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We zouden zeer onverantwoordelijk zijn als
we, ons bewust van de behoeften en 
de crisis in het voetbal, deze missie opgeven

BARCELONA, JUVENTUS EN REAL MADRID STEUNEN SUPER LEAGUE, IN STATEMENT
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Remmende voorsprong

ls Club Brugge kampioen wordt is dat
een pleidooi voor de play-offs. Als
Club Brugge geen kampioen wordt
ook. Elke einduitslag is oké want de
regels waren van bij de start duide-
lijk: na afloop van een competitie
waarin iedereen tegen iedereen thuis
en uit heeft gespeeld, gaan we met de
eerste vier dat nog eens over doen.
Dus 34 wedstrijden plus nog zes er-

achteraan en aan het eind kijken we wie eerste
staat en die wordt kampioen. O ja, detail: de
punten na 34 wedstrijden delen we in twee.

Club heeft nog vijf punten voorsprong op
Racing Genk, waarvan het vrijdagavond een 
3-0 om de oren kreeg. Volgens de voetbaljour-
nalisten is de spanning terug. Zou kunnen.
Maar ook niet. Club hoeft al-
leen rekening te houden met
dat Racing Genk. Antwerp en
Anderlecht volgen op acht
punten en zijn met nog zestien
punten te verdienen zo goed
als uitgeschakeld. Tenzij Club
natuurlijk donderdag verliest
bij Antwerp.

Een avondje eerder spelen
Genk en Anderlecht tegen el-
kaar. Dat wordt een hele inte-
ressante partij. Genk speelt erg
aanvallend, maakt het veld
breed en geeft ruimte weg. An-
derlecht wil niet liever. Dus,
voor alle blauw-zwarten die
sinds vrijdag met de daver op
het lijf lopen: supporter maar
voor paars-wit. Het kan zo-
maar dat Anderlecht in Genk
wint en dan staan ze bij Genk
op vijf punten van Club. Het
enige wat Club dan nog moet doen in Antwer-
pen is een gelijkspel halen en dan staan ze er
zes voor op Anderlecht en Genk en acht op
Antwerp. Met nog drie wedstrijden te spelen
en negen punten te verdienen (en twee thuis-
wedstrijden) mag het niet meer fout gaan.

Wint Genk ook van Anderlecht en speelt
Club gelijk, dan scheelt het nog drie punten.
Verliest Club dan nog twee. Voetbal kan simpel
zijn.

Neen, Club is niet meer zo dominant als het
ooit was, bijvoorbeeld net na de winterstop
toen Bas Dost nog werd gehaald. Waar dat mee
te maken heeft, wie zal het zeggen? Ik las dat
de covidbesmettingen er misschien voor iets
tussen zitten, maar ik wist niet dat je van covid
humeurig werd. Het valt op dat meer dan één
speler kregelig reageert bij het minste dat fout
gaat. Hans Vanaken heeft dat altijd wel een
beetje in zich gehad, maar ook anderen van
wie je dat niet verwacht tonen zich emotioneel
kwetsbaar.

Ruud Vormer voerde al in die eerste wed-
strijd tegen Anderlecht in de rust een raar
theaterstukje op. Niet wat hij schreeuwde ging
door merg en been, dat kon er nog door ko-
mend van een aanvoerder, wél dat steenkole-
nengels van hem. Hij heeft het voor Louis van
Gaal, die hem ooit bij AZ liet debuteren. Niks
mis mee, maar daarom hoeft hij zijn Engels
nog niet te imiteren. Volgend keer, Ruudje uit
Hoorn, gewoon in het Noord-Hollands.

Philippe Clement weet het stilaan ook niet
meer, tenzij zijn keuzes zijn beïnvloed vanuit
de controlekamer, zoals bij elke club. Het ma-
nagement heeft altijd spelers die het liever in
het uitstalraam ziet dan andere spelers en
meldt dat meestal ongevraagd. Daarbij hoort
dan de toegift: het spreekt vanzelf dat jij de

ploeg opstelt. Het moet al een
sterke trainer zijn om daar
geen rekening mee te houden.

De vervanging van Charles
De Ketelaere afgelopen vrijdag
was voor velen een mysterie.
Oké, bij dat eerste doelpunt
zag hij er wat ongelukkig uit,
maar De Ketelaere kent inzake
eentijds aanvalsspel zijn ge-
lijke niet. Dit is zowat het
grootste talent dat Club ooit
zelf heeft voortgebracht en
een garantie op een mooie
verkoopprijs, alleen nog niet
volgende zomer.

