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Sportstad Sarajevo

onderdag opende ik de krant en zag
dat deze week 25 jaar geleden de 
akkoorden van Dayton zijn gesloten.
Die maakten een einde aan de Joego-
slavische burgeroorlogen. Ik dacht
meteen aan Sarajevo. Zelden heeft
een stad meer indruk op mij ge-
maakt, en hoewel ik gruwel van ver-
jaardagsjournalistiek toch deze trip
down memory lane.

Ik was er voor het eerst in 1986 met Krui-
kenburg Ternat voor een Europese final four.
Dat was amper twee jaar na de Olympische
Winterspelen (met de hemelse Katarina Witt),
die de stad een boost hadden bezorgd. Sara-
jevo was toen minder een sportstad dan wel
een kruispunt van culturen, met op het cen-
trale plein een synagoge, katholieke kerk, or-
thodoxe kerk en de grootste moskee van
Europa. Vandaag is Sarajevo etnisch en min of
meer religieus gezuiverd. De glamour van wel-
eer is weg, die verloor het in die wrede etni-
sche/godsdienstoorlog.

Op het vliegtuig terug naar
Zagreb zaten de (Kroatische)
broers Petrovic, de illustere
basketbalspelers, die hun 
legerdienst in Sarajevo vol-
brachten. Drazen, de eerste
Europese NBA-ster, zou in
1993 op de Autobahn veronge-
lukken op weg naar het EK in
Duitsland, waar hij met Kroa-
tië aan de slag moest. Zijn ou-
dere broer Aleksandar zou ik
later ontmoeten op een bas-
ketbalbedevaart naar Cibona
Zagreb. Hij liet mij het schrijn
voor zijn broer bezoeken.

Toen Drazen verongelukte,
was het al oorlog in Sarajevo
en wijde omstreken. Hij was
op weg naar een EK basketbal
in Duitsland, het eerste sport-
toernooi ooit met een team van Bosnië en
Herzegovina. De spelers uit Sarajevo, niet
eens allemaal moslims maar ook orthodoxen
en katholieken, kregen veel internationale
pers omdat ze bij nacht en ontij uit het bele-
gerde Sarajevo waren ontsnapt. Daartoe had-
den ze een geheime tunnel gebruikt onder de
landingsbaan van de luchthaven, die in Servi-
sche handen was.

Toen nog Joegoslavië (Servië en Montene-
gro) was ook op dat EK basketbal van 1993 en
protesteerde heftig. “Zoveel misplaatst mede-
lijden voor een groepje marginalen aange-
voerd door ene Samir Avdic, een officier van
het Bosnische leger, een moordenaar nog
wel.” Avdic gaf bij persconferenties grif toe
dat hij tussen de schaarse basketbaltrainingen
door Serviërs om zeep had geholpen: “Zoals
alle jonge mannen in mijn land deed ik mijn

plicht.” Maar Bosnië mocht toch op het toer-
nooi blijven.

In 2004 ben ik teruggekeerd – verjaardags-
journalistiek, jawel. De stad was nog lang niet
hersteld van die 1.395 dagen onder Servisch
geschut. De trip van de luchthaven naar het
centrum was een schoktherapie. De flatge-
bouwen hadden één gemeenschappelijk ken-
merk: mortier-, obus- en kogelgaten. In de
stad herinnerden de rozen van de dood,
bloedspatten van rode verf op de trottoirs,
aan de gruwel van de granaataanvallen. De
moslimbegraafplaats Kovaci, met al die witte
stèles naast elkaar, drong vanuit de heuvels
met hun witte gletsjertongen de stad binnen.
Het Mezarje-kerkhof had alle voetbalvelden
rond het olympisch stadion ingenomen.

Mijn chauffeur die trip was tijdens de oor-
log de chauffeur van president Izetbegovic.
Hij toerde met mij in de heuvels rond Sara-
jevo. Of we nu op Selimovic Boulevard – toen
beter bekend als Sniper Alley – of in de olym-

pische skigebieden van Bjela-
snica of Jahorina reden, waar
tien jaar eerder de zware Ser-
vische kanonnen stonden, of
later in de heuvels rond de
stad, zijn mantra bleef: “Cet-
niks. Nie gut. Boem boem, rat-
tatatatata.”

