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Hoe langer het duurde, hoe dichter 
de nederlaag kwam. De keeper was zoals 
wel vaker de beste speelster bij de tegenpartij

COACH PATRICK WACHEL ZIET DAT ANDERLECHT OP DE SLOTSPEELDAG EEN PERFECT RAPPORT MISLOOPT
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Beursafgang

aterdag stond een gesprek van Marc
Degryse met Philippe Clement in de
krant. Ik miste een grappig tussen-
vraagje zoals “voor hoeveel aandelen
van Club had jij ingetekend?”. Kwestie
van een beetje te jennen, maar neen.
Te gepasten tijde toch maar even
checken of in dat gesprek de beursaf-
gang van Club Brugge al of niet ter
sprake is gekomen en of – zou zo maar

kunnen – er vooraf oekazes waren uitgevaar-
digd dat het daar niet mocht over gaan.

Ook een mogelijkheid: het grapje ís ge-
maakt, Clement hééft iets geantwoord in de
zin van “zijde gij zot?” en de perschef heeft
vraag en antwoord geschrapt. U wil niet weten
hoe de clubcensoren (bij alle clubs) interviews
door de mangel halen tot er
niets meer overblijft waar be-
stuur, medemaats, staff, sup-
porters, minder- en
meerderheden aanstoot zou-
den kunnen aan nemen.

Club Brugge gaat niet naar
de beurs. Officieel heet het
een uitstel veroorzaakt door
marktomstandigheden. Offici-
eus is een het afgang, een af-
straffing van de hybris die Bart
Verhaeghe al meer dan één
keer parten heeft gespeeld.

Ik citeer uit eerder oeuvre.
Exact een maand geleden, na
de bekendmaking van de
beursambities van Verhaeghe-
Mannaert, stond hier…

…Nogal wat economen en
beursspecialisten beweren op
basis van de slechte resultaten
uit het verleden (in deze wel
een garantie voor de toe-
komst) dat voetbalaandelen pure geldkloppe-
rij zijn, bedoeld om de brave fans geld
afhandig te maken waar ze niets voor in de
plaats krijgen.

Voor de blauw-zwarte fermettevlaming
voor wie het bruto familiaal geluk rechteven-
redig is met de resultaten van FCB, maakt dat
niets uit. Die spaart zich desnoods het eten uit
de mond om zijn/haar club bij te staan. De ge-
dachte aandeelhouder te zijn, versterkt nog
de betrokkenheid…

…Denk een beetje na voor je je hele spaar-
varken aan Verhaeghe-Mannaert toever-
trouwt. Voetbalaandelen zijn per definitie
emo-aandelen en daarmee maak je nooit
winst, zo heeft het verleden uitgewezen…

Het is duidelijk dat de grote beleggers niet
mee wilden in het sprookje van Verhaeghe-
Mannaert, dat er in een dodelijke combo van
hybris, onhandigheid en arrogantie alleen op
gericht was om hen te laten cashen. Daardoor
zullen we nooit weten voor hoeveel de klein-

tjes, de fans, hebben ingetekend. Blijkbaar lie-
pen die ook niet over van enthousiasme. Dat
pleit voor de intelligentie en koelbloedigheid
van de blauw-zwarte fermettevlaming. Mijn
excuses als ik daar soms aan heb getwijfeld.
Daags na het rampbericht verscheen nog wel
een grappige reactie in een krant: het was de
schuld van de negatieve berichten in de media
dat het hele project terug naar af was. Dat die
Bart Verhaeghe nu ook al lezersbrieven
schrijft, dat is nog het meest opmerkelijke van
deze hele vaudeville.

Een andere reactie vond het niet kunnen
dat Verhaeghe werd versleten voor een oerka-
pitalist. Als goed ondernemerschap ook al niet
meer mag, was de teneur van die opinie. Die
is naast de kwestie als het om een bedrijf in

het voetbal gaat. Voetbal is de
meest gesubsidieerde econo-
mische sector in dit land. Jaar-
lijks gaat 170 miljoen
overheidsgeld naar de eerste-
klassers. Club krijgt daar –
conservatieve schatting – ruim
17 miljoen van.

