ZLATAN IBRAHIMOVIC ZIET ONDERTUSSEN WEL DE GEVAREN VAN CORONA, IN ‘CORRIERE DELLA SERA’

DeMorgen. ZATERDAG 26/12/2020

Dit virus is vreselijk. Ik had hoofdpijn en verloor wat van mijn smaak.
Ik kon niet trainen en ik zat uitsluitend thuis. Ik begon met mijn huis
te praten en gaf mijn muren namen. Het werd een mentale zaak
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Evenepoel kijkt op naar Cavendish
Fabio Jakobsen
‘Wordt weer de beste
sprinter ter wereld’
“Het was een emotioneel
weerzien met Fabio op stage.
Er was zijn zwarte dag in Polen, een week later kroop ik
zelf door het oog van de naald.
Allebei worstelden we ons
door een donkere periode. De
manier waarop Fabio dat doet,
is bewonderenswaardig. Verbazend en mooi om te zien
hoe hij zich opnieuw 100% op
dat wielrennen stort, ook al hij
is zich bewust van de moeilijke
weg die hij aflegt. Alle omstandigheden in acht genomen
gaat het goed. Hij fietste mee
met de jongens, maar volgde
uiteraard zijn eigen schema. Ik
twijfel er niet aan dat hij opnieuw de beste sprinter ter
wereld gaat worden.”

Mark Cavendish
‘Kan ons wel eens
doen verschieten’
“Weinig renners die, eenmaal
vertrokken bij Patrick Lefevere,
in een later stadium terugkeren.
Dat op zich al maakt zijn komst
bijzonder. Toen het nieuws van
zijn transfer bekendgemaakt
werd, stuurde ik hem meteen
een berichtje. Hij voelde zich
vereerd. Jonge renners zoals ik
kijken op naar kampioenen als
Cavendish. Hij heeft zoveel
grote rondes gereden. Ik kan altijd bij hem terecht voor tips en
raad over het koersleven. Mark
oogt gedreven, is open en sociaal. Ik denk dat we wel eens
kunnen verschieten van wat hij
nog gaat uitsteken. Het vertrouwen en plezier dat hij bij Bahrain
kwijt was, zal hij bij ons terugvinden.”

Cian Uijtdebroeks
‘Mag me altijd raad
komen vragen’
Cian Uijtdebroeks maakt in
2022 bij Bora-Hansgrohe de
sprong van junior naar prof.
“Leuk, al die jongeren die zich
manifesteren. Toch vind ik het
opmerkelijk dat sommigen zich
zomaar aan de stap mogen
wagen zonder noemenswaardig jeugdpalmares. Je mag niet
alles aftoetsen aan testwaarden. Het is écht niet zo evident
als het lijkt. Ook ik heb even
‘gesukkeld’ voor ik mijn draai
vond. Voordeel is dat hij nog
een progressiejaar als junior
heeft. Dat moet hij goed benutten. Indien nodig, zal ik klaar
staan met goede raad. Alvast
dit: doe rustig aan, niet te zot,
want je moet nog vijftien jaar
carrière maken.” (JDK)
Feestvierders zoals Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat zullen zich voortaan moeten inhouden
als ze een boete willen vermijden. © PHOTONEWS

