REAL MADRID-VOORZITTER FLORENTINO PÉREZ HINT OP EUROPESE SUPERLEAGUE, IN ‘AS’
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Covid-19 maakt dat we dringend moeten
uitkijken naar nieuwe ideeën. Real is klaar
om die verantwoordelijkheid te nemen

HANS
VANDEWEGHE

Fluim in gezicht kost Thuram
150.000 euro en meerdere speeldagen
De verontwaardiging was zaterdag groot in de Bundesliga toen
Marcus Thuram, spits van Borussia Mönchengladbach, in de
79ste minuut verdediger Stefan
Posch van Hoffenheim in het
gezicht spuwde. In volle
coronatijden lokte dat sterke
reacties uit. Marcus Thuram,
zoon van ex-international Lilian, werd op aangeven van de
VAR uitgesloten. Met een man
minder ging Mönchengladbach
in de slotminuten nog onderuit
(1-2).
Maar het gesprekonderwerp
was uiteraard de ﬂuim van Thuram. Mönchengladbach-trainer
Marco Rose bood meteen zijn
excuses aan voor het wange-
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lionel Messi heeft in de competitiewedstrijd tegen Valencia zijn
643ste doelpunt gemaakt voor
FC barcelona. Daarmee evenaart hij het record van Pelé. De
braziliaan scoorde in zijn carrière 643 keer voor dezelfde
club, namelijk santos. barça
pakte ﬁnaal een puntje tegen
Valencia (2-2). “spelers zoals wij,
die zo lang van dezelfde club
houden, zullen steeds zeldzamer worden”, schreef Pelé. “Ik
bewonder je erg, lionel.” (aNP)

De Franse spits
excuseerde zich al
op sociale media
en zal de straf
accepteren

drag van zijn aanvaller: “Dit
hoort niet thuis op een voetbalveld. Volgens mij kreeg hij even
een kortsluiting in zijn hoofd.”
Op sociale media veronschuldigde Thuram zich voor zijn
misplaatste reactie en zei dat
hij alle gevolgen zal accepteren.
Die zijn niet min. Als straf zal
hij een maandloon overmaken
aan een goed doel. Thuram zou
in Mönchengladbach 1,8 miljoen euro per jaar verdienen,
wat dus op een stevige 150.000
euro neerkomt. Voorts kan hij
zich aan een schorsing verwachten. De minimumstraf die
de Duitse voetbalbond voor een
dergelijk gedrag oplegt, is zes
speeldagen. (VH)
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Trainerswissel

Liverpool sprankelt,
Manchester City verveelt
Pep Guardiola heeft bij Manchester City voor zakelijkheid
gekozen: de cijfers boven de
glitter. Dat bleek weer tegen
Southampton. Met een lange
pass kwam doelman Ederson
onder de druk uit. De Bruyne
en co. vlogen als hongerige
hyena’s op hun prooi. De afvallende bal werd heroverd en
lag in een paar tikken in doel.
Het was een van de schaarse
hoogtepunten. Zaterdag leek
City tevreden met 0-1, zo diep
zakte het in het slot in. Het
soort angsthazenvoetbal dat
doorgaans met Mourinho
wordt geassocieerd. Boring, boring City. Guardiola’s doelsaldo
van 19 voor en 12 tegen is zijn

slechtste return na 13 matchen
in 10 jaar. Rivaal Liverpool heeft
er dubbel zoveel gemaakt.
Het eerste kloofje met de
concurrentie is trouwens geslagen na een 0-7-demonstratie op
Crystal Palace. Benteke was geschorst, Batshuayi kreeg in zijn
afwezigheid nog twintig minuten. Origi bleef bij The Reds als
vanouds op de bank.
Tottenham staat weer met
de voeten op de grond na verlies tegen Leicester City (0-2).
Alderweireld devieerde een
mislukte kopbal van uitblinker
Vardy in eigen goal. Castagne
maakte na twaalf matchen afwezigheid zijn wederoptreden
bij The Foxes. (KTH)

