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Sportzomerzondag

en dag in het leven van een sportjourna-
list. Laatst moest ik een afspraak maken
en de mevrouw vroeg wanneer het kon.
Ik zei: “Altijd, want ik ben thuis.” “Met
pensioen?”, vroeg de mevrouw. Ik ant-
woordde: “Neen, ik werk thuis.”
“Komen we dan best na de kantoor-
uren?” “Neen mevrouw, mijn kantoor is
altijd open”, antwoordde ik. “Voor mijn
werk lees ik kranten en kijk ik hele

dagen naar sport op televisie.” De repliek was
voorspelbaar: “Olala, mooie job heeft u.”

Al bij al had ze gelijk. Ik heb er ook bij ver-
meld dat ik soms achter mijn toetsenbord zit en
dan stukjes of stukken moet tik-
ken.

Gisteren was zo’n dag, een
typische sportzomerzondag.
Het begon met het BK wielren-
nen voor vrouwen. Dat was – ik
wik mijn woorden – geen te
beste reclame voor vrouwen-
wielrennen. Als de Nederlandse
vrouwen er niet zijn, en in een
Belgisch kampioenschap kan
dat wel eens voorvallen, is het
Belgische vrouwenwielrennen
maar een saaie bedoening.

Er vielen twee ontsnappin-
gen te noteren die naam waar-
dig en met een gerede kans op
succes. De eerste was van een
vroegere Belgische kampioen
tijdrijden Ann-Sophie Duyck.
Die ging nergens heen, dat zag
je zo. Waarop een tweede
volgde van de huidige Belgisch
kampioen tijdrijden, Lotte Ko-
pecky. Die kreeg een meter, vijf
meter, tien meter en na een
paar minuten reed ze honderd meter voorop.
Dat was geen demarrage, maar gewoon harder
rijden dan de anderen en zo weggeraken. Ko-
pecky won. Vriendelijke atlete, gedreven, het is
haar gegund.

Vervolgens heb ik enkele hoofdstukken in
een boek over Japan gelezen. Het plan bestaat
nog steeds om op 12 juli het vliegtuig naar Japan
te nemen, maar de kans bestaat ook dat ik dat
land nooit binnen geraak. Althans als ik alle
mails van de organisatie moet geloven. Mijn zo-
geheten activity plan, waarbij ik van naald tot
draad uitleg waar en hoeveel dagen ik in qua-
rantaine ga (drie, in mijn hotel) en waar ik de
daaropvolgende elf dagen mij naartoe wil bege-
ven, dat heb ik nu al een keer of drie doorge-
stuurd.

Blijkbaar hebben Japanners niet de gewoonte
mensen die hun oekazes hebben opgevolgd,
niet langer te bestoken met mails. Ze antwoor-
den ook niet of die laatste versie helemaal naar
hun zin is. Ik las dus dat boek om te weten hoe
ik moet reageren als ze in de vroege ochtend

van 13 juli op de luchthaven Haneda vervelend
doen.

Het boek zegt: niet vervelend terug doen. Ge-
woon altijd yes zeggen, en hai (dat is Japans
voor ja) is nog beter. Wat ik vooral heb onthou-
den: je mag je niet boos maken, want dat vindt
de Japanner een teken van zwakte. En ik had
nochtans gedacht om voor de lol een T-shirt te
laten bedrukken met daarop ‘I survived the
Tokyo Olympics and I killed … Japanese’. Mis-
schien maar beter niet doen, of alvast niet aan-
doen.

Daarna was het tijd voor de Belgian Cats. Dat
is mijn favoriete ploeg van alle ploegen die

straks namens België op de
Olympische Spelen uitkomen.
Gisteren vond ik het niets. Hoe
ze er in de laatste minuten na
een steal nog in slaagden om
twee keer een makkelijke lay-
up te verkwanselen zonder dat
een Turkse een vinger uitstak,
dat was café-basketbal. De Cats
zorgen zelf voor de spanning,
zei de commentator, en zo was
het maar net.

Die wanprestatie kwam nog
eens bij die wedstrijd tegen
Bosnië waarin ze op een hoopje
werden gespeeld door één
zwarte Amerikaanse die een
Bosnisch paspoort heeft geno-
men om in de Russische com-
petitie als Europese te kunnen
spelen. Dat moet beter als ze
straks in de kwartfinale een
kans willen maken en helemaal
als ze naar Tokio afreizen. Dat
laatste geldt natuurlijk ook voor
de Belgische hockeymannen.

