ELI ISERBYT PROBEERT SAMEN MET TOON AERTS HET SPEKTAKEL TE VERZORGEN IN DE CROSS, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

Gewone mensen als Toon en ik kunnen
weinig beginnen tegen fenomenen
als Van Aert en Van der Poel
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Peter Croonen: ‘Profclubs investeerden
al honderd miljoen om te overleven’
Voor de Belgische profclubs is
het cruciaal dat er kan blijven gevoetbald worden, ook tijdens de
coronacrisis die ons land in een
wurggreep houdt. Het water
staat verschillende clubs al aan
de lippen en zonder de tv-gelden
zouden die volgend seizoen wel
eens kopje-onder kunnen gaan.
Dat is het weinig rooskleurige
beeld dat Peter Croonen schetste
over de toestand van het Belgisch profvoetbal.
“We draaien op dit moment
op overlevingsmodus”, vertelt
Pro League-voorzitter Croonen.
“En die honderd miljoen is effectief broodnodig om te garanderen dat dit seizoen kan worden
uitgespeeld. Over wie wat heeft

Lukaku rondt
kaap van 30
goals in 2020
Inter-coach Antonio Conte ziet
geen status quo bij Romelu
Lukaku. Anno 2020 heeft ‘Big
Rom’ zich tussen de wereldtop
geparkeerd. In 2020 scoorde
maar één spits meer doelpunten voor club en land dan ‘Big
Rom’: het fenomeen Robert
Lewandowski. Tegen Genoa
rondde Lukaku de kaap van
dertig goals in 2020, de kaap
van tien in het nieuwe seizoen.
“Hij is een andere speler geworden bij ons”, zegt Antonio
Conte trots. “Veel completer
dan een jaar geleden. Ik heb in
het verleden altijd benadrukt
dat hij een ruwe diamant was.
Hij werkt hard. Alles is verbeterd.” (KTH)

0-13

Nooit eerder won een ploeg uit
een G5-competitie, Nederland
of België met dertien doelpunten verschil. Ajax flikte het zaterdag in Venlo, 0-13. Bij de rust
stond het 0-4, een rode kaart
vroeg in de tweede helft voor
Kum zette de sluizen open. Ajax
scoorde negen goals in 33 minuten, eentje om de 3,5 minuut.
“Zo’n uitslag is niet te verklaren”, zei ex-Ajax-coach Peter
Bosz. “Dit is slecht voor het
Nederlandse voetbal.” (KDZ)

Peter Croonen hoopt dat
voetbal mag blijven doorgaan, zodat het tv-geld blijft
binnenkomen. © PHOTO NEWS
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Het mysterie KAA Gent

Ramos en Courtois
loodsen Real naar
zege in Camp Nou
Voetbal is een spel van fouten. FC Barcelona en Real
Madrid zijn allebei ploegen
die veel fouten maken.
El Clásico begon aan een rotvaart. Het is een ander soort
voetbal dan bijvoorbeeld Bayern
München en RB Leipzig. Haast
alles gebeurde op techniek.
Tempo werd gemaakt door de
bal. Er werd kort gecombineerd
en plots versneld.
Madrid leek niet in crisis te
spelen. Dat heeft te maken met
de présence van Sergio Ramos.
Maar ook met de tegenstander.
Barça is geen luizenploeg zoals
Cádiz en Donetsk, zij willen mee
het spektakel verzorgen. Benzema en Messi misten de 2-1.
Vooral Benzema miste. Messi
stuitte veeleer op een geweldige
reﬂex van Thibaut Courtois in
zijn korte hoek. Courtois blijft ’s
werelds nummer één onder de
lat. Ansu Fati zette Vinícius in de
schaduw. Maar de beste was Leo
Messi. Zijn eerste goede wedstrijd van het seizoen. De rest
werd meteen gedegradeerd.
Real Madrid zou Real Madrid
niet zijn zonder Sergio Ramos.
Hij smeerde Lenglet een penalty
aan. Het soort truitjetrekfout
waarvan elke Barça-socio gaat
steigeren. Dom van Lenglet. Ramos prikte de penalty binnen.
Coutinho had de bal kort voordien naast het hoekje gelegd.
Barcelona bleef in de achtervolging hangen in Circus Messi.
Hij stond alleen in de piste. Misschien is Barça voorin iets te