Het bevreemdende gezicht
van het zwartgeblakerde hotel
Igman, in 1984 het olympische
hoofdkwartier bij de langlauf,
de graven midden op de ski-
pistes, het olympische monu-
ment bij Bjelasnica dat de
Serviërs voor hun schietoefe-
ningen hadden gebruikt en
waar nog stukken van de rin-
gen aanhingen, het was ont-
luisterend. Toen ik vroeg om
een toiletstop ontstond pa-
niek. Hij wees op de bordjes in

de bermen: MINE! Niet te ver plassen, was de
opdracht.

En dan had ik Trebevic, de site van het bob-
sleeën, nog niet gezien. Die had hij bewaard
voor het laatst. Weer hetzelfde: “Jaja, Trebe-
vic, Chetnik. Viel boem boem.” Trebevic is de
dichtste hoge heuvel die op Sarajevo uitkijkt.
De bobbaan of wat daarvan overbleef, was tot
op tien meter benaderbaar. Dit was de dicht-
ste munitieopslagplaats van de Serviërs bij de
stad en op 5 februari 1994 werd vanuit die stel-
ling – de bobbaan diende als lanceerplatform –
de Markale-groenmarkt in de stad met mortie-
ren bestookt. In één klap vielen 67 doden.

Het was op die trip dat ik een wijsheid
hoorde die mij altijd is bijgebleven: “Het eer-
ste dat ophoudt door oorlog is sport. Het eer-
ste dat herbegint als het even kan, is ook
sport.”

Van de skilift in Jahorina, een berg nabij Sarajavo, en de herberg blijft nog weinig over. 
Tijdens de burgeroorlog stonden hier Servische kanonnen. © DANIEL ROSENTHAL

Toen ik vroeg
om een
toiletstop
ontstond
paniek. Mijn
chauffeur wees
op de bordjes
in de bermen:
MINE!

D

23DeMorgen. ZATERDAG 19/12/2020

Ik ben zeker dat er voor e-sporten 
een grote toekomst is weggelegd, tijdens
de Aziatische Spelen van 2022 en nadien

HAIDER FARMAN VAN DE AZIATISCHE OLYMPISCHE RAAD, AAN AFP

Belgian Cats blinken uit
op Sportgala 2020
De Belgian Cats zijn de grote
winnaar geworden op het
Sportgala. Emma Meesseman
kreeg als eerste basketbalspeel-
ster de trofee voor Sportvrouw
van het Jaar.  Philip Mestdagh
ontving de meeste stemmen in
de categorie Coach van het Jaar.
Voor Ploeg van het Jaar klopten
de Cats de nationale voetbal-
vrouwen.

“Ik ben vooral blij dat het
basketbal eens op nummer één
staat op het Sportgala”, ver-
telde Meesseman in een film-
pje. “Verder hoop ik dat we al-
lemaal gezond blijven en dat we
samen met de andere Belgische
atleten mooie prestaties kun-
nen behalen op de Spelen.”

Bij de mannen werd Wout
van Aert weinig verrassend uit-
geroepen tot Sportman van het
Jaar. De 26-jarige Van Aert won
na zijn boerenjaar al de Natio-
nale Trofee voor Sportverdien-
ste, de Kristallen Fiets, de Flan-
drien en de Vlaamse Reus. 

“Ik vind het belangrijk om
elke prijs naar waarde te schat-
ten, maar dit is toch de grootste
prijs die je kunt pakken als
sporter”, zei hij. “Ik ben hier
enorm trots op.”

