ANTWERP-COACH IVAN LEKO, AAN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

Gerkens is een sleutelspeler bij ons,
hij was nummer 22 bij Anderlecht.
Tau kon ook naar ons maar koos voor Anderlecht
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Rode Duivels spelen in Leuven:
‘Overmacht door Brusselse avondklok’
OH Leuven speelt in november
drie keer gastheer voor de Rode
Duivels: het oefenduel tegen
Zwitserland (11/11) en de Nations
League-interlands tegen Engeland (15/11) en Denemarken
(18/11). De avondklok in Brussel
om 22 uur verplicht de voetbalbond om uit te wijken. Door de
aftrap om 20.45 uur zou de
match niet op tijd gedaan zijn
om de coronamaatregelen te
respecteren.
De stad Brussel wou geen uitzondering toestaan, de UEFA
en de rechtenhouders voelden
er weinig voor om de aftrap te
vervroegen. In Vlaanderen kunnen de interlands wel omdat de
avondklok pas om middernacht

Eﬃciënt Genk
maakt sprong
in klassement
Racing Genk heeft zijn derde
overwinning op rij veroverd
onder trainer Thorup. Het
droogde Eupen af met 4-0.
Bongonda was de grote man bij
Genk. Al na vier minuten forceerde hij een strafschop, die de
Nigeriaan Onuachu mocht
binnen trappen. In de laatste
twintig minuten scoorde Bongonda zelf twee keer. Eupen
speelde nochtans goed mee in
de Luminus Arena, maar botste
op een eﬃciënte thuisploeg. Zo
werkte Dessers meteen na rust
koel af, oog in oog met doelman De Wolf. Racing Genk
springt van plaats acht naar vier
in het klassement. Eupen is nu
twaalfde. (DM)

‘We kijken
ernaar uit,
het veld is
er echt tiptop’
ROBERTO MARTÍNEZ
BONDscOAcH

ingaat. “Het gaat om overmacht”, reageert KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock.
Ook de huurprijs van het
OHL-stadion valt mee. “In het
Koning Boudewijnstadion waren de huurprijzen al aangepast
omdat we geen volle tribunes
mochten hebben. Met Leuven
zijn goede afspraken gemaakt.
Door de matchen van de U21 en
Red Flames bestaat er al een zeker thuisgevoel. Uiteraard zijn
ook het goede veld en de infrastructuur op UEFA-niveau een
argument.” Ook bondscoach
Roberto Martínez ziet OH Leuven als een perfecte gastheer.
“We kijken ernaar uit, het veld
is er echt tiptop.” (BF)
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Snelste ex-actieve mens

Speeldag 11
Racing Genk - Eupen
Vandaag
Beerschot - OH Leuven
Charleroi - Cercle Brugge
Club Brugge - KV Mechelen
Zondag
Anderlecht - Antwerp
Standard - KV Oostende
Waasland-Beveren - AA Gent
Maandag
Zulte Waregem - KV Kortrijk

4-0
16.15 uur
18.30 uur
20.45 uur
13.30 uur
18.15 uur
20.45 uur
20.45 uur

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

Antwerp
Club Brugge
Charleroi
Racing Genk
Beerschot
Standard
OH Leuven
Anderlecht
Cercle Brugge

