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Toen ik wist dat ik niet naar Tokio zou gaan
is de veer echt gebroken. Van de ene dag 
op de andere ging het niet meer

EX-HORDELOOPSTER ELINE BERINGS, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’
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Amusante televisie

ls u na donderdagavond bent vergeten
te checken: Iris Nechelput is nog
steeds samen met Otto-Jan Ham en ze
hebben ook nog drie kinderen. Idem
voor Elodie Ouédraogo en Jeroom
Snelders, nog steeds een koppel, met
één zoontje. Of dat samenzijn bij beide
koppels dezer dagen meer is dan
wonen onder één dak ziet u volgende
donderdag.

We zijn twee afleveringen ver van De tijd van
ons leven op Eén en als u één zin moet onthou-
den van deze column is het deze: De tijd van ons
leven is onzin die nergens over gaat, een beledi-
ging voor de topsport, maar het is goed verpakt
en het is amusante televisie.

Als u zweert bij Canvas en onze pretnetten
links laat liggen, deze update: in De tijd van ons
leven trainen Otto-Jan Ham en Elodie Ouédra-
ogo voor het WK tijdrijden, dat op 19 en 20 sep-
tember tussen Knokke en Brugge wordt
gereden. Niet het WK tijdrijden voor de media
of voor BV’s, neen, het echte
WK tijdrijden waar ook Wout
van Aert en Lotte Kopecky aan
meedoen. Die rijden die 43 en
30 kilometer tegen respectieve-
lijk een dikke 50 en bijna 45
per uur.

De uitdaging van presenta-
tor Otto-Jan Ham en duizend-
poot Elodie Ouédraogo bestaat
erin een tijd neer te zetten
waarmee ze niet laatste wor-
den. Dus minimaal één wiel-
renner (m/v) kloppen. Dat mag
ook iemand zijn die onderweg
een wiel is verloren en te voet
binnenkomt, zolang zij maar
niet laatste in de uitslag staan.

Dat aspect van het verhaal
bevreemdt al. Het lijkt onmoge-
lijk dat Ham en ‘Elo’ door de
UCI in de uitslag worden opge-
nomen. Die hebben geen licen-
tie, al helemaal geen proflicentie, zijn niet
geselecteerd door een nationale ploeg, enfin,
tellen dus voor de juryleden van de UCI niet
mee. Ik weet ook niet of Belgian Cycling daar zo
mee is opgezet. Ze zijn er alvast niet bij betrok-
ken en dat zegt genoeg.

BV’s, sport- of andere journalisten die uitda-
gingen aangaan die ze beter niet zouden aan-
gaan, het is stilaan een uitgewoond format. Dat
begon ooit met de jonge Karl Vannieuwkerke
die renner wilde worden, maar het bleef bij een
boek met die naam. Toch de meest lovenswaar-
dige poging tot op heden van een BV die zijn
dromen najaagt. 

Intussen hebben we Ruben Van Gucht ooit
de hele Ronde van Vlaanderen in zijn eentje
zien rijden; superslechte tv maar hulde voor de
prestatie. Maarten Vangramberen beet de voor-
bije jaren zijn tanden stuk op allerlei wereldre-

cords en blijft daarmee doorgaan, en ondertus-
sen zagen we een nieuwslezeres balletdanseres
worden. Dat laatste was geen topsport en Tho-
mas Vanderveken die zich vergreep aan ‘Piano-
concert in a mineur’ van Edvard Grieg was dat
ook niet, maar u begrijpt wat hier wordt be-
doeld. Nu nog het format ‘journalist gaat uitda-
ging aan om aan journalistiek te doen’ en de
cirkel is rond.

Tussendoor was er natuurlijk de uiterst grap-
pige Saartje Vandendriessche die weerom een
heel stel BV’s uitdaagde om het tegen haar op te
nemen in gewaagde en minder gewaagde proe-
ven. De overkill was toen al een feit, maar met
Saartje kun je altijd lachen en dat is de bedoe-
ling van dat soort programma’s, wat niet belet
dat na De tijd van ons leven een moratorium op
geteleviseerde midlifecrises op zijn plaats is.

Heel eerlijk, ik heb mij bijzonder vermaakt
met de eerste twee afleveringen. Hoe het har-
monieuze stel Ham-Nechelput licht neurotisch
wordt van een man die eten begint af te wegen

en ten slotte veel te mager
wordt. Hoe Jeroom zijn ple-
zante madam ziet transforme-
ren in de gefocuste topatlete
van weleer. En hoe een trai-
ningsschema het doen en laten
van een heel gezin bepaalt.

Been there, done that. In 2011
meer in het bijzonder, met een
ironman als einddoel. Ook voor
de televisie. Ik dacht in be-
perkte kring voor de regionale
tv, maar nadien is die content
goedkoop aan andere regionale
zenders verkocht waardoor uit
heel Vlaanderen reacties kwa-
men op mijn hybris.

