PHILIPPE MESTDAGH, BONDSCOACH VAN DE BELGISCHE BASKETVROUWEN, IS ONDANKS 6 OP 6 KRITISCH NA DE MATCH

Als we zo’n wedstrijd spelen op het
Europees kampioenschap, zouden
we wel eens snel thuis kunnen zijn
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zijn’
staan, voetballen!’ En dan stond hij ook op. Hij
had energie voor tien, voor honderd. Hij nam
de aftrap, de corners, de vrije trappen, de ingooien, de achterballen, de strafschoppen. Hij
liep laatste man en spits tegelijk.”
Een jaar later werd Jeffrey aangesproken
door een oude, kalende man. “Hij zei: wat pak
je die jongen hard aan. Ik vertelde hem over
mijn eigen jeugd. Ik heb in Suriname in tehuizen gezeten. Mijn moeder was bezig een leven
op te bouwen in Nederland. Op mijn tiende
kwam ik ook naar Nederland. Ik had nog acht
broers, ik moest het alleen uitzoeken. Er was
geen geld voor voetbalschoenen, ik moest zelf
op de training zien te geraken.”
Jeffrey Lang werd geen prof, maar barkeeper
in de Baja Beach Club in Rotterdam en Barcelona, beroemd vanwege het schaars geklede
personeel. Met zijn brede, blote bast, lange dreads en ondeugende ogen was hij een blikvanger. “Wereldtijd gehad. Het was niet alleen
barkeepen, maar ook dansen en sjansen om die
summervibe erin te houden.”

ALLES MET LINKS
Het nachtwerk stelde hem in staat alle trainingen van Noa bij Feyenoord te bekijken. Hij verdiepte zich in kracht- en looptrainingen en runt
tegenwoordig zijn eigen ﬁtnessclub. “Ik deed
alles om Noa ﬁt te krijgen, voetbalde zelf ook
bizar veel met hem. Soms moest hij alles met
links doen van mij. Dan was het janken, stampvoeten, maar hij deed het toch.”
De oude, kalende man langs de lijn bij HION
bleek jeugdscout bij Feyenoord te zijn. Geen
toeval dat die kwam kijken, want Jeffrey had
Feyenoord-icoon Wim Jansen er al van op de
hoogte gebracht dat zijn zoon wel iets kon. Noa
ging naar Feyenoord, ondanks de liefde van
vader en zoon voor Ajax. “Maar Feyenoord
heeft ook een goede opleiding en was dichterbij.”
Daarnaast bracht Jeffrey, Noa naar de voetbalschool van Coen van der Hoeven in Delft.
Jeffrey: “Het was geen verplichting, al dat voetballen. Ik heb Noa vaak gevraagd: wil je niet lekker naar de bioscoop? Hij zei: nee, pa, ik wil
voetballen. Nog steeds vraagt hij of ik een
veldje of een zaal kan regelen als hij vrij is. Of
gaat hij bij Coen trainen.”
Van der Hoeven klikte goed met Lang, vertelt
hij. “Noa is bloedfanatiek, een beetje tegendraads. Dat ben ik ook. Ik heb hem wel eens
over het hek gezet als het te gek werd. Meestal
was dat niet nodig. Noa heeft de beste techniek
van allemaal.”
In stiefvader Nourdin Boukhari, destijds speler van Ajax, had Lang nóg een coach. “Ik
daagde hem uit. Je kunt alleen schieten, ga ook
eens hooghouden”, vertelt Boukhari. “Ik nam
hem ook mee naar de voetbalpleintjes waar de
echte straatkoningen rondliepen, in RotterdamWest.”
Noa verhuisde mee naar Frankrijk en Turkije, omdat Boukhari daar ging voetballen. Hij
speelde in de jeugd van Nantes en Besiktas.
Vader Jeffrey vloog geregeld naar Istanbul voor
extra trainingssessies. “Hij stond daar stil”,
zegt Jeffrey.
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Als Noa in Nederland was, sloot hij probleemloos aan bij Feyenoord. Boukhari: “Het
ging hem te makkelijk af bij Feyenoord,
daarom was het goed voor hem om op zijn
dertiende naar Ajax te gaan. Ook omdat hij gewoon gek was van die club.”
Beroemd is het verhaal van de jonge Noa die
in zijn Ajax-shirt naar Feyenoords trainingscomplex kwam. Jeffrey: “Ik heb hem gezegd dat hij
dat meer niet moest doen. En ook dat hij, toen
hij eenmaal bij Ajax zat, niet met een Ajax-tas
op Rotterdam Centraal moest lopen.”
Zijn overstap zette kwaad bloed bij sommige Feyenoord-fans. Hij kreeg een doodsbedreiging en moest ook een keer vluchten toen
hij in De Kuip de klassieker bezocht. Jeffrey:
“Daar maakte ik me wel zorgen om. Noa is er
voorzichtiger in de omgang met mensen door
geworden. Maar hij was bovenal dolblij dat hij
eindelijk bij Ajax zat.”
De grote droom raakte uit zicht door een
ernstige rugblessure en omdat hij ﬂink begon
te puberen. Geregeld kreeg hij te horen dat het
nu echt één voor twaalf was.
Jeffrey: “Noa is net als ik. Op bepaalde punten egoïstisch, uitgesproken, maar wel eerlijk
en thuis heel rustig. Ik heb vijf kinderen bij
vier vrouwen. Dat komt omdat ik thuis niet die
vrolijke man ben die ik op mijn werk ben. Ik
zei alleen: ik ga zo naar de training van Noa
kijken. En dan houdt niemand me tegen. Noa
leeft ook voor voetbal. Ze noemen hem een
jongen van de straat: hoe hij praat, zijn tatoeages, zijn houding. Maar Noa is nooit echt op
straat geweest, die was alleen maar aan het
voetballen.”