Standard gaat
onderuit in
Sint-Truiden
Een week om snel te vergeten
voor Standard. Zes coronagevallen, een nederlaag tegen
Rangers en gisteren onderuit op
Stayen na een bijzonder zwakke
prestatie. Traag, inspiratieloos,
geen beleving, geen bezieling.
Net als tegen Rangers niet op
niveau. Tegen een al even matig STVV. Maar de thuisploeg
kwam wel op voorsprong. Nazon werkte goed af. Het was
zowat de enige opwinding in de
eerste helft. De 2-0 kwam er
uiteindelijk via Steve De Ridder.
“Ik ben zeer ontgoocheld”, aldus
nog Standard-coach Albert
Montanier. “Qua technisch vermogen en engagement was het
onvoldoende.” (FDK)

betaald kan ik niet in detail treden, maar het bestaat deels uit
extra ﬁnanciële middelen die zijn
ingezet en deels uit leningen die
zijn omgezet in kapitaal.”
De voorbije weken haalden de
clubs weer beperkte inkomsten
uit de ticketverkoop, die zijn
sinds dit weekend opnieuw weggevallen. Alle wedstrijden vinden
plaats achter gesloten deuren.
“Stel dat we een heel seizoen onder deze maatregelen moeten
voetballen, dan ramen wij het
collectieve verlies op 150 miljoen
en dat op een totaal van 320 miljoen”, berekende Croonen. “Wij
zijn zeker niet de enige sector die
zwaar getroffen is, maar dat zijn
hallucinante cijfers.” (KDZ)
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jong. Een elftal in transitie.
In blessuretijd deed de ingevallen Luka Modric het licht uit.
Weergaloos. Buitenkantje voet.
De muren van Camp Nou applaudisseerden uit respect. Ramos werd uitgeroepen tot Man
of the Match. Moet dat niet Zinédine Zidane zijn? Met het hoofd
op het blok liet hij Real Madrid
voetballen met veel persoonlijkheid. Onbewogen stond hij langs
de lijn.
Maar een zege bij Barcelona
is vandaag de dag geen ultieme
referentie meer. Real heeft zijn
eer terug. Om te stellen dat zij
hun dominante voetbal terughebben, dient nog even gewacht.
Bijvoorbeeld tot dinsdag, wanneer Madrid moet winnen in
Mönchengladbach om te overleven in de Champions League. (SK)

Met het hoofd
op het blok liet
Zinédine Zidane
Real Madrid
voetballen
met veel
persoonlijkheid

Jupiler Pro League
speeldag 10
KV Kortrijk - Anderlecht
Eupen - KV Mechelen
Cercle Brugge - Moeskroen
OH Leuven - Club Brugge
Antwerp - Beerschot
KV Oostende - Zulte Waregem
STVV - Standard
Charleroi - Waasland-Beveren
AA Gent - Racing Genk

1-3
uitgesteld
uitgesteld
1-2
3-2
3-0
2-0
uitgesteld
vanavond 20u45

Stand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antwerp
Club Brugge
Charleroi
Standard
OH Leuven
Beerschot
Anderlecht
KV Oostende
Cercle Brugge

10
10
9
10
10
10
10
9
9

20
19
19
18
18
18
17
15
15

10. KV Kortrijk
11. Racing Genk
12. Eupen
13. AA Gent
14. STVV
15. KV Mechelen
16. Zulte Waregem
17. Waasland-Beveren
18. Moeskroen

10 14
9 13
9 11
9 9
10 9
9 7
10 7
8 4
9 3

Jonathan David maakte duidelijk het verschil bij Gent. Coach Thorup surfte mee op zijn surplus
aan kwaliteit, maar woog tactisch te licht. © BELGA