FCB hoopt nu dat het alle-
maal snel overwaait en dat het
alleen nog over voetbal gaat
en over de titel die al zo goed
als binnen is. Terecht, en te-
rechte titel ook. Alleen, dit
blijft nog wel even nazinderen.
In alle kranten in België ging
het er over, maar ook interna-
tionaal op alle voetbalbusi-
ness-sites waren de
aangekondigde plannen van
Club groot nieuws. Toen
daarna de intrekking volgde,
verscheen zelfs bij Bloomberg
een analyse. Zij wezen op de

knappe resultaten van Club. Niet in de compe-
titie welteverstaan, want sport is van onderge-
schikt belang, maar op de kamelenmarkt.
Club heeft Wesley Moraes, Krépin Diatta en
Arnaut Danjuma voor zes keer de aankoop-
waarde verkocht. José Izquierdo en Marvelous
Nakamba gingen voor drie keer duurder de
deur uit. Maar concludeert Bloomberg: “In-
vestors will need more convincing”.

Misschien weten die investeerders dat wat
het Belgisch voetbal groot maakt – de
import/export in goedkope voetballers – op de
helling staat. Dat internationaal steeds meer
stemmen opgaan om de betaalde transfer af te
schaffen. Dat nationaal de enorme fiscale en
parafiscale voordelen op de schop gaan en ook
de lage instapdrempel voor niet-EU-spelers aan
herziening toe is. Ten slotte dat wat Brugge be-
treft het lang niet zeker is dat ze elk jaar Cham-
pions League zullen spelen, dat hun
wensdroom – de BeNeLiga – nooit zal uitkomen
en dat de stadionplannen hoogst onzeker zijn.

Vincent Mannaert (l.) en Bart Verhaeghe moesten met lede ogen toezien dat er heel weinig
interesse was voor de Brugse aandelen. © PHOTO NEWS
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De Gendt wint in Catalonië: 
‘Ik probeer slimmer te koersen’
Wil het niet lukken in de
klassiekers? Dan is er nog
altijd Thomas De Gendt (34)
om voor wat vreugde te
zorgen. De eeuwige aanval-
ler won de slotrit in
Catalonië en redde zo het
weekend van Lotto-Soudal.

Omdat het hem zo vaak lukt,
ga je denken dat het normaal
is, maar dat is het niet. Thomas
De Gendt is een fenomeen. Hij
is al jaren de meest succesvolle
aanvaller in het peloton. Zijn
ritzege in de Ronde van Catalo-
nië is de zestiende overwinning
in zijn carrière. Alleen sprin-
ters, een handvol ronderenners
en de allergrootste klassieke
coureurs doen beter.

De Gendt is top in wat hij
doet, en toch is zijn ritzege een
aangename verrassing. Dat
komt omdat het geamputeerde
wielerjaar 2020 zo moeizaam
verliep. “Vorig jaar was inder-
daad maar zo-zo”, zegt hij. “Het
was een raar seizoen. Kort, en
iedereen reed op een super-
hoog niveau. Ik heb daar wel
dingen uit geleerd. Ik wil slim-
mer koersen. Niet iedere keer
proberen mee te zijn, maar
meer mijn dagen uitkiezen.

“Als ik voel dat het niet gaat
lukken, ga ik het sneller laten
lopen. Ik heb geen vijftig darts -
pijlen in mijn zak zitten waar-
mee ik elke keer naar de roos
kan mikken.”

Catalonië is een goed voor-
beeld. De Gendt voelde zich de
eerste dagen niet super en hield
zich koest, maar had nu wel
‘een zeer goede dag’. Eerst
maakte hij deel uit van een

grote kopgroep van ruim dertig
man die de vrijheid kreeg van
het peloton.

In de finale, met zes keer de
beklimming van Montjuïc, ging
hij er alleen vandoor met Matej
Mohoric. De Sloveen zette hem
in de afdaling telkens onder
druk, maar De Gendt was de
betere klimmer. “Op de laatste
klim voelde ik het tempo wat

zakken en heb ik aangevallen.”
Met succes dus. Dat de

Ronde van Catalonië hem
prima ligt, mag je gerust con-
cluderen. Het is de vijfde keer
dat hij er een rit wint. “Ik houd
echt van deze koers.”

Belangrijk: met zijn overwin-
ning zorgt de Oost-Vlaming
toch weer voor goed nieuws
voor Lotto-Soudal. Het biedt te-
gengewicht voor de bleke resul-
taten in de voorbije voorjaars-
klassiekers.

