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Eindelijk pronkt Messi met 
trofee voor Argentinië

Lionel Messi in blauw-wit,
dat ging niet, daar rustte
een vloek op. Al sinds zijn
debuut als international in
2005, toen hij na een
minuut met rood van het
veld werd gestuurd, wordt
hij geplaagd door die ene
vraag: wanneer win je wat
groots met Argentinië?

Afgelopen weekend kwam alles
samen met winst in de !nale
van de Copa America." In het
Braziliaanse oerstadion Mara-
canã nog wel, waar Messi in
2014 met Argentinië de WK-!-
nale verloor van Duitsland. Te-
gen Brazilië, de erfvijand op het
continent, de titelverdediger."

Messi kroonde zich tot top-
scorer en beste speler van het
toernooi, dat oorspronkelijk in
Argentinië zou worden gehou-
den, maar vanwege Covid naar
Brazilië verhuisde. Daar ziet
president Bolsonaro corona
nog steeds als een griepje."

Drie keer eerder ging een
Copa-!nale voor Argentinië ver-
loren nadat Messi zijn ploeg
naar de !nale had geschoten.
Na het derde verlies, in 2016,
stopte La Pulga teleurgesteld als
international. Het verdriet en
de verwijten werden hem te
veel. Zeven weken later kwam
hij alweer terug op die beslis-
sing. “De ontlading is enorm”,
prevelde de 150-voudig interna-
tional na a#oop. “Hier heb ik
vaak van gedroomd.”

Het was overigens geen
droom!nale vol verrukkelijke
dribbels, maar een afzichtelijke
schoppartij, compleet met ge-
scheurde broekjes en bebloede
kousen. Zelfs Messi deed er in
de laatste minuten aan mee
toen hij probeerde zijn Brazili-
aanse vriend Neymar omver te
kegelen. Maar ook dat lukte
niet, zoals vrij veel mislukte bij
de 34-jarige aanvoerder, die

vaak werd omsingeld door drie
Brazilianen."

Zelfs met een recordaantal
van zes Gouden Ballen op zijn
schouw krijgt Messi de stress in
een eindstrijd met zijn land niet
uit zijn lijf. In de 87ste minuut
was hij besluiteloos bij een reu-
zenkans die hij normaliter met
zijn ogen dicht maakt. Ver-
moeidheid zal ook een rol heb-
ben gespeeld na een emotio-
neel seizoen bij FC Barcelona
waar hij nog steeds zijn con-
tract niet heeft verlengd."

Het had geen consequenties
door sterk keeperswerk van
Emiliano Martinez en een boog-
bal van Angel Di Maria in de
22ste minuut over de Brazili-
aanse doelman Ederson." Het
was een zeldzaam hoogtepunt
in het trap-, duik-, en elleboog-
carnaval in Rio. !VK"

‘De ontlading 
is enorm. 

Hier heb ik vaak 
van gedroomd’
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Vranckx meteen
drie weken out
bij Wolfsburg

Pech voor Aster Vranckx (18).
De middenvelder is bij Wolfs-
burg uitgevallen met een kuit-
blessure. “Trainer Mark van
Bommel moet het voorlopig
doen zonder nieuwkomer Aster
Vranckx”, zo kondigde Wolfs-
burg zaterdag aan.#Het gaat om
een spierscheur in de rechter-
kuit. In zijn entourage klinkt het
dat de youngster drie weken
out is. Vranckx zal zo een groot
deel van de voorbereiding en de
stage in Oostenrijk volgende
week missen. Op 7 augustus
speelt Wolfsburg in de eerste
ronde van de beker tegen Preu-
ßen Münster, een week later
start de Bundesliga. Afwachten
hoe ver Vranckx dan staat. !ABD"

Obbi Oulare op weg naar
tweedeklasser Barnsley
Er lijkt een oplossing in de maak
voor Obbi Oulare. De 25-jarige
spits van Standard is op weg
naar Barnsley. Hij moet bij de
ploeg uit de Championship nog
medische testen doorstaan."

Alle spelers buiten het Ver-
enigd Koninkrijk moeten vol-
doen aan een puntensysteem
om in aanmerking te komen
voor een werkvergunning.
Sinds de brexit geldt dat ook
voor spelers uit de EU. Een pa-
nel moet zich dus nog buigen
over het dossier van Oulare.
Lukt dat, dan staat niets een
transfer in de weg.