En nu even ernstig: wat
hiervoor staat, is een en al
speculatie. Wellicht heeft het
tanende Club Brugge te maken
met de wet van de remmende
voorsprong. Het was de be-
faamde Nederlandse histori-

cus Jan Romein die daar in augustus 1935 op
wees in zijn essay ‘De dialectiek van de voor-
uitgang’. Zoals Wikipedia zegt: het fenomeen
is in tal van omgevingen toepasbaar, dus ook
sport.

De wet stelt dat een voorsprong op een be-
paald domein er vaak toe leidt dat er weinig
stimulans is om verdere verbetering of voor-
uitgang op te zoeken, zodat men vroeg of laat
wordt voorbijgestreefd c.q. ingehaald. Door te
berusten in een voorsprong wordt men ge-
remd om nog verder te gaan.

Het is het onontkoombare lot van de domi-
nante partij. Omgekeerd is er de wet van de
stimulerende achterstand. Club Brugge is het
doel, het mikpunt, de schietschijf voor heel
België. Iedereen zal zich straks verbazen/ver-
kneukelen of zal jammeren/klagen als Club
straks alsnog naast de titel grijpt. Dat zal niet
gebeuren: de jonge traditie wil dat de play-offs
nog nooit een onterechte kampioen hebben
opgeleverd.

Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer wurmt zich voorbij Kristian Thorstvedt. Racing Genk
won vrijdagavond met 3-0 van de leider. © PHOTO NEWS
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dat fout gaat

AChelsea stelt kampioensfeest
van Manchester City uit
De Britse regering en de
UEFA voeren gesprekken
over de verplaatsing van de
Champions League-finale
van Istanbul naar een loca-
tie in Engeland. Zaterdag
hielden Manchester City en
Chelsea alvast een generale
repetitie (1-2).
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Het binnenhalen van de ‘En-
gelse finale’ zal hebben meege-
speeld bij de beslissing om Tur-
kije, samen met Nepal en de
Malediven, in de ban te doen.
Iedereen die vanuit deze lan-
den naar Engeland reist moet
tien dagen in een zelf te betalen
hotelquarantaine. Dat zou niet
alleen gelden voor de 8.000
supporters die naar Turkije wil-
len reizen, maar ook voor de
spelers. Geen ideale situatie,
vlak voor het EK.

Wanneer de finale toch in
Istanbul wordt gespeeld, zal dat
mogelijk zonder publiek zijn.
Zowel de Turkse autoriteiten als
de tv-zenders zijn daar voor-
stander van. Maar voor de sup-
porters, de betrokken clubs en
het voetbal in het algemeen is
het beter om de eindstrijd in
een deels gevuld Engels stadion
te laten plaatsvinden. Voor Bo-
ris Johnson zou het een coup
zijn als de UEFA komende da-
gen tot een ommekeer besluit.

Enkele dagen nadat Man-
chester City en Chelsea respec-
tievelijk Paris Saint-Germain en
Real Madrid uit de Champions
League hadden geknikkerd,
troffen ze elkaar in de Premier
League. Bij winst kon Manches-

ter City kampioen worden, en
lang leek het die kant op te
gaan. Net voor rust schoot Ra-
heem Sterling de 1-0 binnen.
Even later kon City 2-0 maken,
maar Sergio Agüero’s poging
om met een panenka de show
te stelen mislukte. Doelman
Edouard Mendy ving de bal met
één hand op.

Het was een dure fout. Na

rust ging Chelsea assertiever
speler, wat leidde tot de gelijk-
maker. Vanaf de rand van de
zestien schoot Hakim Ziyech de
bal laag in de hoek. Het was 
de tweede treffer van de oud-
Ajacied tegen City. 

