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Kapitaalvernietiging

k kan het niet helpen, ik zal wel niks van
voetbal kennen, maar ik heb het niet
voor Real Madrid. Nooit gehad. Heeft te
maken met mijn jeugd. Spanje was een
no-goland: fascistisch, dictator aan de
macht, Basken verdrukt (over Catalanen
spraken we toen nog niet) en Franco
was de baarlijke duivel want wij kenden
hoogstpersoonlijk Basken die voor hem
waren gevlucht.

Real Madrid was de sportieve veruitwendi-
ging van dat fascisme. De Caudillo (generaal
Franco) zat daar in de tribune. Je was dus
niet of nooit voor Real Madrid. Later, na de
democratisering, gingen mijn ouders vaak
naar Spanje met vakantie, en ik zit al 25 jaar
van als het kan op Lanzarote, meer Afrika
dan Europa, maar technisch gezien nog
steeds Spanje.

Spanje is nu oké, maar niet Real Madrid,
no way. Doe dan maar Barcelona. Helemaal
toen Johan Cruijff daar in 1973 landde en hen
meteen kampioen maakte.
Dat gebeurde in 1974 en
Franco werd ziek en stierf
een goed jaar later. Ook na de
dood van Franco is Real die
rechtse tot uiterst rechtse fa-
langistenclub gebleven, de
trots van de oude rijken van
Castilië. De Koninklijke die
koopt wat ze kan kopen: eerst
spelers en als gevolg daarvan
titels.

Wat hoorde ik woensdag-
avond tijdens de wedstrijd
tegen Chelsea FC, die ze kans-
loos verloren met 2-0? Geen
enkele club had in 2020 meer
uitgegeven dan dat sympa-
thieke, jonge, driftige Chel-
sea. Dat ben ik gaan
opzoeken en het klopt. Bijna
300 miljoen euro ging over de toonbank in
Londen. Kai Havertz en Timo Werner kwa-
men uit Duitsland voor respectievelijk 80
miljoen en 53 miljoen euro. Ben Chilwell
werd gehaald voor de verdediging. Kostte
ook 50 miljoen. Hakim Ziyech kwam over
van Ajax: 40 miljoen en komt niet van de
bank af. Voor de goal kochten ze Edouard
Mendy van Rennes, nog eens 20 miljoen.
Thiago Silva en Malang Sarr kwamen voor
niks.

Real Madrid daarentegen had niks ge-
haald. U leest het goed: 0 euro uitgegeven en
alleen maar verkocht, voor het eerst in de re-
cente geschiedenis van de club. Gareth Bale
(uitgeleend) en James Rodríguez (gratis) spe-
len nu in de Premier League. De verkoop van
Achraf Hakimi, Sergio Reguilón en Oscar
Rodríguez bracht 83 miljoen in het laatje.

Het ene jaar is het andere niet. Op 17 juni
2019 had Real Madrid al voor ruim 300 mil-

joen euro aan spelers gehaald en toen moest
de transfermarkt nog opengaan. Ze zouden
landen op een goeie 350 miljoen euro, een
record voor een voetbalclub, al komen het
Manchester City en Barcelona van in 2017-’18
aardig dicht in de buurt.

In die zomer van 2019 was de top signing
van Real Madrid een Belg: Eden Hazard
kwam over van Chelsea voor 115 miljoen
euro. Een deel van dat kapitaal is woensdag-
avond onherstelbaar vernietigd, in rook op-
gegaan. Hazard trapte geen deuk in een
pakje boter. Het moet gezegd dat Chelsea er
omgekeerd wel alles aan deed om een deuk
in Hazard te trappen en zelfs meer dan één. 

Die anonieme wedstrijd was niet eens het
probleem. Zijn maatje Karim Benzema en
dribbelwonder Vinícius Júnior deden het niet
beter. Wat na de wedstrijd gebeurde, was an-
dere koek. Zelfs al kan het je geen ene moer
schelen of je hebt verloren dan wel gewon-
nen en vind je het al zo prettig om dat laatste

weekend in mei vrij te zijn
met het gezinnetje, je lacht
niet na een verlieswedstrijd
zoals Hazard samen met
N’Golo Kanté lachte. Een
speler die verliest, die boven-
dien nog eens minder heeft
gespeeld (omdat die ploegt
hem niet ligt, maar dat doet
er even niet toe), die speler
hoort niet te lachen zoals Ha-
zard lachte.