Nadat de Cats de wedstrijd hadden uitgedrib-
beld, waren de wielrenners aan de beurt voor
het BK voor mannen. Wout van Aert won en dat
was heel terecht. Edward Theuns sleepte een
beetje aan het eind en Van Aert neutraliseerde
de demarrages van Remco Evenepoel. Het BK
in Waregem leverde het bewijs dat het de ren-
ners zijn die de koers maken, maar in een klas-
sieke teambezetting waren die drie never nooit
voorop gebleven.

De zondagse sportzomer eindigde met de
laatste twee wedstrijden in poule A van het Eu-
ropees Kampioenschap. De dag besloot ik op
mijn terras met kijken op de iPad naar Italië-
Wales en tegelijk volgde ik Zwitserland-Turkije.
Italië wordt eerste, Wales wordt tweede en
Zwitserland wordt derde. Als België nog eens
wil afgaan, zoals vijf jaar geleden, of revanche
nemen, moeten ze vanavond vooral verliezen
en dan kunnen ze nog eens tegen Wales. Kijk,
als dat allemaal geen werkplezier verschaft, wat
dan wel? En toch, heel af en toe bekroop mij de
gedachte dat ik beter nog wat had doorgeleerd.

Lotte Kopecky won met overmacht het BK wielrennen bij de vrouwen. © BELGA
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Een EK spelen
met Noord-
Macedonië was
een droom die 
is uitgekomen.
Nu ga ik een stap
terug zetten
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Finnen geloven
nog in eerste
plaats in groep

Bondscoach Markku Kanerva
sprak met heel veel vertrouwen
over zijn elftal. "We hebben alles
in eigen handen. We kunnen
zelfs nog de groep winnen. Dit
is de belangrijkste wedstrijd in
de geschiedenis van het Finse
voetbal en we zijn er klaar voor.
De kwalificatie voor het EK was
een droom die in vervulling
ging, maar nu dromen we van
de tweede ronde. Ik las ook dat
Roberto Martínez van plan is
om zijn sterkst mogelijk elftal op
te stellen. Ik zie dat vooral als
een mooi compliment en een
teken van respect voor ons. Vo-
rig jaar zijn we 0-2 gaan winnen
in Frankrijk. Nu willen we graag
hetzelfde doen tegen het num-
mer 1 op de FIFA-ranking." Finse
bluf...? Zoek vanavond niet
naar Thorgan Hazard op het
veld. Hij trainde de afgelopen
dagen niet mee en bleef in Tu-
beke. Hazard volgt een indivi-
dueel programma. Hij herstelt
van een lichte knieblessure die
hij opliep tegen Denemarken.
Maar ongerust zijn ze niet bij de
Duivels. Men wil simpelweg
geen risico’s nemen. Verwacht
wordt dat Hazard eerstdaags
aansluit bij de groep. (FDZ/KDZ)

Morgen werken onze Rode
Duivels hun derde en laat-
ste groepsmatch af tegen
Finland, dus sprak aanvoer-
der Eden Hazard vandaag
de pers toe.

Eerder kondigde Martínez al
aan dat Eden Hazard zou star-
ten tegen de Finnen, maar
onze aanvoerder onthult dat
een hele wedstrijd spelen nog
wat voorbarig is. “We gaan
zien hoe de wedstrijd verloopt,
maar ik ben wellicht nog niet
klaar voor negentig minuten.
Ik ga zoveel mogelijk minuten
spelen op hoog niveau. Als het
er vijftig zijn, zijn het er vijftig.
Als het er zestig zijn, zijn het
er zestig. Ik heb nooit getwij-
feld aan mijn kwaliteiten, wel
of ik 100 procent fit zou gera-
ken voor het EK. Ik heb drie
keer mijn enkel gebroken, die
zal nooit meer dezelfde zijn als

Eden Hazard: ‘Enkel zal
nooit meer dezelfde zijn’

tien jaar terug. Maar ik weet
dat als ik in vorm ben, ik me
kan bewijzen.”

Hazard mikt dus op de
knock-outfase om topfit te ge-
raken.  “Ik ben nog niet hon-
derd procent, maar wel klaar
om te starten. Dat was het
plan, me geleidelijk aan bren-
gen. Het is belangrijk om hele-
maal fit te zijn in de knock-out-
fase. Dan moet ik in topvorm
zijn.”

“We moeten werken om nog
beter te worden”, gaat de ka-
pitein verder. “We doen ons
best om beter te worden, te be-
ginnen met morgen. Het toer-
nooi is nog lang en we probe-
ren zo ver mogelijk te geraken.
Er zijn nog verbeterpunten,
maar we zijn er om daaraan te
werken.”