“Een klassieker winnen is
moeilijker dan een rit in een rit-
tenkoers winnen”, vindt onze
landgenoot. “In de klassiekers
zijn alle specialisten en de top-
pers aanwezig. In een ronde
van een week gaat dat iets vlot-
ter.” (BA)

‘Op de laatste klim
voelde ik het

tempo wat zakken
en heb ik

aangevallen’
THOMAS DE GENDT
LOTTO-SOUDAL

Brand zorgt voor
extra ommetje 
in finale

En plots werd 247,5 kilometer er
248,6. Door een brand in recy-
clagebedrijf Galloo in Menen
was er in de finale van Gent-
Wevelgem een plotse omlei-
ding. De wedstrijdleiding liet in
samenspraak met het gemeen-
tebestuur van Menen het cen-
trum van de stad links liggen
door de hinderlijke rookontwik-
keling. Het gevolg was een
ommetje in volle finale via de
Bruggestraat die voor een ex-
tra kilometer koers zorgde bij
zowel de mannen als de vrou-
wen. De invloed op de wedstrijd
zelf bleef verder beperkt. De
brand ontstond rond 11 uur op
het bedrijventerrein Grensland 
Menen. (DMM)

Van Hooydonck wordt
belangrijke pion in Ronde
Te weinig geel op straat? Het
werkte vrijdag na de E3 als een
rode lap op een stier bij Nathan
Van Hooydonck (25). In Gent-
Wevelgem zette hij in dienst van
zijn kopman de puntjes op de i.

Van Hooydonck was in het
winderige Heuvelland een drij-
vende kracht achter het succes
van zijn kopman. Schoof mee
in de eerste waaier op weg naar
Veurne. En overleefde de drie
Kemmel-beklimmingen. “Ik
had het lastig, daar. De eerste
was hard afzien. De tweede
ging iets beter. (lacht) Bij de
derde kroop ik naar boven.”

Na de tweede praatte Van
Aert op Van Hooydonck in.
“‘Nu mag je echt niet meer af-

haken’, zei hij. Je móet die
derde Kemmel over. Ik was
bang om te lossen, omdat ik
Wout niet wilde ontgoochelen.
Boven liet ik een gaatje. Maar
ik vocht terug. Dat had ik hem
beloofd. Eenmaal bijgebeend,
ben ik tempo blijven rijden.
Veel tactisch overleg kwam
daar niet aan te pas. Het ver-
trouwen in Wout was groot.
Oké, het waren bijna allemaal
sprinters. Maar ook hij heeft
een sprint. Ik wist dat hij zou
winnen. Daar heb ik geen mo-
ment aan getwijfeld.”

Het beulenwerk van Van
Hooydonck kostte nog de kop
van Bennett en Van Poppel,
twee snelle concurrenten. (JDK)

De Gendt kwam solo over de finish. © AFP

Geen Vlaamse hattrick voor De-
ceuninck-QuickStep. In verge-
lijking met de Omloop en de E3
werd Gent-Wevelgem een af-
knapper. Stybar, Lampaert en
Ballerini misten de goede
vlucht en met alleen Bennett
had QuickStep de verkeerde
pion in de voorwacht.

Volop de kaart van de snelle
Ier trekken, leek niet het meest
sluitende plan en met een paar
man de oversteek maken, lukte
niet. Toen Bennett na het bin-
nenschrokken van te veel gel-
letjes en bars over zijn nek ging,
was het helemaal voorbij.

“Ik deed er alles aan om
geen foutjes te maken”, zei Ben-
nett. “Net daardoor maakte ik

Na demonstratie in E3 laat QuickStep
het afweten in Gent-Wevelgem

er één grote. Ik zat er mee in
mijn hoofd dat ik moest blijven
drinken en eten om genoeg
brandstof te hebben. Ik speelde
alles wat ik had naar binnen,
maar de laatste beklimming van
de Kemmel ging ik zo over mijn
limiet dat het misliep.”

Bennett trok bleek weg en
kon niet anders dan overgeven.
“Mijn benen liepen vol lactaat
en mijn lichaam kon niet an-
ders dan al dat eten afstoten. Ik
viel helemaal plat en zelfs mijn
hoop om nog in de top tien te
eindigen was in een mum van
tijd helemaal weg. Ik kreeg
krampen en kwam niet meer
vooruit. Een gemiste kans,
maar ik kon niet beter.” (SJL)

‘Ik viel plat en
zelfs mijn hoop
om nog in de top
tien te eindigen
was in een mum
van tijd weg’

SAM BENNETT