Vielen tot slot in de prijzen:
voetbaltalent Charles De Kete-
laere (Belofte) en rolstoeltennis-
ser Joachim Gérard (Paralym-
piër), die het tot in de finale van
Roland Garros schopte. (BELGA)

Begrijpt u dat Club punten laat liggen 
in Moeskroen en thuis tegen Mechelen?
“In België kun je van elke club verliezen, omdat
het niveau niet slecht is. Het is geen toeval dat
Brugge en Antwerp nu Europees doorgaan en
Gent vorig seizoen ook. Genk deed het al de
voorbije jaren. Het niveau is niet slechter dan in
Nederland. Daarom begrijp ik niet waarom
sommigen een Beneliga willen. Ik weet ook wel
dat die competitie als product beter zou verko-
pen, maar ik denk niet dat het niveau er beter
door wordt.”

Dat puntenverlies ligt dus niet aan het feit
dat Philippe Clement te veel roteert?
“Clement heeft zo’n brede kern. Als hij niet wis-
selt, krijgt hij problemen in zijn groep. En als hij
een paar spelers wisselt, is het kwaliteitsver-
schil niet zo groot.”

Wat te denken van AA Gent?
“Gent heeft te veel trainerswissels gedaan. Dat
is nooit goed voor de spelers, omdat de trai-
ningsmethodes elke keer veranderen. Fysiek al-
leen al is dat iedere keer een aanpassing.
Spelers hebben tijd nodig om een nieuwe me-
thode te absorberen.”

Had u voor het seizoen verwacht dat het zo
slecht zou lopen met de Buffalo’s?
“Niet voor het seizoen. Thorup verloor twee
jaar geleden de bekerfinale van KV Mechelen,
maar vorig seizoen deed hij het heel goed. Gent
werd tweede, dat is het op één na beste resul-
taat ooit. Maar dan zag je dat met De Decker de
hulptrainer van Antwerp gehaald werd en dat
Bölöni geen club had. Toen dacht ik meteen:
hier is iets aan de hand. Misschien was de aan-
stelling van De Decker al een voorbereiding op
de komst van Bölöni. En dan wordt Bölöni na
25 dagen alweer ontslagen.
Dat kan toch niet? Dat hebben
ze totaal verkeerd ingeschat.”

Nu u Thorup aanhaalt:
begrijpt u als Scandinaviër
dat hij RC Genk liet staan
voor FC Kopenhagen?
“Kopenhagen is hetzelfde als
Anderlecht, die komen altijd
terug. Het is niet alleen de
grootste club van Denemarken
maar van heel Scandinavië.
Thorup kon onmogelijk neen
zeggen. Ik begrijp hem heel
goed.”

Met Hein Vanhaezebrouck is Gent intussen
aan zijn vierde trainer toe.
“Ze hebben geen slechte ploeg. Ze zitten wel in
een situatie waarin ze punten móéten pakken.
Die druk maakt het moeilijk.”

Is de Gentse spelersgroep daar mentaal
sterk genoeg voor?
“Ze hebben goede spitsen. Maar als je je kansen
niet benut, wordt het zelfvertrouwen minder
en minder. Ze zijn ook snel met hun keepers
beginnen te wisselen. Komaan: Kaminski was
toch stabiel en goed? Elke voetballer maakt fou-
ten, dat betekent niet dat je meteen moet wisse-
len. Je mag een doelman niet minder geven dan
zes wedstrijden.”

Maar Gent heeft wel goede spitsen, zegt u?
“Ja, Jaremtsjoek is goed. En die Duitser heet wel
Kleindienst, maar hij is niet zo klein. Hij is
super in de lucht. Je hebt ook nog Depoitre,
maar die kampt veel met blessures. Odjidja is

een beetje hetzelfde geval. En Kums brengt niet
het niveau dat hij moet brengen. Man tegen
man moet hij veel beter kunnen, zijn duel-
kracht is niet goed.”

Vorig seizoen was hij dat toch wel?
“Ja, toen was hij beter. Het probleem is dat alle
middenvelders bij Gent graag de bal hebben.
Het zijn net magneten. Ze komen naar de bal,
niemand gaat offensief. Ze moeten tegenge-
stelde bewegingen maken, dat is het belang-
rijkst, zeker op het middenveld. De spitsen
doen dat wel, maar waarom kunnen ze niet
met drie spitsen spelen?”

