn, basketbalspelers mogen iets
forsers zijn naarmate ze langer zijn, afstands-
lopers moet je door een sleutelgat kunnen
trekken zonder dat ze daar iets van voelen,
turnsters hebben bij voorkeur een vetpercen-
tage in de min – dat is, voor alle duidelijkheid,
een hyperbool.

Voetballers krijg je in alle maten en passen
doorgaans in veel verschillende mallen, maar
de mal voor Eden Hazard zoals die bij Real in
de zomer van 2019 met een overdaad aan
buikvet kwam aanwaaien, die hadden ze niet
in Madrid. Het was belachelijk hoe hij daar ar-
riveerde, het is beschamend voor Hazard en
Real dat ze daar een jaar later nog niets aan
hebben verholpen. Doe hem vijf kilo aftrai-
nen, de belasting zal verminderen, de condi-
tie verbeteren en de blessures zullen vanzelf
verdwijnen.

Eden Hazard trainde deze week mee bij Real, maar is inmiddels weer out met een spierletsel.
De Rode Duivel kon zijn jaarloon van 23 miljoen euro nog niet rechtvaardigen. © reAl MADriD
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Een wandeling en een ijsje, dat vinden we
het leukst. Oké, Tadej wil een sportwagen,
maar daar hebben we geen plaats voor

URSKA ZIGART, VRIENDIN VAN TADEJ POGACAR, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

Belgische clubs
loten Duivels in
Europa League

AA gent, Standard en Antwerp
kennen hun tegenstanders in de
groepsfase van de europa
league. Voor Antwerp spreekt
het Tottenham van Rode Dui-
vel Toby Alderweireld tot de
verbeelding. ludogorets en
linz vervolledigen de groep.
ook in luik klagen ze niet. Met
benfica lissabon, glasgow ran-
gers en lech Poznan worden
verre verplaatsingen vermeden.
bij benfica voetbalt Jan Ver-
tonghen. gent lootte rode Ster
belgrado, Hoffenheim en libe-
rec. “De fans hadden wellicht op
aantrekkelijkere tegenstanders
gehoopt”, zegt aanvoerder Va-
dis odjidja. “Het doel moet zijn
om te overwinteren.” (belgA/rN)

Anderlecht weigert ruim
20 miljoen voor Doku
Het is niet uitgesloten dat Jé-
rémy Doku (18) deze transfer-
periode vertrekt. “We moeten
naar alle aanbiedingen luiste-
ren”, zei Vincent Kompany op
zijn persmoment. Maar voor
Doku ligt de lat wel hoog. Stade
Rennes, momenteel eerste in
de Ligue 1, bood meer dan 20
miljoen euro. Het antwoord van
Anderlecht: niet genoeg.  Het
valt nu af te wachten of Rennes,
dat doelman Edouard Mendy
voor 25 miljoen euro verkocht
aan Chelsea, zijn bod verhoogt. 

Vleugelaanvaller Doku be-
gon sterk aan het seizoen met
twee doelpunten en vier assists.
Hij scoorde ook voor de Rode
Duivels. Voor de komende in-

terlands zit hij in de selectie van
Roberto Martínez. 

Anderlecht heeft trouwens
zijn centrale verdediger beet.
Het huurt Matt Miazga (25) zon-
der aankoopoptie van Chelsea.
De speler sprak de voorbije da-
gen meermaals met Kompany
en moet de concurrentie aan-
gaan met Luckassen, Vranjes,
Delcroix en later Cobbaut.

Miazga sukkelde in de voor-
bereiding met een blessure,
maar is nu helemaal fit. Hij ver-
huisde in januari 2016 van New
York Red Bulls naar Chelsea,
waarna een verhuurtocht langs
Vitesse, Nantes en Reading
volgde. Met 1,90 meter is hij
sterk in de lucht. (PJC/KtH/tlb)

Denken dat het vanzelf zal lopen in België is
fout. Iedereen wil ons kloppen, het is evengoed
een uitdaging om daarmee om te gaan.”

Verhaeghe: “Om vervolgens in een BeNe -
League-verhaal te stappen.”

Dan toch.
Mannaert: “Wat is de basis van het voetbal?
Economische duurzaamheid en sportieve lo-
gica. Twee zaken, meer is het niet. Is het model
van ons elitevoetbal economisch duurzaam?
Neen, want het structurele verlies is enorm. Is
ons elitevoetbal sportief logisch? Neen, want
wie tien maanden op kop staat, wordt wegens
de puntendeling het zwaarst bestraft. Daarbij
komt dat het model economisch onlogisch is,
want de beste wordt geacht om geld af te staan.
Conclusie: het model zal moeten veranderen of
we missen de internationale trein en we kun-
nen onze bestaansreden schrappen, namelijk
trachten te concurreren met je rivalen.”