Afgelopen winter wilde Stan-
dard Oulare al van de hand
toen. Ook toen was er interesse

van Barnsley, maar had de spits
zelf geen trek in een Engels
avontuur. Uiteindelijk kwam er
geen transfer en werd Oulare
naar de B-kern gestuurd. De 25-
jarige Oulare heeft nog een con-
tract tot 2023 bij Standard,
maar was niet van plan om die
uit te dienen in de B-kern."

Standard nam Oulare in 2019
de!nitief over van Watford, na-
dat hij eerst een seizoen op uit-
leenbasis uitkwam voor de Rou-
ches. Een scheenbeenbreuk en
tal van spierblessures zorgden
ervoor dat het verhaal van Ou-
lare in Luik geen succes werd.
Hij kwam 42 wedstrijden in ac-
tie en scoorde daarin vijf doel-
punten."!KDZ"

Na het laatste fluitsignaal wordt Messi in de lucht gegooid door
zijn ploegmaats. © AFP

Tyrell Malacia (21) staat hoog
op het verlanglijstje van Club
Brugge. Feyenoord vraagt wel-
iswaar elf miljoen euro voor de
linksachter, een bedrag dat
blauw-zwart weigert te betalen. 

“We zijn rond met een links-
achter, maar de club wil elf mil-
joen euro. Terwijl hij er maar
zes waard is.” Een quote van
Bart Verhaeghe dit weekend in
De Tijd. Rondvraag leerde ons
dat het om Feyenoord-verdedi-
ger Tyrell Malacia (21) ging.
Vaste waarde bij Feyenoord en
Jong Oranje, het ideale pro!el
om Club op korte termijn te ver-
sterken en binnen afzienbare
tijd geld op te brengen.

Malacia groeide op in de

Breekt Club Brugge transferrecord voor
linksachter Tyrell Malacia?

buurt van De Kuip en sinds zijn
negende voetbalt hij voor Fey-
enoord. In december 2017
vierde hij op 18-jarige leeftijd
zijn debuut bij Feyenoord tegen
Napoli (2$1). Sindsdien verza-
melde hij 86 o%ciële duels voor
de Rotterdammers.

Blauw-zwart heeft al een per-
soonlijk akkoord met Malacia.
De Champions League, het oe-
fencomplex en het feit dat Club
wel een kuuroord lijkt voor Ne-
derlanders zijn de troeven die
de Bruggelingen in de schaal
konden leggen. Vraag is of
blauw-zwart doorduwt voor
Malacia. De gesprekken met
Feyenoord staan on hold, maar
de zomer duurt nog lang. !TTV"

Blauw-zwart 
heeft al een
persoonlijk

akkoord met
Malacia
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Queeste richting Spelen

e kans is groot dat als u aan dit stukje
toe bent, ik al ergens in de lucht hang
tussen Brussel en Frankfurt. Daar zal
ik uitstappen en mij naar de non-
Schengenzone begeven en een poging
doen om drie uur later op mijn vlucht
richting Tokio Haneda te geraken.

Ik ben vandaag vertrokken naar
mijn tiende Olympische Spelen, zomer
en winter. In 1992, mijn eerste Spelen,

was ik perschef van de olympische ploeg. Of het
een met het ander te maken had, is niet duide-
lijk, maar het waren niet de beste Spelen voor
het Belgian Olympic Team.

Het voor niet-kenners onverwachte brons van
Heidi Rakels was het hoogtepunt. Vooral haar
verhaal dat ze was moeten afvallen om Ulla Wer-
brouck te ontlopen in haar ge-
wichtscategorie en dat zij wel
scoorde en Werbrouck niet,
bleek de pers te interesseren.
Rakels was toen al een fascine-
rende vrouw, ultra-intelligent,
in 1992 wel veel meer IQ dan
EQ, maar ook heel dankbaar.
Voor mij kan ze niets fout doen
en toen ik deze week via-via
hoorde dat ze kandidaat-voor-
zitter is voor het BOIC, had ze
er meteen een supporter bij.

Vier jaar later zou Ulla Wer-
brouck haar gram halen op een-
ieder die haar te soft vond.
Tijdens haar dopingcontrole
hing haar gouden medaille rond
mijn nek. Ik was toen in Atlanta
als Nederlandse journalist,
maar zowel het zwemgoud van
Fredje als de vier medailles van
de judobende van De Decker
heb ik vanop de eerste rij mee-
beleefd.