GEEN SPIJT
Een stuk later dan leeftijdgenoten Justin Kluivert en Matthijs de Ligt bereikte Lang alsnog
het eerste van Ajax. Maar de klik met Ten Hag
ontbrak. “Ajax koopt een back als Klaiber voor
5 miljoen en laat een talent als Lang voor bijna
hetzelfde gaan. Dat vind ik niet echt rijmen
met elkaar”, zegt techniektrainer Van der Hoeven. “Pak je hem iets anders aan dan heb je
een gouden kracht aan hem. Dat bewijst hij nu
ook in Brugge.”
Bij Ajax is er geen spijt laat directeur Overmars weten. “Wij willen graag dat onze talenten strijden voor een plek in ons eerste elftal.
Maar het is ook goed om een categorie spelers
op te leiden dat het eerste net niet haalt, maar
wel een transfersom van meerdere miljoenen
oplevert.”
Vader Jeffrey wil ‘geen kwaad woord’ meer
kwijt over het afscheid. “Ajax zal altijd onze
club blijven, ooit zal hij daar schitteren.”
Lang leeft nabij Brugge in alle rust in een
fraai appartement met uitzicht op een boerderij. Jeffrey is er nog maar twee keer geweest.
“Vaker kan niet door de lockdown. Dat vind ik
wel balen.” Lachend: “Voor die jongen is het
lekker rustig zonder ‘die politieagent’ in de
buurt. Ik probeer hem door de telefoon
scherp te houden.”
Vader zegt tijdens die gesprekken ook dat
hij trots is op Noa. “Maar niet te vaak. Dit moet
eigenlijk pas het begin zijn.”

Essevee pakt
belangrijk punt
in slotminuut

Anderlecht domineert in
Genk met en zonder bal

Charleroi heeft de kans gemist
om opnieuw door te stoten
naar een plaats bij de eerste vier.
Tot in de toegevoegde tijd stonden de Carolo’s voor, maar ze
slaagden er niet in de gelijkmaker van Bruno te voorkomen.
“Dat breekt zeer zuur op”, zei
Botaka. Als er één ploeg dominant was, dan wel Zulte Waregem. Francky Dury ging nog
een stap verder: “Ik kan mij niet
herinneren dat we op Charleroi
al beter hebben gespeeld dan
vandaag. Nochtans: slechter
beginnen dan al na één minuut
1-0 achter staan, kan niet. De
manier waarop de jongens die
dreun mentaal hebben verwerk
is bewonderenswaardig.” (AR)

Een sterk Anderlecht, dat een
nieuw elan lijkt te hebben gevonden. En een zwak Racing
Genk, waar plots de twijfels toeslaan. Maar vooral: een uitgelaten Vincent Kompany.
Hij liet Anderlecht met en
zonder bal een complete wedstrijd spelen. Een 8 voor uitvoering, een 4 voor offensieve eﬃciëntie. De bezoekers startten
nochtans met een 1-0-achterstand. Matt Miazga schonk bij
De pressing die
Kompany
Anderlecht liet
spelen, bracht
Genk het hele
duel in de
problemen

de aftrap Bongonda een doelpunt op een schoteltje. Daarna
zou Miazga ijzersterk spelen.
Een van de parameters om
een goede trainer te herkennen, is de mate waarin een elftal goed collectief pressing kan
zetten. Anderlecht gaf een clinic in pressing. Het was mooi
om zien, Genk had geen ﬂauw
benul wat de oplossing was. Anderlecht was heer en meester
in een regie van Lokonga.
Paars-wit denderde over
Genk. Amuzu met een gelukje
en een sterke El Hadj zorgden
voor de kentering. Nog voor de
rust had de wedstrijd gespeeld
kunnen zijn. Eﬃciëntie blijft
een probleem. (SK)