Zijn jullie collega-profclubs dezelfde
mening toegedaan?
Mannaert: “Tuurlijk niet, want dan was het
model al veranderd. Maar hoelang kun je de
facts and figures blijven ontkennen?”

Verhaeghe: “De essentie is dat we in ons
voetbal nood hebben aan een meer professio-
nele benadering. Het voetbal is geëvolueerd
naar de sfeer van sport-entertainment. In ver-
gelijking met de NBA liggen er voor het voetbal
nog zoveel uitdagingen. Maar je moet de moge-
lijkheden willen zien. Je moet verder kijken dan
je eigen dorp.”

Mannaert: “Een BeNeLeague zal goed zijn
voor het hele Belgische voetbal want het zal
een open competitie zijn. Dat betekent dat er
een geweldige challenge ligt voor al wie vanuit
de Belgische competitie wil doorstromen. De
meerinkomsten zullen zo de niet-topclubs ren-
dabel maken én houden.”

Verhaeghe: “Vandaag krijgen wij onze aan-
pak niet altijd uitgelegd. Uit onwetendheid. Uit
niet wíllen weten. Uit conservatisme.”

Hoe komt het dat jullie zoveel moeite
hebben om iedereen in de Pro League te
overtuigen? Een paar G7-clubs vertellen:
‘Club Brugge denkt enkel aan zichzelf.’
Mannaert: “Dat is feitelijk onjuist. Ik wil de uren
niet geteld hebben die voltijdse medewerkers van
Club Brugge hebben gestopt in het tot stand
komen van het nieuwe mediacontract of het co-
ronaprotocol. Ter ondersteuning van het manage-
ment van de Pro League en in het belang van elke
profclub.”

Verhaeghe: “Ik hoef geen bedan-
king voor al het werk dat ik heb gele-
verd in de voetbalbond. Zogezegd
om de macht die ik
wou hebben.”

Mannaert:
“Dat we niet
gaan handelen
tégen ons belang
zou er nog aan
mankeren.”

‘Ik kan enkel hopen dat het
inzicht snel volgt. Het is
dat of straks de evoluties
in het internationale
voetbal ondergaan. Dat
kan voor velen pijn doen’

BART VERHAEGHE
Voorzitter Club brugge

  springen’
De perceptie van eigenbelang is ontstaan
nadat jullie luid het debat aangingen met
Anderlecht, dat na het stopzetten van de
competitie een oproep deed naar financiële
solidariteit vanwege de Europees spelende
ploegen.
Mannaert: “Als Lotus van Jan Boone sinds van-
ouds goede omzet- en winstcijfers draait, en
zijn concurrent zou het erg slecht doen, moet
Boone dan financieel bijdragen opdat zijn con-
current meer koekjes zou kunnen verkopen?
Waar is daar de economische logica?”

Verhaeghe: “Echt waar, ik droom van zes,
zeven, acht topclubs in België die elk seizoen
voor de titel gaan en dat durven uit te spreken.
Maar ik heb ook eens met 6-1 verloren op An-
derlecht, wij hebben ook zitten kijken hoe 
Anderlecht jaar na jaar Champions League
speelde, maar nooit is het bij mij opgekomen
om te vragen: ‘Roger (Vanden Stock, SK), kun je
mij eens wat geld geven?’ Ik was integendeel
boos op mezelf: verdomme, hoe is het het mo-
gelijk dat zij beter zijn? Het Belgische voetbal
zou een hele stap vooruitzetten mocht elke
club eens voor de spiegel gaan staan.”

Ook gehoord: ‘Club Brugge wil in het proces
van de BeNeLeague veel sneller gaan dan de
andere Belgische topclubs.’ Is er wel genoeg
draagvlak onder de G5?
Mannaert: “Tijdens de laatste vergadering van
de G5 is er unaniem beslist om linea recta voor
een BeNeLeague te gaan. Unaniem! Maar als
vervolgens de vraag wordt gesteld: ‘Tegen wan-
neer willen we dit?’, dan zegt Club Brugge: 
‘Liever vandaag dan morgen.’ Want wij zijn or-
ganisatorisch en in de mindset klaar om te
springen.”

En de rest niet.
Verhaeghe: “Ik kan enkel hopen dat het inzicht
snel volgt. Het is dat of straks de evoluties in het
internationale voetbal ondergaan. Dat zou voor
velen weleens heel veel pijn kunnen doen.”

Mannaert: “Voor alle duidelijkheid: wij wil-
len niet belerend doen. Per slot van rekening,
hoe goed wij ook dachten te werken, Club
Brugge miste vorige maand compleet zijn sei-
zoensstart. Maar dan is in dit huis de reflex
meteen geweest om…”

Verhaeghe: (onderbreekt) “We hebben de
vraag gesteld: wat doen wij verkeerd? We zijn
voor onze eigen deur gaan vegen.” (SK)