Op het gemak? Jij? Dat lukt je nooit.
“Mijn visie is duidelijk. Voor ik me aan de Tour
(lacht) “Toch zal het moeten. Mijn lichaam
waag, wil ik eerst in één van de twee andere
vraagt erom. Ik moet ernaar luisteren. En vergrote rondes debuteren. Eens drie weken lang
der kijken dan die eerste maanden, anders
koersen op het allerhoogste niveau, het einddreig ik mijn doelen te missen. Het is een lastige
punt halen en zien waar ik ergens uitkom. Dat
blessure, want als ﬁetser zit ik constant op dat
wordt een belangrijke ervaring. Voor de spongetroffen schaambeen. Dus heb ik er alle belang
sors gaat, wat uitstraling, visibiliteit en publicibij om mijn lichaam helemaal te laten genezen
taire return betreft, niets boven de Tour. Dat
en het weer te laten worden wat het was, zodat
begrijp ik volkomen. Maar persoonlijk maak ik
ik mijn carrière probleemloos
weinig onderscheid tussen
verder kan afwerken. Ik beGiro, Tour en Vuelta. Ik vind
schik over de perfecte omkaze alle drie even belangrijk.
dering om me in te tomen.
Patrick is zeker geneigd me
‘Mijn visie is
Thuis. En in de ploeg. Patrick
daarin te volgen. In het olymduidelijk. Voor ik
Lefevere, Yvan Vanmol, Koen
pisch jaar 2021 past een anPelgrim,… die mensen hebben
dere grote ronde ook beter in
me aan de Tour
zoveel ervaring. Het is van: ‘Zo
mijn agenda.”
waag, wil ik eerst
en niet anders’.”
in één van de
Van Avermaet en Van Aert
Goed dan ook dat die eerste
zullen de Tour waarschijntwee andere grote lijk combineren met de
koersen sneuvelen. Dat doet
rondes debuteren’ Spelen. Ideaal is het niet.
je automatisch wat gas
terugnemen.
“Neen. Zeker als je een klasseREMCO EVENEPOEL
“Hoe graag ik de Tour Down
ment nastreeft en drie weken
Under ook had gereden, ik
lang in alle ritten tot het uiterzou het wellicht niet hebben
ste moet gaan, kun je als jonge
gehaald. Die koers is van een te hoog niveau om
gast nooit topﬁt aan de start van de olympische
daar zomaar even een comeback te plannen.
weg- en tijdrit geraken. Je zou de Tour als pure
Pas volgende maand zal ik zicht krijgen op mijn
voorbereiding moeten kunnen rijden, er hoogseizoensstart.”
uit af en toe eens een etappe uitpikken. Maar
dan nog, al dat gedoe achteraf: de juiste vlucht
Ondertussen blijven jij en Patrick Lefevere
vinden vanuit Parijs, die lange reis, het aanpasmaar bestookt worden met de vraag of je in
sen aan de jetlag… en de zaterdag erop is het al
2021 al dan niet de Tour rijdt. Het ongeduld
wegrit. Nu kan ik vroeger vertrekken, mezelf
bij de mensen is blijkbaar heel groot. Maar
een beetje afschermen, in alle rust verkennen.
zeg nu nog één keer waar het precies op
Zo zal ik op de competitiedagen op mijn best
staat.
zijn.” (JDK)

Tau vertrekt na Nieuwjaar,
De Roeck test positief
De wedstrijd tegen Beerschot
wordt zo goed als zeker de laatste voor Percy Tau (26) in het
shirt van Anderlecht. Tau’s moederclub Brighton & Hove Albion
vecht in de Premier League tegen de degradatie en wil de
Zuid-Afrikaanse huurling terugroepen. De ploeg van Rode Duivel Leandro Trossard probeert
de Engelse werkvergunning van
Tau in orde te krijgen.
“We zullen Percy na Nieuwjaar normaal gezien niet meer
bij ons hebben”, bevestigde
Kompany. De T1 ziet Tau met
pijn in het hart vertrekken,
want hij is fan. De huurling is
Kompany’s eerste keuze als
nummer 10. “In de tijd die