Natuurlijk is het hypocriet
om hem op basis van die ene
ongelukkige schaterlach en
dat dollen met Kanté af te
maken zoals in dat naar het
schijnt veel bekeken televi-
sieprogramma. De conclusie
daar was dat Hazard geen
toekomst heeft in Madrid en

weg moet. “Bye bye Eden”, schreef een
krant. Een andere krant had het over een be-
jaarde uit Benidorm en Hazard zou niet be-
grijpen wat het is om bij Real te spelen.
Misschien begrijpen ze bij Real niet wat het is
om met Hazard te spelen.

Wat er ook van aan is, en welke richting
dit uitgaat, misschien moet Real zich eens be-
zinnen want dit is al de tweede recordaan-
koop die dreigt te mislukken. Hazard was de
duurste aller tijden, Bale is de nummer twee.
Van hem kon je nog vermoeden dat hij een
over het paard getilde en dus te dure voetbal-
ler was, maar niet van Eden Hazard. Daarom
alleen zal de soep niet zo heet worden gege-
ten als ze wordt opgediend, al was het maar
om die investering te beschermen. De markt-
waarde van Hazard was ooit 150 miljoen
euro. In maart van dit jaar werd die door
Transfermarkt bijgesteld naar 40 miljoen
euro. Daar gaat nu nog wat vanaf.

Eden Hazard valt neer in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea. Een flets
Real Madrid verloor woensdagavond in Londen met 2-0. © epa
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Tijdens de laatste races hebben mensen gezegd
dat ik mijn fiets moest opbergen, dat het 
gedaan was met mij. Ik moet daar om lachen

CHRIS FROOME GELOOFT NOG IN COMEBACK, IN VIDEO OP YOUTUBE

Spotters zien toe
op hoofdletsels
tijdens WK

Op het Wk voetbal van volgend
jaar in Qatar komen er spotters
die specifiek moeten letten 
op hoofdblessures bij spelers.
Bedoeling is om de kans op
hersenschade te beperken. De
spotters zullen in de tribunes
plaatsnemen en krijgen de op-
dracht om hoofdbotsingen op
te merken die voor de medische
staf aan de zijlijn onopgemerkt
blijven. In het American foot-
ball en het rugby zijn derge-
lijke spotters nu al in gebruik.
De wereldvoetbalbond FiFa
testte ze uit tijdens het laatste
Wk voor clubs. Teamdokters
kunnen voortaan ook herhalin-
gen bekijken op alle FiFa-toer-
nooien. (Dpa/Belga)

Noodtoestand in Japan,
verzet tegen Spelen groeit
De regering van Japan heeft de
noodtoestand die sinds eind
april van kracht is in vier regio’s
in verband met de coronapan-
demie verlengd tot 31 mei. Be-
halve in Tokio en de prefectu-
ren Osaka, Kyoto en Hyogo gaat
de noodtoestand ook gelden
voor de regio’s Aichi en Fu-
kuoka, meldde premier Yoshi-
hide Suga gisteren.

In Japan groeit het verzet te-
gen de Olympische Spelen, die
over minder dan tachtig dagen
van start gaan in Tokio. Een on-
linepetitie waarin Japan wordt
opgeroepen om de Spelen te
annuleren heeft in twee dagen
meer dan 200.000 handteke-
ningen gekregen. 

“We roepen nadrukkelijk op
de verspreiding van het coro-
navirus tegen te gaan en levens
op alle mogelijke manieren te
beschermen door de Spelen te
annuleren”, schrijft Kenji Utsu-
nomiya, de initiatiefnemer van
de petitie, op zijn website.

Inwoners van Japan hebben
hun bedenkingen over het
doorgaan van de Spelen, met
een mogelijke vierde coronagolf
op komst en de trage voortgang
van de vaccinatiecampagne. In
opiniepolls heeft een meerder-
heid van de Japanners zich
daartegen uitgesproken. De or-
ganisatoren hebben herhaalde-
lijk gezegd dat de Spelen door
zullen gaan. (anp/rTr/aFp)

  winnen’
men. Ook met hen heb ik te doen. Remco had
een perspectief, een aanknopingspunt; zij niet,
terwijl ze ook al zo lang aan het trainen zijn.
Het deed hem beseffen dat nog andere mensen
het lastig hebben. Niet alleen hij.”

‘Genieten. Gewoon genieten’, wil hij de
komende drie weken.
“Ik snap hem. Het is een van de dingen die hij
meest heeft gemist. Hoe leuk het gezelschap
van Honoré, Masnada, Almeida en enkele vaste
stafleden ook was op de hoogtestages en hoe
intens de band-voor-het-leven die daaruit voort-
vloeit, hij wil in dat peloton zitten. Praatjes
slaan met de andere renners. En, zoals gezegd:
presteren, winnen. Daar doet hij het tenslotte
voor.”

Is hij klaar voor een zware ronde van drie
weken?
“Dat is de vraag van één miljoen. Ook wij weten
niet hoe zijn lichaam erop zal reageren.”