Nummer 41 brengt Lukaku op
podium van Europese schutters
Romelu Lukaku sluit 2020
zonder prijs af, maar wel
als nummer drie (41 goals)
in de ranking van beste
schutters in Europa. Alleen
Robert Lewandowski (47)
en Cristiano Ronaldo (44)
doen straffer.
Ene Lionel Messi sloot het kalenderjaar 2012 af met 91 doelpunten (79 voor Barcelona, 12
voor Argentinië). Messi trapte
zo de reeks van Gerd Müller uit
1972 (85 goals met Bayern en
Duitsland) uit de recordboeken.
Het is goed mogelijk dat die
cijfers ook veertig jaar zullen
standhouden.
In het covidjaar 2020 rondt
geen enkele aanvaller de kaap
van de vijftig. Woensdag tegen
Hellas Verona kan Lukaku zijn
statistieken nog opdrijven,
maar meer dan een bronzen
medaille zit er in zijn meeste
productieve jaar ooit niet in.
Met 47 doelpunten lijkt Robert
Lewandowski buiten schot.
FIFA’s speler van het jaar
maakte er 45 voor Bayern en
twee voor Polen.
Na zijn penaltytreffer tegen
Spezia hinkt Lukaku nog drie
doelpunten achter op Ronaldo.
Die knalde 41 keer raak voor
Juventus en drie keer voor Portugal. Veertig procent kwam er
vanaf de stip. Alle topschutters
trappen strafschoppen. Van
Lukaku’s 41 goals in 2020 waren er negen penalty’s.
Van alle concurrenten
speelde hij de meeste matchen.
Toch staat de Rode Duivel volgens het aantal goals per speelminuten nog altijd in de top vijf
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Met zijn negende strafschop van het jaar schenkt de Belg
Inter de drie punten tegen Spezia in de Seria A. © PHoTo News

‘Ik wil me niet met
Lewandowski
vergelijken, maar
zeker de laatste
vijf maanden hoor
ik bij de beste vijf’
ROMELU LUKAKU

van meest eﬃciëntste spelers
bij club en land. “Ik wil me niet
met Messi, Ronaldo of Lewandowski vergelijken, maar zeker
de laatste vijf maanden hoor ik
bij de beste vijf”, zei hij onlangs
in France Football.
In Italië zet het merendeel
Lukaku op een voetstuk, maar
ook daar botsen meningen wel-

eens. Christian Vieri, ex-spits
van de Italiaanse ploeg, vindt
Lukaku de beste ter wereld. Antonio Cassano, ex-speler van
Roma, Real, Milan en Inter die
destijds zijn talent vergooide,
zet zijn vendetta verder. Eerst
vergeleek hij de voeten van Lukaku met zwaardvissen, afgelopen week haalde hij nog eens
uit: “Alleen een gek zou kiezen
tussen Benzema en Lukaku. Als
je de keuze hebt tussen Lukaku
of scamorza (weinig populaire
Italiaanse kaas, KTH), dan kies
je natuurlijk voor Lukaku.”
Voor Messi is 2020 een jaar
om snel te vergeten. Met nog
een match te gaan staat zijn
doelpuntenteller op amper 26.
Acht jaar geleden maakte hij er
meer dan drie keer zoveel. (KTH)

Hein Vanhaezebrouck leidde AA Gent in Brugge naar een derde overwinning op rij. © belga