“Wanneer dit toernooi een
succes is voor mij? Wanneer ik
speel, goals maak en mijn team
kan doen winnen. Het zal
vooral van de resultaten afhan-
gen of het geslaagd is. Met een
halve finale of verloren finale
zal niemand blij zijn. En voor
mij persoonlijk? Ik speel liever
zeventig sterke minuten dan
negentig matige.” (YP)

‘Ik speel liever
zeventig sterke
minuten dan

negentig matige’
EDEN HAZARD

Martínez gaat spelers wisselen,
maar geeft basiself niet vrij

Naast Eden Hazard sprak
ook Roberto Martínez de
natie toe, daags voor de
laatste groepswedstrijd van
de Rode Duivels tegen Fin-
land. En geheel zoals we dat
gewoon zijn, liet die niet te
veel in zijn kaarten kijken.

Eerder had Martínez al prijsge-
geven dat Vermaelen, Witsel,
De Bruyne en Eden Hazard aan
de wedstrijd zullen beginnen
en ook vandaag bevestigde hij
nogmaals dat er wel wat wissels
zullen zijn. “Dat zal zeker het
geval zijn, want het is onze
derde match in negen dagen.
We moeten iedereen voorberei-
den voor de knock-outfase. Ie-
dereen moet een beetje erva-
ring hebben op het toernooi
tegen dan. Dat is belangrijk om

in de knock-outfase er te staan.
Er zullen dus wissels zijn, maar
steeds met een goede reden.” 

Waarna er enkele individuele
spelers uitgelicht werden. “Of
Lukaku speelt? Hij wil elke
match winnen en is nooit egoï-
stisch. Hij zit in een geweldige
vorm, maar ik heb nog niet be-
slist of hij zal spelen. Dat is voor

morgenvroeg. Doku heeft alles
gedaan om deze selectie te ver-
dienen. Hij presteert veel beter
dan zijn leeftijd doet vermoe-
den. Hij is matuur en geniet van
elke seconde. Ik kan je niet ver-
tellen of hij zal spelen, maar hij
heeft er zeker alles aan gedaan.

“Iedereen in dit team ver-
dient het om minuten te ma-
ken. Soms moeten er keuzes ge-
maakt worden in functie van de
wedstrijdomstandigheden en
dus kan ik niet garanderen dat
iedereen zal spelen. Maar in
doel is het niet de bedoeling om
het momentum weg te halen.
Thibaut Courtois start gewoon
morgen.”

Verder benadrukt Martínez
dat er geen sprake is van on-
derschatting. “Deze spelers
hebben geen motivatie nodig
om te spelen. Elke speler wilt
elke minuut spelen. Niemand
vraagt om te rusten. De toewij-
ding van deze spelersgroep is
onze grote sterkte. Deze situatie
is een luxeprobleem voor mij
als coach”, zegt Martínez. “De
rollen in hun team zijn duide-
lijk. Ze kennen elkaar en weten
wat elkaars sterktes zijn. Zij zul-
len ervan genieten om zich mis-
schien te kunnen kwalificeren
voor de volgende ronde. In
beide matchen tegen Denemar-
ken en Rusland heb je gezien
dat ze een zeer competitief
team zijn. Ze zullen er alles aan
doen om zich te kwalificeren en
dat zou zeer verdiend zijn.”

“Of ik teleurgesteld zou zijn
als we niet als eerste eindigen?
Ik zou vooral zeer teleurgesteld
zijn als we morgen niet op ni-
veau zijn.” (YP)

‘Of Lukaku speelt?
Hij zit in een

geweldige vorm,
maar ik heb nog
niet beslist of hij

zal spelen’
ROBERTO MARTÍNEZ

BONDSCOACH

De bondscoach heeft nog niet alle knopen doorgehakt, maar is
zeer tevreden over de drive van zijn spelers. © PHOTO NEWS
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15/06 Hongarije - Portugal 0-3
15/06 Frankrijk - Duitsland 1-0
19/06 Hongarije - Frankrijk 1-1
19/06 Portugal - Duitsland 2-4
23/06 Portugal - Frankrijk …-…
23/06 Duitsland - Hongarije …-…

Frankrijk 2 1 0 1 2-1 4
Duitsland 2 1 1 0 4-3 3
Portugal 2 1 1 0 5-4 3
Hongarije 2 0 1 1 1-4 1
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