Opvallend: Remco Evenepoel start met
rugnummer 91, João Almeida met 92.
Terwijl het rugnummer eindigend op 1 in
een grote ronde per definitie de kopman
toekomt.
“Zelf vind ik het ook niet juist. Alfabetische
nummering was logischer geweest: Almeida 91,
Evenepoel 92. Maar die beslissing lag niet bij
ons, wel bij organisator RCS Sport.”

Echt? Jullie hebben dat dus niet zelf
bepaald?
“Neen. Natuurlijk bestaan er bepaalde afspra-
ken. Vorig jaar al drongen ze vurig aan op de
komst van Remco. Als je hem dan effectief se-
lecteert, beschouwen zij hém als kopman van
ons team en geven ze hem graag het rugnum-
mer eindigend op 1. Je kunt daartegen proteste-
ren, maar is het dat waard? Het is tenslotte
maar een nummer.”

Evenepoels temperament indachtig, zal hij
in elk geval geen anonieme Giro rijden. Hij
gaat zich zeker tonen.
“Ja, maar het zal hem niet makkelijk worden ge-
maakt. Hij vangt zoveel publiciteit… Niet ieder-
een zit zich zoals jullie te verkneukelen. Er
zullen er ook stikjaloers zijn en vast van plan

om hem onmiddellijk te counteren wanneer hij
demarreert. Zo van: hé, kameraadje, ook wij
kunnen met een fiets rijden. Veel hangt af van
wat hij doet in de openingstijdrit. Rijdt hij top
drie, dan zal hij de komende dagen weinig
ruimte krijgen.”

Geen onrealistisch scenario, toch?
Evenepoel is wereldtop in het tijdrijden. Om
16.52 uur begint onze landgenoot eraan,
exact één minuut later rolt Filippo Ganna op
de Piazza Castello van het startpodium.
“Het kan, ja. Al is de afstand misschien wat kort
(8,6 kilometer, JDK) en het traject iets te vlak. Fi-
lippo Ganna is niet alleen wereldkampioen tijd-
rijden maar ook achtervolging. Dit moet hem
uitstekend liggen. Het lijkt erop dat hij niet op
niveau is. De waarheid is dat hij in de Ronde
van Romandië geen risico’s heeft genomen.”

In België is inmiddels een ‘Evenepoel-manie’
ontstaan. Snapt u de gekte?
“Wel, ik sta erbij en kijk ernaar met grote ogen.
Ik realiseer me weliswaar dat mensen klaar zul-
len staan met de hakbijl als het straks toch wat
minder goed zou gaan. ‘Zie je wel, hij heeft alles
veel te groot gezien en is tegen een muur aange-
lopen’, zullen ze zeggen. Al denk ik dat er in dat
geval ook heel veel begrip zal zijn.”

Op grote uitspraken vooraf zullen ze hem
alvast niet kunnen pakken.
“Dat is waar. En toch zouden ze moeten kun-
nen, die uitspraken. Je kunt ze altijd plaatsen
onder de noemer ‘jeugdige onbezonnenheid’.
Niks mis met het formuleren van ambities. Ze
doen het allemaal, hoor, in de jonge generatie.
Remco is een kind van zijn tijd.”

Wat zult u voor uw team op 30 mei in Milaan
een geslaagde Giro noemen?
“Ik hoop in de eerste plaats dat het nog steeds
ronddwalende covidspook wegblijft uit het pe-
loton. Sportief bekijk ik het als teammanager
natuurlijk collectief. Ik teken opnieuw voor een
Giro zoals vorig jaar, toen Almeida vijftien
dagen de maglia rosa droeg en vierde werd in
het eindklassement. Prestaties die hij nu, één
jaar ouder en sterker, eigenlijk zou moeten kun-
nen bevestigen. Er mag ook een ritzege bij,
omdat dat niet enkel voor euforie maar ook

voor de nodige interne rust zorgt. 
“En Remco? Dat hij zich ef-
fectief maar zo veel mogelijk

amuseert. Levert dat amu-
sement hem iets moois
op, zou dat fijn zijn. Het is
ook de bedoeling want hij
wil iets terugkrijgen voor
alle opofferingen van de
voorbije maanden. Laat
ons beginnen met een ritje.

Waar hij dan ergens uitkomt
in het klassement zien we

wel.” (JDk)

Giro d’Italia, elke dag live 
op Eurosport

‘Ik kijk met grote ogen
naar de Evenepoel-
manie. Al realiseer ik
me dat mensen klaar
zullen staan met de
hakbijl als het straks
minder goed zou gaan’
PATRICK LEFEVERE
Teammanager 
Deceuninck-QuickSTep