ij het tikken van deze column stond
leerde daarover per whatsapp de collega die
AA Gent voor het eerst dit seizoen in
destijds als een van de eersten onderzoek had
de linkerkolom. Zevende meer begedaan naar trainerswissels in België en tot die
paald, met 25 punten gelijk met Stanconclusie was gekomen in zijn afstudeerthesis.
dard en Antwerp, die wel nog aan hun
Zijn antwoord was kort en simpel: “We spreken
wedstrijd moesten beginnen. Belangover Hein, niet zomaar een trainer. Zelfs gederijker: op vier punten van de vierde,
gen wetenschappelijk onderzoek heeft daar
OH Leuven, dat net aan de wedstrijd
geen vat op.”
was begonnen en uiteindelijk zou verHoewel, dit is al het tweede voorbeeld van
liezen.
een gelukte trainerswissel bij Gent. Op 4 oktoWat de inzet was, ben ik vergeten – wellicht
ber 2017 werd Yves Vanderhaeghe daar vooreen etentje – maar ik heb een maand geleden
gesteld als nieuwe coach. Gent stond toen
gewed met iemand van AA Gent dat ze Euroveertiende en had amper één keer gewonnen
pees niet zouden doorgaan en play-off 1 zeker
na acht speeldagen. Zijn eerste wedstrijd tegen
niet halen. De man van Gent beweerde het omWaasland-Beveren werd met 2-0 gewonnen en
gekeerde. Op dat moment waren ze Europees
was de eerste thuiszege van het seizoen. Vannog niet uitgeteld en vierde worden kon nog alderhaeghe eindigde in de reguliere competitie
tijd. In dat Europese verhaal
vierde, na Club Brugge, Anderheb ik mijn gelijk al gehaald;
lecht en Charleroi.
nul op achttien is een negatief
De play-offs waren een wisrecord voor een Belgische
selend succes. AA Gent begon
ploeg in de Europa League. Het
en eindigde met een zes op zes
is zelfs beschamend voor een
In het Zuidpark tegen Club Brugge en Anderploeg die de laatste jaren in Eulecht. Tussenin haalde hij maar
staat de sokkel
ropa van zich liet spreken en
één punt, waardoor de twijfel
waar vroeger
samen met Anderlecht de
in de bestuurskamer weer toeenige Belgische ploeg is die in
nam. Voor wie het is vergeten:
de buste van
de Champions League de
Vanderhaeghe nam toen over
Leopold II op
tweede ronde wist te halen.
van Vanhaezebrouck, die door
Gisteren won Gent zowaar
een deel van de spelersgroep,
stond: laten we
voor de derde opeenvolgende
de staf en het bestuur werd uitdaar een buste
keer. Die derde telt voor vijf,
gespuwd en zelf uitgekeken
want het ondenkbare gebeurde
van Hein zetten was op het trainingscentrum in
op het veld van aartsrivaal Club
Oostakker en de Ghelamco.
Brugge. “Gent hield stand, onGeen drie jaar na zijn verdanks het vroege uitvallen van
trek in stijl – een persconferenVadis Odjidja.” Zo zult u dat ontie samen met het bestuur om
getwijfeld in uw krant hebben
afscheid te nemen, dat zie je
gelezen of van de commentatoren hebben geniet vaak – werd hij een eerste keer gepolst. Dat
hoord. Het is anders: wellicht is het dankzij het
was in augustus. De Gentse top (en een deel
uitvallen van Odjidja dat Gent die 0-1 heeft kun- van de staf ) had al langer twijfels bij de houdnen vasthouden. Het scheelt een slok op een
baarheid van het ‘laisser faire, laisser passerborrel in aanvallend opzicht als hij er niet bij
model’ van Jess Thorup, die zijn eieren in het
loopt, daar is iedereen het over eens. Maar elke
mandje van de bepalende spelers legde. Vanspeler die in de plaats komt van Odjidja, uitvinhaezebrouck kon niet. Hij had al onder het mes
der van de alibiverdediging, maakt meer verdegemoeten in de lente, maar die gespecialidigende meters en daarmee hebben ze het
seerde operatie – de aandoening was volgens
gisteren gehaald.
zijn eigen mededeling niet levensbedreigend –
Gentenaars zijn cynisch en doorgaans niet
werd uitgesteld naar eind augustus, waarna hij
goed in bewieroken, maar winnen op Club verde tijd zou nemen voor een lange revalidatie.
andert de zaak. Dat eerste is nog niet geplaatst
Ondertussen bleef hij Gent wel op de voet
en inmiddels zijn ze al op zoek naar een plek
volgen, gaf wekelijks zijn mening in zijn uitstevoor het tweede standbeeld van Hein Vanhaekende column in Het Nieuwsblad en liet niet na
zebrouck. Een tip: in het Citadelpark staat nog
ook de Gentse deconﬁture te becommentariëhet redelijk foute Moorke (Gents voor ‘zwarren. Met Hein staat er een man, zei Roman Jatje’). Haal dat weg en daar kan het standbeeld
remtsjoek. Dat vat het ongeveer samen. Hoe
van Hein komen. In het Zuidpark staat de sokhet met dit Gent aﬂoopt, is onduidelijk. Ik heb
kel waar vroeger de buste van Leopold II op
alvast twee nieuwe weddenschappen afgeslostond: laten we daar een buste van Hein zetten.
ten over 1) hoelang het zal duren voor VanhaeVanhaezebrouck heeft zijn rentree in Gent
zebrouck Odjidja naar de uitgang duwt en 2)
niet gemist en ontkracht daarmee de stelling
wanneer ze bij bestuur/management weer een
‘trainerswissels halen niets uit’. Ik interpelpunthoofd krijgen van hem.
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