Ik vond het van mijzelf ner-
gens op lijken, maar wil er de
heer Ham en mevrouw Oué-
draogo toch graag tussentijds
op wijzen dat ik van hun pres-
taties op de fiets voorlopig ook

niet bepaald onder de indruk ben. Otto-Jan die
ocharme 24 kilometer per uur gemiddeld reed
tijdens de olympische tijdrit (op rollen nog wel,
dus zonder de tegenwind), pff, wat was dat?
Toen ik tien jaar ouder was haalde ik 30 gemid-
deld over 180 kilometer (1.200 hoogtemeters),
maar wel na 3,8 kilometer zwemmen en ik
moest nog wat overhouden voor een marathon-
netje.

Dat mag dus een stuk sneller. Aangezien het
televisie is, en aangezien Woestijnvis aan de
knoppen zit, denk ik dat het plots nog een stuk
harder zal gaan. Maar voorlaatste worden? No
way, tenzij er alsnog Nepalezen op teensletsen
en Afghaansen in boerka, op bakfietsen, zijn in-
geschreven. Goeie televisie die u moet zien?
Neen, maar wel amusante tv. Al was het maar
voor Jeroom, de Oscar van de beste mannelijk
bijrol is voor hem.

Elodie Ouédraogo en haar man Jeroom Snelders in het programma De tijd van ons leven. © VRT
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Messi passeert Pelé met
79ste interlanddoelpunt
Lionel Messi leidde Argentinië
in de kwalificaties voor het WK
2022 naar een 3-0-zege in Boli-
via. Met zijn zevende hattrick
voor het nationale team pas-
seerde hij de legendarische Bra-
ziliaan Pelé als topscorer van
Zuid-Amerika met 79 interland-
treffers. Het oude record van
Pelé stond op 77 goals.

“Ik heb er lang op moeten
wachten, maar ik wilde het re-
cord heel graag hebben en ik
ben er ook echt voor gegaan”,
zei een emotionele Messi na
zijn 153ste interland. “Ik ga nu
genieten van dit unieke mo-
ment.”

Argentinië behield met de
overwinning tegen Bolivia de

tweede plaats in zijn WK-kwali-
ficatiegroep met achttien pun-
ten uit acht wedstrijden. Brazi-
lië is de koploper met de
maximale score van 24 punten.
De Brazilianen wonnen in Re-
cife hun kwalificatieduel met 2-
0 van Peru, met dank aan Ever-
ton Ribeiro en Neymar.

Paris Saint-Germain treedt
vandaag in de thuiswedstrijd
 tegen Clermont Foot overigens
aan zonder zijn sterren Messi
en Neymar. Zij krijgen rust na
hun lange vlucht. Komende
woensdag  begint de leider in de
Ligue 1 dan aan de Champions
League met een uitwedstrijd
 tegen Club Brugge. Vanaken en
co. zijn gewaarschuwd. (ANP)

oosten kan ook niet want daar ligt het stadscen-
trum. In theorie liggen de enige mogelijkheden in
het westen en het zuiden van de hoofdstad. We
willen verhuizen in de nabije toekomst en er zijn
verschillende opties die we onderzoeken. Maar
het belangrijkste is dat er een helpende hand
komt van de politici, op alle niveaus.”

Voetballen in een nieuw stadion, met
Brussel als achtertuin. Een stad waar talent
voor het rapen ligt. Hoe kijken jullie naar
het opleiden van eigen jeugdspelers? Er is
natuurlijk een andere club in de regio met
een sterke reputatie op dat gebied.
“Anderlecht kan geen honderd U16’s tegelijk heb-
ben. (lacht) Brussel heeft waanzinnig veel talent
rondlopen en daarom hebben we beslist om onze
uitgaven te verhogen voor voltijds  personeel van
onze jeugdopleiding. Op de middellange termijn,
gezien het verleden van Anderlecht en zijn sterke
voetbalacademie, zullen we tweede keuze zijn.
Een voetbalschool heeft meer tijd nodig om te
groeien dan een eerste elftal. Maar ik denk niet
dat het in de toekomst onmogelijk is om hen uit
te dagen op dit vlak.”

De doorstroming van de jeugd naar het
eerste elftal staat nog niet op punt. Maar er
is bij Union wel voldoende elders opgeleid
talent, met Deniz Undav en Dante Vanzeir
als exponenten. Hoe belangrijk zijn die twee
voor het huidige succes?
“Het is een ongelooflijk duo. Ze kunnen het ook
zo goed met elkaar vinden. Je kunt zien dat er
een vrolijke sfeer hangt. Undav is zo sterk. Hij
houdt de bal voorin, valt de tegenstander con-
stant lastig en spelers die veel groter zijn worden
door hem afgetroefd. Zijn laag zwaartepunt en
vermogen om te manoeuvreren zijn buitenge-
woon. En dan heb je Vanzeirs snelheid en op-
portunisme als spits. Hij zal nooit stoppen met
rennen en het zijn intelligente loopacties in de
ruimte. We zijn zeer gelukkig dat we ze hebben
en dat ze zo vlot scoren.”