Percy bij ons is geweest, heeft
hij zowel op als naast het veld
zijn kwaliteiten laten zien. Hij
was een zonnetje in de kleedkamer. (lacht) Maar tot nader
order is hij nog een speler van
Anderlecht.” Over een eventuele vervanger liet Kompany niet
te veel in zijn kaarten kijken.
“We zijn blij met onze kern,
maar als er zich een opportuniteit aandient, zullen we die
niet laten liggen.”
Anderlecht bleef een tijdlang
bespaard van coronagevallen,
maar bij de meest recente testronde kwam toch opnieuw een
positief geval aan het licht. T2
Jonas De Roeck bleek besmet
en ging in quarantaine. (TLB)
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Eerste klasse A
Speeldag 19
Club Brugge - Eupen
Zulte Waregem - Cercle Brugge
OH Leuven - KV Oostende
KV Kortrijk - AA Gent
Standard - STVV
Antwerp - Charleroi
Racing Genk - Waasland-Beveren
Anderlecht - Beerschot
KV Mechelen - Moeskroen
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at jammer dat de Pro League niet
Dessoleil, Nicolas Penneteau en Guillaume
heeft doorgezet met die gele
Gillet – was ook geen probleem. “De politie
kaarten voor voetballers die vankeek toe, dan kan er toch niets illegaals aan
uit een soort virale oerdrang elzijn geweest?”, reageerde Bayat.
kaars lichaamssappen en
Het voetbal laat nooit een gelegenheid
aerosolen uitwisselen als ze een
voorbijgaan om zich van zijn meest asociale
doelpunt maken. Knuffelkaart,
kant te laten zien. Het zoveelste bewijs dat die
die kn aan het begin, die alliterasociale dimensie van de voetbalclub – hoe
tie, die ideale drie lettergrepen,… idealistisch de communitycel ook is en hoe
daar was in de verkiezing voor
goedbedoeld hun initiatieven zijn – voor heel
het woord van het jaar geen woord tegen opwat bestuurders een rookgordijn is. Profvoetgewassen.
bal is de meest geprivilegieerde economische
Voor wie de laatste tijd onder een steen zat
sector: welke andere industrie verdient grof
en die niet af en toe omhoog heeft geduwd, er
geld met mensenhandel, kan alle maatschapis bij de publieke opinie ophef ontstaan over
pijke regels aan de laars lappen en krijgt jaarvoetballers die zich voor de wedstrijd in een
lijks van diezelfde maatschappij 170 miljoen
bubbel van een man of vijfeuro aan lastenverlagingen?
tien oppeppen, waarna de
Donderdag kwam de Pro
wedstrijd begint en ze bij een
League dan met het voorstel
doelpunt op elkaar springen,
om boetes te geven. Clubs bij
diep in de ogen kijken, zoewie de inbreuken vastgesteld
nen, vastpakken, toeschreeuworden, kunnen een boete
Het voetbal
wen, dat alles op anderhalve
van maximum 10.000 euro
centimeter,… Na de wedstrijd
(1A) en 5.000 euro (1B) krijlaat nooit een
volgt dan nog een begroeting
gen. Spelers en staﬂeden die
gelegenheid
van de tegenstander, inclusief
inbreuken begaan zullen bode staﬂeden en bestuurders
vendien zelf een bijkomende
voorbijgaan
als die het veld zijn opgeraakt.
‘vergoeding’ van 750 euro
om zich van
Minimaal met een vuistje,
moeten betalen, bovenop een
soms met een mondkapje
verplichte inschakeling in sozijn meest
maar niet altijd. Meestal worciale en maatschappelijke proasociale kant
den gewoon handen geschud
jecten.
te laten zien
en krijgen de intiemere con10.000 euro op een (gemidcullega’s een knuffel.
delde) omzet van 20 miljoen.
Wat de eerste minister
Of 750 euro op een gemiddeld
daarvan vond, vroeg iemand
voetballerssalaris van 210.000
tijdens ‘De Zevende Dag’. De
euro. De sportmedia vond dat
eerste minister – Alexander
hoge boetes. Vergelijk dat
De Croo – keek zorgelijk en
eens met 250 euro boete op
had een passend antwoord: “Wij vragen van
een doorsnee nettoloon van 1.842 euro. Of
iedereen om gewoontes op te geven: handen
met de 1.600 tot 32.000 euro en een gevangeschudden, zoenen, in grote groepen elkaar
nisstraf van acht dagen tot drie maanden bij
zien. Dan hoort het niet dat voetbal gewoon
een inbreuk op artikel 187 van de wet op de
doet alsof er niets aan de hand is zich niets
civiele veiligheid, waar de rechtbanken nu
aantrekt van de voorzorgsmaatregelen.”
mee dreigen.
De mevrouw die de vraag stelde, kreeg
Juichen bij een doelpunt kan makkelijk
nogal snel de hoon over zich. Ze dook zelfs
worden gereglementeerd. Ooit sprongen doelmet voornaam en naam op in wat moest
puntenmakers op de afrastering nadat ze hun
doorgaan voor een voetbalverslag. De voorzitshirt hadden uitgetrokken. Het ene noch het
ter van de voetbalbond Mehdi Bayat vond het
andere is toegelaten en wordt al een aantal
allemaal wat overtrokken en zag geen proseizoenen consequent met geel bestraft. Dat
bleem, tenzij dan een perceptieprobleem.
had tijdelijk ook gekund met doelpuntenvieDaar heeft hij helemaal gelijk. Voetbal is
ringen die niet coronaproof verlopen.
één groot perceptieprobleem en daar werkt
Veel erger dan die opstoot van testosteron
hij zelf naarstig aan mee. Mehdi Bayat is naast
en gelukshormonen zijn natuurlijk de lockbondsvoorzitter ook CEO van Sporting de
downfeestjes die door voetballers zijn georgaCharleroi. Toen die club zich in september
niseerd of waar een aantal voetballers werden
had gekwaliﬁceerd voor de laatste voorronde
opgepakt. Daar hoor je de Pro League niet
van de Europa League, mengde hij zich onder
over. Het recht houdt op aan de stadionpoort,
de supporters en danste mee.
was ooit de boutade van een sportadvocaat.
Dat de meeste van die supporters geen
Klopt helemaal: eens voorbij de poorten van
mondmasker droegen, vond hij geen prohet voetbalstadion begint een parallel univerbleem. Dat drie spelers meedansten – Dorian
sum van ongeziene privileges.
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18. STVV
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