Amerikanisering

Michael Verschueren is vanuit de European Club Association een pleitbezorger voor een
‘derde klasse’ op het Europees toneel en een nieuwe Europese supercompetitie. © PHOTO NEWS

nteressant interview met Michael Vergenwoordiging, noch de macht die de ECA
schueren gelezen in Het Laatste Nieuws
heeft.
van afgelopen zaterdag. Michael VerschuZij zien een gevaar in de plannen van de
eren is, zoals u wel weet, de zoon van Mis- UEFA. Die zouden een eerste stap zijn naar een
ter Michel. Michael was niet soft, maar
gesloten competitie en de toegang voor kampitoch niet hard genoeg voor de slechte weoenen uit kleine competities in de hoogste Eureld van het voetbal. De ‘turnmeester’ Miropese competitie bemoeilijken of uitsluiten.
chel Verschueren had daar geen
Nog een bezwaar: de belangen zouden verprobleem mee. Hij kon af en toe een bulschuiven van het nationale naar het internatiolebak zijn, maar met het hart op de juiste
nale, waardoor de inkomsten van de nationale
plek. Je kon op hem schelden zoals op deze
competities zouden verminderen. Er zouden
plek meer dan twintig jaar geleden wel eens is
meer Europese wedstrijden komen – ook in
gebeurd, en dan kreeg je op zaterdagochtend
het weekend – en ten slotte zou de kloof tussen
telefoon. “Kom ne keer iets eten in mijn fride Europese elite en de andere clubs in kleine
tuur, we moeten een klapke doen.”
landen nog groter worden.
Michael Verschueren is behalve kleine aanMichael Verschueren ziet geen probleem in
deelhouder bij Royal Sporting Club Anderlecht
de Europese hervormingen. Ik ook niet. De
ook lid van het executief van
amerikanisering van het Eurode European Club Association.
pees voetbal stond in de sterDie drukkingsgroep van voetren geschreven en voor één
Dat de
balclubs is ontstaan in 2008
keer is amerikanisering niet
uit de toenmalige G14 die een
fout. Een goed uitgedokterde
pintjesliga bij
zetel had op de Gulden Vliepan-Europese supercompetitie
de hervorming
slaan in Brussel en als lobheeft alles om de voetbalconbygroep was erkend bij de
sument
te plezieren.
van de
Europese Unie. Uiteindelijk
Op termijn is het afsluiten
Europese
braadde die haring daar niet
van de competitie zelfs de
en werd geopteerd voor een
enige weg. De vereisten om
competities
rol binnen de UEFA. Die ECA
met de top mee te mogen
grotendeels
heeft dertien van de achttien
doen, zullen niet langer puur
leden in UEFA Club Competitisportief zijn. De commerciële
uit de boot zal
ons Committee, de commissie
slagkracht van een kandidaatvallen, staat nu
die gaat over de verschillende
deelnemer zal het belangrijkals een paal
Europabekers.
ste criterium worden. Kan de
Verschueren werd in HLN
club die deelneemt aan de Euboven water
onder meer aan de tand geropean Super Champions Prevoeld over de op handen
mier League, of hoe dat ding
zijnde hervormingen van de
ook zal heten, bijdragen tot
pan-Europese clubcompetities. Naast de UEFA
het product? Heeft die een achterban en een
Champions en Europa League komt vanaf volstadion – dus een marktplaats – op niveau van
gend seizoen een derde competitie: de Confehet product? De haast die Club Brugge maakt
rence League. Michael Verschueren
met de bouw van het nieuwe stadion heeft preverdedigde die plannen en daar is niet iedercies te maken met die Europese plannen en de
een in België blij mee.
daarmee gepaard gaande normen. Als FCB de
De nummer drie en vier van de Belgische
enige Belgische club is die over een modern
competitie zullen meer dan waarschijnlijk in
stadion van 40.000 man beschikt, maakt het
die Conference League uitkomen, de Europese
een kwantumsprong. Europa en niet langer
derde klasse dus. De nummer twee, als die
België is dan de speeltuin.
zich niet heeft kunnen plaatsen voor de ChamDat de pintjesliga bij de hervorming van de
pions League, krijgt in de huidige Europa
Europese competities grotendeels of misschien
League een stekje en de kampioen is voorlopig
helemaal uit de boot zal vallen, staat nu als een
nog gekwaliﬁceerd voor de Champions
paal boven water. Wij boksen boven ons geLeague.
wicht door een aantal ﬁscale en paraﬁscale
In de nabije toekomst zal de Belgische kamvoordelen, maar we zijn en blijven een feeder
pioen alleen nog bij hoge uitzondering de
league, zoals dat in de sporteconomie heet.
Champions League halen. In de verre toeWij kopen in, wij leiden op en we verkopen
komst wellicht nooit meer nu de UEFA vanaf
door naar de top van de voedselketen. Financi2024 denkt aan een Europese supercompetitie
eel zal het weinig of geen verschil maken, volboven alle andere. Het protest daartegen komt
gens Michael Verschueren. Het statusverlies in
van de European Leagues. Dat is de koepelorEuropa moeten we erbij nemen, tenzij we vol
ganisatie van de Europese nationale competivoor de BeNeLiga gaan. Daarin moet ik hem teties die in 2005 het licht zag. De European
genspreken: één plus één zal bij een BeNeLiga
Leagues hebben binnen de UEFA niet de vertenooit drie zijn. Hooguit anderhalf.
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