Bloom is de baas van Brighton en tegelijk de
hoofdinvesteerder van Union. Dan verbaast

  dat moet’
het dat per seizoen telkens maar één speler
van Brighton de rangen heeft versterkt.
Waarom zo weinig?
“Bij andere eigenaars met meerdere clubs zie je
het vaker gebeuren. Zo had Nancy in Frankrijk
deze zomer een soort transferverbod, dus kre-
gen ze enkele spelers in bruikleen van een ander
team van investeerder Pacific Media Group (KV
Oostende, red.). AS Monaco en Cercle Brugge zijn
daar ook een mooi voorbeeld van. 

“Union is mijn club, heeft een rijke geschiede-
nis en het is een onafhankelijk project. Union is
er gewoonweg niet om Brighton te verrijken. En
mocht Brighton Union toch onder druk zetten,
dan zou Mazzu hier meteen zijn koffers pakken.
Het was al niet zo evident voor een coach van
zijn kaliber om voor 1B te kiezen. Maar als je
hem niet zou laten beslissen wie mag spelen of
hem spelers oplegt die gehaald zijn in de mer-
cato zonder zijn goedkeuring, dat zou absoluut
niet marcheren bij hem.”

Felice Mazzu kijkt zondag zijn ex-team in de
ogen. Bij Racing Genk kreeg Mazzu de tijd
niet om zijn voetbalideeën uit te werken. 
Zit hij met revanchegevoelens?
“Ik heb het voorbije anderhalf jaar zoveel inter-
views met mijn coach gelezen en telkens moet
hij vragen beantwoorden over Genk. Volgens
mij zijn we op een punt gekomen dat we dat
hoofdstuk kunnen afsluiten en de focus leggen
op het briljante werk dat hij verricht bij Union.”

Wat verwacht u dan als voorzitter van die
match tegen een titelkandidaat?
“Je gaat me verschrikkelijk saai vinden, maar van-
uit mijn verleden als data-analist en statistieken-
verzamelaar heb ik er moeite mee als men me
vraagt: ‘We gaan toch winnen hé?’ Ik ben  iemand
die denkt in percentages. Het kan alle kanten uit.
Zij hebben een goed team, maar wij ook.”

Dat is inderdaad een dooddoener. Nu jullie
zo voortvarend zijn gestart, zijn de ambities
van de club anders dan voor het seizoen?
“Tijdens een seizoen heb je altijd goede en min-
der goede periodes. Als je na een goede periode
qua doel ineens hoger gaat mikken, is dat niet
helemaal fair. Andersom net hetzelfde: omdat
je wat slechter uit de startblokken schiet ga je
toch niet meteen de lat lager leggen?”

Dus de eerste prioriteit van Union blijft…
“… meedraaien in de Pro League en ons op een
positieve manier onderscheiden. We hadden al
voor de seizoensstart gezegd dat we een degra-
datiestrijd wilden vermijden.”

Positief onderscheiden? Met positief,
oogstrelend voetbal?
“Dat heb ik alvast nooit gezegd. Felice Mazzu
bepaalt onze speelstijl. Dit wordt een citaat dat
me lang kan achtervolgen: ik ben een echte
winnaar. Ik wil gewoon winnen. Lukt dat met
mooi voetbal, prima. Winnen we wedstrijden
met het vechtvoetbal dat Diego Simeone (coach
van Atlético Madrid, red.) kenmerkt, that’s fine.
Zolang we maar winnen.”

‘Union is er niet om Brighton
te verrijken. En mocht
Brighton Union toch onder
druk zetten, dan zou Mazzu
hier snel zijn koffers pakken’
ALEX MUZIO
VOORZITTER UNION

Jupiler Pro League
Speeldag 7

Club Brugge - KV Oostende 3-0

Eupen - Antwerp za 16.15 uur

Zulte Waregem - Cercle Brugge za 18.30 uur

Anderlecht - KV Mechelen zo 13.30 uur

AA Gent - Charleroi zo 16.00 uur

Seraing - Standard zo 18.30 uur

Racing Genk - Union zo 21.00 uur

OH Leuven - KV Kortrijk zo 21.00 uur

Beerschot - STVV ma 20.00 uur

Stand

1. Club Brugge 7 14
2. Union 6 12
3. Eupen 6 11
4. Racing Genk 5 10
5. KV Kortrijk 6 10
6. Standard 6 10
7. Charleroi 6 10
8. Seraing 6 9
9. KV Oostende 7 9

10. Zulte Waregem 6 8
11. AA Gent 5 7
12. Anderlecht 5 7
13. KV Mechelen 6 7
14. STVV 6 7
15. Antwerp 5 5
16. Cercle Brugge 6 5
17. OH Leuven 6 4
18. Beerschot 6 1