Sydney was een feest. Hotel aan Darling Har-
bour, Nederland dat 25 medailles won waarvan
twaalf gouden, ik wist niet waar eerst kijken.
Athene coverde ik voor deze krant en voor Ne-
derland. Ik draaide toen twee full times, het
zweet breekt mij vandaag uit als ik er aan terug-
denk hoe ik dat ooit heb rondgekregen.

Peking 2008 was een hoogtepunt voor deze
krant. Alle groot nieuws hadden wij eerst. Mooie
verhalen, goed in team gewerkt, het zou nooit
beter worden. Tien maanden later lagen tien
goede journalisten en ik buiten, nog tien andere
goede vertrokken. Van die braindrain is de krant
inmiddels hersteld en voor alle duidelijkheid,
daar heeft mijn terugkeer in 2014 niets mee te
maken. In 2016 ging ik naar Rio. Airbnb’tje op
Copacabana, allemaal goed en wel, maar te veel
chaos om goed te zijn. En toen kwam Tokio.
Tokio 1964 was een technologische kwantums-
prong en Tokio 2020 zou dat ook worden. En

toen kwam corona. Arme Japanners. Hoewel ik
hen alle 126 miljoen al een keer heb vervloekt, is
dat gemeend.

Als ik in het begin van dit stukje schreef dat ik
zou proberen om op de vlucht naar Tokio te ge-
raken, is dat de realiteit. Ik heb zoveel documen-
ten moeten invullen, uploaden, amenderen,
weer uploaden, QR-codes aanvragen, question-
naires invullen, printen, scannen, weer uploa-
den, apps downloaden op de iPhone, dat ik
zeker weet dat ik iets ben vergeten.

Ik heb in Tokio een dubbele functie: ik ben er
als journalist en ik ben er als mijn eigen Covid
Liaison O%cer of CLO. Ik moet mijn personeel
testen, dus mijzelf. Ik heb het gecheckt toen ik
dit weekend mijn mails in mapjes heb gestopt:
als CLO heb ik inmiddels dertig mails gekregen

waarvan een aantal elkaar #a-
grant tegenspreken.

Ik heb hele handboeken ge-
print over hoe en waar testen,
wat wel en niet doen. Ook heb
ik een Written Plegde ingevuld.
Een geschreven belofte dat ik
mij aan de wetten van de Ja-
panse staat zal conformeren.
Dat heb ik ingevuld maar niet
ondertekend, want je kan dat
nergens ondertekenen.
Vreemd. Daarnaast heb ik twee
standaardformulieren van de
Government of Japan laten in-
vullen met negatieve PCR-tests
96 uur en 72 uur voor mijn ver-
trek.

Omdat ik op safe wil spelen
heb ik afgelopen vrijdag in een
labo een derde PCR-test laten
doen en daarvan heb ik inmid-
dels ook de QR-code en de hele
rimram geüpload naar Luft-
hansa, want die hadden aan de

Japanse formulieren natuurlijk geen boodschap.
Ik arriveer normaal in Tokio om 1u deze

nacht, dat is 8u lokale tijd. De Japanners bij de
immigratie en de olympische desk zullen dan
hopelijk fris zijn en vol goede wil. Ik denk dat ik
alles heb gedaan wat ik moest doen, op een din-
getje na: mijn activity plan dat aangeeft waar ik
mij de eerste veertien dagen wil begeven, is nog
niet goedgekeurd door de Government of Japan.

Ik heb in de loop van de voorbije maanden
gemerkt dat er twee manieren zijn om hard-
leerse Japanners te bejegenen als ze niet doen
wat jij wil dat ze doen of als ze je niet begrijpen
of Engels schrijven dat niemand begrijpt. Of je
blijft heel beleefd of je dreigt hen te vermoor-
den. De tweede tactiek heeft per mail een paar
keer zijn vruchten afgeworpen. In Japan zal ik
hem alleen in uiterste nood gebruiken, maar na
een reis van in totaal negentien uur is uiterste
nood een rekbaar begrip.

De Olympische Spelen in Tokio beginnen onder een slecht gesternte. Niemand lijkt nog zijn
weg te vinden in de administratieve mallemolen. © REUTERS
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