10
10
9
11
10
10
10
10
9

20
19
19
19
18
18
18
17
15

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

9 15
10 14
10 11
10 9
10 9
9
7
10 7
8 4
9
3

Corona of niet, drukke kalender
dwingt KV Mechelen het veld in
KV Mechelen is boos.
Ondanks zeven coronagevallen moeten zij vanavond
op Club aantreden met
een noodploeg. ‘Dit is niet
gezond.’ Ook WaaslandBeveren zit in de rats, al is
er nu nog maar één positief
geval.
KVM had de match op Club
Brugge veel liever uitgesteld
gezien, maar daar had de Pro
League geen oren naar. De regel
van zeven positieve gevallen in
de A-kern gaat niet op omdat
drie besmette spelers dit seizoen niet of nauwelijks op het
wedstrijdblad stonden.
KV Mechelen wou ook een
week respijt omdat vijf spelers
(Bushiri, Schoofs, Kaya, Voet en
Boni) pas verlost zijn van corona en na tien dagen quarantaine amper getraind hebben.
“Zij moeten nu topsporten, dat
kan niet gezond zijn”, zegt een
misnoegde trainer Wouter
Vrancken.
De Pro League dwingt KVM
om risico’s te nemen, en niet
alleen met het vooruitzicht van
mogelijke blessures. Vrancken:
“Neem Bushiri. Iedereen met
wie hij in contact kwam, testte
positief. Ook zijn familie. Peyre
was echt ziek. Je wilt het aantal
besmettingen indijken. Ik ken
mensen die aan corona overleden zijn en iemand die in coma
lag. Ik wil niet dat mijn spelers
het virus doorgeven aan ouders
of grootouders.”
Voor Vrancken is het niet evident om nu een volledig ﬁt elftal met matchritme te zetten.
Defour en Walsh speelden al

19

Steven Defour (rechts) komt mogelijk in de ploeg van KVM,
ook al mist hij wedstrijdritme. © PHOTO NEWs

‘Ik wil niet dat
mijn spelers het
virus doorgeven
aan ouders of
grootouders’
WOUTER VRANCKEN
cOAcH KV MEcHELEN

maanden geen oﬃcieel duel
meer, Kaboré is geschorst. “We
staan met het mes op de keel.
Het is absurd dat die match
doorgaat.”
Ook Waasland-Beveren zit
met problemen. Door liefst negentien besmettingen op de
Freethiel waren al twee duels
uitgesteld. De hele ploeg ging
in quarantaine en de ﬁtte spelers volgden een individueel
programma. Nu is de trend dalend. De laatste testresultaten

brachten gisteravond slechts
één geval aan het licht. De club
aanvaardt het duel tegen AA
Gent. Makkelijk is het evenwel
niet. “Ik kan maar twee dagen
met de volledige groep trainen”, zegt coach Nicky Hayen.
Beide clubs voelen druk om
te moeten spelen gezien de
krappe kalender voor Europese
teams. De Pro League zegt zich
aan de afgesproken regels te
houden.
“KV Mechelen heeft het reglement mee gestemd”, stelt
woordvoerder Stijn Van Bever.
“Het kan dat sommige spelers
niet ﬁt zijn, maar wij controleren het gezondheidsrisico via
een van de strengste labs. Bij
de minste viruslading is een
speler positief en moet hij eruit.
De basis van onze regels is dat
er geen besmettingsrisico mag
zijn.” (BF/ABD/sDG)

De Amerikaan Christian Coleman schreeuwt het uit na zijn wereldtitel op de 100 meter in
Qatar, september 2019. Inmiddels is hij voor twee jaar geschorst. © EPA