Denkt u dat Vanhaezebrouck het bij Gent
nog recht kan trekken?
“Vanhaezebrouck heeft nog maar vier wedstrij-
den gehad, het is een beetje vroeg om daarop
te antwoorden. Hij moet zijn spelers nog beter
leren kennen, met wat eerder allemaal gebeurd
is. Als je de commentaar van Jaremtsjoek (“We
spelen als een tweedeklasser”, RN) onder Bölöni
hoorde: ik kon dat niet geloven. Zoiets heb ik
nooit meegemaakt. Ik denk dat zulke dingen
met mij nooit zouden gebeuren.”

Kort voor de transferdeadline zou Club
Brugge nog aan Jaremtsjoek gesnuffeld
hebben, maar hij mocht niet weg.
“Club Brugge zou hem kunnen gebruiken. Ja-
remtsjoek is een goede spits. Ik zag hem ook
aan het werk bij Oekraïne. Sterk. Hij is een spits
voor de Premier League. Dan heb ik het niet
over Manchester United, maar hij zou het wel
kunnen maken bij een middenmoter.”

Er zijn dit seizoen maar vier plaatsen in
play-off 1.
“Dat is niet voor Gent. Er staan te veel clubs

tussen de vierde plaats en
waar Gent nu staat.”

Wie gaat er dan play-off 1
spelen?
“Club Brugge zeker. Genk ook.
Dan denk ik toch aan Ant-
werp. Standard moet ook
beter doen.”

En Anderlecht?
“Dat is een twijfelgeval. Ze
hebben veel goede jonge spe-
lers, ze plukken ze daar zo-
maar uit de grond. Maar of ze
stabiel kunnen blijven… An-

derlecht staat op dit moment vooral voor ver-
kopen.”

Wat vindt u van Vincent Kompany als T1?
“Hij is duidelijk als communicator, maar ik wil
hem over een paar jaar eens terugzien. Hij gaat
evolueren, het is nog maar net begonnen. Ik
versta er niks van dat ze altijd in de eigen zes-
tien meter proberen te voetballen. Een lange
bal vooruit mag ook weleens.”

Het seizoen is halfweg. Welke ambitie mag
AA Gent nog hebben?
“Ze moeten zo veel mogelijk punten pakken,
om via play-off 2 een gooi te doen naar Euro-
pees voetbal. Dat is wél realistisch. Dat, en de
beker.”

Kan Gent zondag iets gaan doen in Brugge?
“Ja. Als Gent een topdag heeft, kan het elke
ploeg in België verslaan. Zondag kan de afwe-
zigheid van de Brugse twaalfde man in hun
voordeel spelen.” (RN)
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dat alle midden -
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de bal, niemand
gaat offensief’

Eerste klasse A
Speeldag 17

Charleroi - Anderlecht gisteravond

KV Oostende - Eupen uitgesteld

Zulte Waregem - STVV 18.30 uur

Beerschot - Cercle Brugge uitgesteld

Racing Genk - KV Kortrijk 20.45 uur

Club Brugge - AA Gent zo 13.30 uur

OH Leuven - KV Mechelen zo 16.00 uur

Standard - Moeskroen zo 18.15 uur

Waasland-Beveren - Antwerp zo 20.45 uur

Stand

1. Club Brugge 17 36
2. Racing Genk 16 31
3. Charleroi 17 30
4. OH Leuven 17 29
5. Anderlecht 17 29
6. Beerschot 16 28
7. Antwerp 17 25
8. Standard 17 25
9. KV Kortrijk 17 23

10. AA Gent 17 22
11. KV Oostende 17 22
12. Eupen 15 20
13. Cercle Brugge 17 18
14. Zulte Waregem 16 18
15. W.-Beveren 17 18
16. KV Mechelen 17 14
17. Moeskroen 17 14
18. STVV 16 11