lvast één club is min of meer opgerend: Charleroi bespeelde meesterlijk eﬃciënt
lucht dat er weer zonder publiek
de ruimtes die Gent weggaf, maar vanaf de
wordt gevoetbald en dat is KAA Gent.
bank kwam geen reactie.
Stel je voor dat het stadion vanavond
De coronastop had een ideaal moment kun‘Thorup-Thorup-Thorup’ begint te
nen zijn om Jess Thorup te bedanken en een
scanderen, gevolgd door wat andere
trainer te halen zoals Hein Vanhaezebrouck
namen en ‘buiten-buiten-buiten’,
destijds: een slimme Belg, mét oefenstof en
neen, dat kan die club nu niet hebtactisch gepokt en gemazeld in de Jupiler Pro
ben.
League. De Europese successen verbloemden
Jess Thorup was de lieveling van
veel, maar men vergat dat die werden behaald
het publiek, de pers, de analisten, de spelers
ten koste van ploegen die nóg meer dan Gent
en nog wel wat blinden en slechtzienden. Dat
in de knoop lagen met zichzelf. In play-off 1
supporters die man in zijn korte broek die hen
was dat Gent van half maart nooit tweede geëtelkens kwam groeten, op handen droegen, tot
indigd. Thorup bleef en zou vervolgens te laat
daar aan toe, maar van analisten en media had
worden ontslagen. Of te vroeg, na twee speelik iets minder scorebordjournalistiek verdagen, dat was communicatief onverdedigwacht. Na een paar maanden vroeg ik een inbaar.
sider: “Die Thorup, aardige man, maar kan hij
Door corona vergat men ook de competitie
er wat van?” Antwoord: hij gaat heel goed om
te ontleden. Bijvoorbeeld: waarom wonnen we
met de spelers, maar tactisch
zo vaak? Antwoord: niet door
is het een beetje “doe maar
ons tactisch concept, maar
aan”.
door ons surplus aan talent
Nog iets later – 1 mei 2019 –
voorin en door Jonathan
verloren Thorup en Gent de
David, een jongen met gouden
bekerﬁnale tegen KV Mechevoeten in een jaar waarin alles
Na zes vette
len. Tegen een tweedeklasser
voor hem meezat. En ook: hoe
jaren zit Gent
die weken aan een stuk geen
komt het dat we twintig tegencompetitie in de benen had,
goals meer hebben dan Club?
weer op het
die zijn spelverdeler Onur
Omdat het achterin een drama
niveau waar het was. Vooral centraal was extra
Kaya moest missen en die nota
bene op achterstand kwam.
kwaliteit nodig. Alleen Arslanain maart 2014
Toch werd het 1-2: nul intensigic kwam. En later een jonge
zat: kansloos,
teit, nul veerkracht, nul tactiNoor.
of zo goed als,
sche aanpassing. In de
In mei kreeg Odjidja een
daaropvolgende play-offs werd
contractverlenging
en rekende
voor play-off 1
Gent ternauwernood vijfde.
Gent zich rijk met die tweede
In die meimaand van 2019
plaats en het daaraan gekopliggen de kiemen voor de dépelde Europees voetbal, met
conﬁture van vandaag. Vadis
kans op de Champions League.
Odjidja was rond met AnderDie ging kansloos de mist in,
lecht, tot Vincent Kompany
terwijl men even tevoren nog
kwam en een stokje voor de transfer stak. Jamhoog van de toren had geblazen dat ze Euromer voor KAA Gent. Ze liepen blind een doodpees de best gerangschikte Belgische ploeg
lopende straat in.
waren. Vandaag staat Gent derde. Ondertussen
Odjidja is fantastisch aan de bal, inderdaad,
had de top van KAA Gent zich door een krant
maar hij en niemand anders bepaalt de intenlaten verleiden tot een boottocht-met-chamsiteit en de snelheid van het spel. Bovendien
pagne op de Leie. De titel luidde: “Club Brugge
een alibiverdediger en dat op een erg cruciale
staat een trapje hoger, maar de rest in België
positie. Al te veel tegengoals vertrokken vorig
zijn we voorbij”. Hybris wordt altijd afgestraft:
seizoen over zijn kant. De laksheid van Thorup
KAA Gent staat vandaag dertiende. In een
ten aanzien van Odjidja was dan weer verklaar- competitie met zestien, wat Gent wilde, zoubaar. De Deen had door dat Odjidja een deel
den ze in degradatiegevaar verkeren.
van de club in zijn zak had, helemaal toen de
Na zes vette jaren zit Gent weer op het nicontroletoren hem in augustus had bevorderd:
veau van maart 2014: kansloos, of zo goed als,
een einzelgänger als kapitein, ook dat nog. Gevoor play-off 1 (met vier). Met spelers die niet
volg: Odjidja deed/doet zijn goesting.
langer in de eerste plaats aan het team denken.
Vervolgens kwam het seizoen 2019-2020.
Met sterspelers, of wat daarvoor moet doorGent scoorde de meeste goals, maar kreeg van
gaan, die roepen dat ze weg willen of redenealle ploegen in play-off 1 – die nooit zou doorren “hoe hou ik hier mijn kop boven water?”.
gaan – de meeste goals tegen. Het eindigde nipt Succes in topsport is cyclisch en voetbal is toetweede na twee rampzalige verlieswedstrijden
val, maar soms helpt het simpele dingen goed
waarin Thorup voetballes kreeg van Cercle en
te doen en noodzakelijke beslissingen te
Charleroi. Vooral die laatste 1-4 was ontluistenemen op het juiste moment.
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