et beste en belangrijkste sporten wist zich ook nog te herinneren dat hij
nieuws van de week is wellicht aan u
Mexicaans eten was gaan afhalen en dan naar
voorbijgegaan, maar deze rubriek is
Monday Night Football had gekeken, waarna
niet voor niks in het leven geroepen
hij weer was vertrokken.
in pre-woke-tijden toen De Morgen
Waarom staat dat hier allemaal en welke
nog adverteerde met ‘schopt u een
boodschap hebben we daaraan? Omdat hij
geweten’. Schoppen mag niet meer,
loog. Zijn hele traject die avond is onderzocht
maar aan deze basisopdracht wordt
en hoewel hij de snelste actieve man op aarde
op deze plek niet verzaakt.
was – tot dan – kon hij binnen zijn tijdsbestek
Het beste nieuws is dat het Interonmogelijk van huis naar de shoppingplaza
nationaal Olympisch Comité de sportbonden
en terug. Bovendien bleven de controleurs
heeft gewaarschuwd dat ze niet met de eeen uur voor zijn deur staan.
sporten moeten aanpappen; de FIFA niet met
De Belgische atletiekcoach Rudi Diels verde verzamelde idioten die professioneel FIFA
klaarde deze week: “Het is zoals met corona,
20 spelen en dat sport noemen, bijvoorbeeld.
de minderheid verziekt het.” Welke minderE-sport is geen sport.
heid? De sprint in atletiek is collectief rot. Een
Het belangrijkste nieuws was de schorsing
atletiekvolger tweette de ranglijst van de vijfvan de snelste man op aarde.
tig snelste tijden op de 100
Excuus: de snelste, ex-actieve
meter. Tyson Gay, Yohan
mens op aarde. Christian
Blake, Asafa Powell, Nesta
Coleman mag twee jaar geen
Carter, Steve Mullins en nu
wedstrijden lopen, heeft de
Christian Coleman: allemaal
Die Coleman is
Athletics Integrity Unit (AIU)
zijn ze vroeg of laat tegen de
een bedrieger
verordonneerd. Coleman zou
dopinglamp gelopen.
goud gaan winnen in Tokio,
Vijfendertig tijden kunnen
en een
maar dat gaat voorlopig niet
worden geschrapt of met een
leugenaar
door. Tokio niet en Coleman
sterretje gemarkeerd. De vijfook niet, zelfs als Tokio 2020
tien andere snelste tijden
buiten
Tokio 2021 wordt. Hij kan wel
staan op naam van Usain Bolt.
categorie. Zo
nog in beroep, maar lijkt weiOver hem doen in dat vernig kans te maken.
band de gekste verhalen de
beweert hij dat
De AIU stipuleerde in zijn
ronde.
hij die avond
vonnis dat het niet is bewezen
Hij heeft een aantal duidekerstinkopen
dat de atleet doping heeft gelijke dopingkenmerken, maar
nomen, wel dat hij drie dohij kan evengoed de natural
was gaan doen
pingtests heeft gemist in 2019.
freak zijn die geheel zuiver
Technisch gezien zijn dat er
9.58 heeft gelopen. (De theovier. In de aanloop naar het
retische limiet zou op 9.48 ligWK van Doha, vorig jaar rond
gen.) We zullen het nooit
deze tijd, wilden ze hem al
weten, ook al omdat Jamaica
eens schorsen voor drie gemiste tests. Eén
in zijn tijd nog geen dopingbeleid had en domisser telde niet door een procedurefout.
pingcontroleurs hem heel moeilijk konden
Coleman werd wereldkampioen in Doha en traceren.
klopte Justin Gatlin, een tweevoudige dopingHet draagt alvast niet bij tot vertrouwen in
overtreder. Dan zou je denken: die domoor
al wie 100 meter onder de 10 seconden loopt.
van een Coleman zal nu toch de regels volEen andere naam in die top vijftig is Maurice
gen? Neen. Op 9 december vorig jaar stonden
Greene, die ooit 9.80 liep en in Sydney goud
de dopingcontroleurs weer voor zijn deur op
won. Hij is in een dopingzaak opgedoken als
het opgegeven uur dat hij thuis hoorde te zijn. aankoper van dopingproducten, maar kwam
Omdat die eerste twee tests nog telden, was
weg met de verklaring dat hij die voor andedat de derde keer dat hij niet thuis gaf. In juni
ren had gekocht en dat hij niet wist waarvoor
werd hij preventief geschorst en nu, bijna een
hij had betaald.
jaar later, is er de uitspraak.
Greene werd destijds gecoacht door John
Is het erg dat je daarvoor bent geschorst?
Smith, de illustere boze zwarte coach die op
Ja. Is het terecht dat je daarvoor wordt geUCLA werkte en in 2001 daar opstapte. Hij
schorst? Ja. Hebben ze hem gezocht tot ze
ging in zee met Emanuel Hudson, een agent
prijs hadden? Ja. Is dat een schande? Neen.
die atleten vertegenwoordigde. Hun bedrijf
Die Coleman is een bedrieger eerste klas en heet HSI, Hudson-Smith International. Hudnog eens een leugenaar buiten categorie. Zo
son is 130 kilo arrogantie schoon aan de haak.
beweert hij dat hij die avond kerstinkopen
Smith heeft minder kilo’s maar evenveel arrowas gaan doen, maar dat hij dat ene uur dat
gantie. Over HSI doen al bijna een kwarteeuw
hij had opgegeven toch thuis was. Hij vond
dopingverhalen de ronde. Maurice Greene zit
toevallig nog het bonnetje van die aankopen
bij HSI, Christian Coleman ook.
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