De thuisploeg, die in verge-
lijking met het duel tegen de 
Parijzenaars op negen plekken
was gewijzigd, ging op zoek
naar de kampioenstreffer. City
had een tweede strafschop
moeten krijgen toen Sterling
klunzig werd neergelegd door
Kurt Zouma. De scheidsrechter
wuifde het weg en de VAR bleek
niet te hebben opgelet. In bles-
suretijd was het Marcos Alonso
die met geluk de winnende 
treffer binnenschoot voor The
Blues. (VK)

City wijzigde zijn
team tegenover

de wedstrijd tegen
PSG op negen

plaatsen 

Carrasco toont
zijn talent tegen
Barcelona

Een aantal Rode Duivels vraagt
zich af of Yannick Carrasco zijn
vorm van bij Atlético mee kan
brengen naar het EK. Ook op
Camp Nou was Carrasco een
van de gevaarlijkste spelers, met
zijn snelheid en een-tegen-
eenacties. Alleen die beslis-
sende actie zat er dit keer niet
in. Van La Liga kreeg hij de
trofee als man van de match.
Doelman Jan Oblak hield Lionel
Messi van een treffer. Met 0-0
schieten beide ploegen weinig
op in de titelstrijd. Barcelona
kon geen enkele match tegen
zijn rechtstreekse concurrenten
winnen: 1 op 6 tegen Atlético, 0
op 6 tegen Real Madrid en 1 op
6 tegen Sevilla. (KTH)

F1: met verse banden snelt
Hamilton naar 98ste zege
Max Verstappen (Red Bull)
voelde de bui hangen in de 
slotfase van de GP van Spanje.
Wereldkampioen Lewis Hamil-
ton (Mercedes) reed na een
tweede stop op versere banden
veel sneller dan de Nederlander
en pakte zijn 98ste zege in de
formule 1.  Valtteri Bottas, een
ploegmaat van Hamilton, ver-
volledigde het podium.

“Ik had het al lastig op mijn
banden en zag dat Lewis elke
ronde dichterbij kwam”, baalde
Verstappen. “Ik was een gemak-
kelijk doelwit. Op de een of an-
dere manier zijn we langzamer
en slijten onze banden ook nog
meer. Dan houdt het op.”

Hamilton prees na aankomst

de pitstopstrategie van zijn
team. “Ik was aan het jagen en
twijfelde of ik naar binnen
moest gaan of het team moest
negeren en buiten zou blijven”,
zei Hamilton, die uiteindelijk
toch luisterde naar de ingeni-
eurs van Mercedes. “Het was
een gok, maar een geweldige
strategie van het team. Het was
best ver om vervolgens van te-
rug te komen, nog 22 seconden,
maar zodra ik de snelheid had,
wist ik dat ik hem kon inhalen.”

De Brit  Hamilton verstevigt
zijn leidersplaats in de WK-
stand tot veertien punten op
Verstappen. De vijfde manche
van het seizoen volgt over twee
weken in Monaco. (ANP)

Chelsea-verdediger Marcos Alonso schiet de 1-2 voorbij
doelman Ederson in de 92ste minuut. © AFP

Kim Clijsters (37) heeft het doek
nog niet laten vallen over haar
comeback. “Ik blijf werken aan
mijn herstel en ben van plan
mijn rentree te maken in juli”,
schrijft ze op Instagram. Dat
doet ze in een exhibitiematch
in Atlanta. 

Voor alle duidelijkheid: de
Atlanta Open is een mannen-
toernooi dat op zondag 25 juli
op gang wordt gefloten met een
showwedstrijd tussen twee
voormalige US Open-winnares-
sen, Kim Clijsters en Sloane Ste-
phens. De kans is groot dat de
Limburgse mama daar gaat tes-
ten of het moeite waard is om
haar profloopbaan verder te
zetten. Haar laatste officiële

Clijsters bergt olympische droom op,
Amerikaanse tour staat wel op menu

match dateert van 1 september
2020 op de US Open, nadien
werd ze geplaagd door blessu-
res en  een coronabesmetting.

Mocht de exhibitiewedstrijd
tegen Stephens positief verlo-
pen, dan kan ze hoogstwaar-
schijnlijk een wildcard vragen
in Montreal (9 augustus), Cin-
cinnati (16 augustus) en/of Cle-
veland (23 augustus) alvorens
de US Open (30 augustus) zich
aandient. Dat betekent ook dat
Clijsters geen gravel- of gras-
toernooi zal spelen en de olym-
pische droom definitief mag op-
bergen. Een selectie voor Tokio
was sowieso lastig geweest aan-
gezien ze niet in de top 300
staat. (FDW)

‘Ik blijf werken
aan mijn herstel
en ben van plan

mijn rentree 
te maken in juli’

KIM CLIJSTERS


