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Duivels-debutant Vanzeir: ‘Fantastisch
om tussen die wereldtoppers te lopen’
Union boekte zaterdagavond
een klinkende 4-0-overwinning
tegen Charleroi en gaat als leider de interlandbreak in. Er is
nog meer goed nieuws, want
goalgetter Dante Vanzeir heeft
zijn eerste selectie voor de Rode
Duivels beet.
Twee doelpunten van Deniz
Undav tegen Charleroi, dan
weet je al dat Vanzeir niet heeft
gescoord. “Het is inderdaad zo
dat ik tegenwoordig niet scoor
in een wedstrijd waarin Undav
een doelpunt maakt”, reageert
Vanzeir. “We proberen die
vloek al even te doorbreken.”
Geen reden om te treuren
voor de 23-jarige aanvaller,
want hij mag zich opmaken

‘Of ik hoop op
speelminuten bij
België? Ik ben
ambitieus’
DANTE VANZEIR
SPITS UNION

voor zijn eerste ervaring bij de
hoofdmacht van de Duivels.
“Een droom die uitkomt. Als
jonge gast zie je wereldtoppers
als Lukaku, De Bruyne en noem
maar op spelen bij de nationale ploeg. Het is fantastisch om
tussen die mannen te mogen
rondlopen. Zij hebben zoveel
ervaring.”
Vanzeir, die bij Union al negen goals en zes assists achter
zijn naam heeft staan, wil bij de
nationale ploeg geen meeloper
zijn. “Ik ga er alles aan doen om
toch iets te laten zien. Of ik
hoop op speelminuten? Ik ben
ambitieus maar ook realistisch.
Mijn focus ligt vooral op bijleren.” (DCO)

Dortmund voelt
afwezigheid
van Haaland

De Bruyne trapt Solskjaer
stilaan naar de uitgang

Met Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier stonden drie Belgische internationals aan de aftrap bij Borussia
Dortmund in de met 2-1 verloren topper op RB Leipzig.
Meunier tekende wel voor een
piekfijne assist. Zonder Erling
Haaland (dertien goals en vier
assists) lijkt Dortmund kwetsbaarder. De topspits viel drie
weken geleden uit met een
blessure aan de heupbuiger
en sindsdien verloor Borussia
twee van zijn vier matchen.
Wellicht komt Haaland dit jaar
niet meer in actie. Zijn vader
Alf-Inge had bij de Noorse tv al
gezegd dat elke match voor
kerstmis een bonus zou zijn. (BF)

Manchester United staat weer
met beide voeten in de realiteit
na de passage van City. Het verloor thuis met 0-2. De directeurs dubben over de toekomst
van trainer Ole Gunnar Solskjaer. Ze willen op dit moment
niet veranderen. De kandidaten
die hun team naar een hoger niveau kunnen pushen en ook de
achterban kunnen bekoren, zijn
niet meteen beschikbaar. Antonio Conte, intussen bij Tottenham op de bank, beantwoordde niet aan hun profiel.
Solskjaer en zijn spelers vonden zaterdag geen antwoord op
het voetbal van Man City. De
stadsgenoot domineerde en
legde alle zwaktes bloot. Kevin

De Bruyne speelde een van zijn
betere matchen, alleen dat doelpunt ontbrak. Onze landgenoot
mocht zwerven en kansen creeren. Zijn ploegmaats pompten
voorzetten in de zestien. João
Cancelo was de grote uitblinker,
Bernardo Silva scoorde.
Sportief staat City veel verder
dan de rijkste club uit Manchester, die vastgeroest lijkt aan zijn
succesvolle verleden. Twee weken na de vernedering tegen
Liverpool (0-5) gaf opnieuw een
rivaal voetballes op Old Trafford. Solskjaer heeft nog een
contract van drie jaar, dat in
juni werd verlengd. Voorlopig
houdt de directie vast aan die
inschattingsfout. (KTH)

Zelfs tegen het kleine Rayo krijgt
Hazard amper zeven minuten
Eden Hazard speelde in
de afgelopen dertig dagen
welgeteld 34 minuten. Toch
lijkt de kans klein dat hij
deze winter zal vertrekken
bij Real Madrid.
Carlo Ancelotti, vorige vrijdag:
“Een speler zei me: ‘Coach, als
ik niet kwaad zou zijn omdat je
mij op de bank zet ben ik het
niet waard om een profvoetballer te zijn.’” Zou Ancelotti Hazard bedoeld hebben?
Hazard voetbalde zaterdagavond amper zeven minuutjes
in de stadsderby tegen Rayo Vallecano (2-1-zege) op een moment dat nochtans ideaal leek
voor een basisplaats. Madrid
had twee slechte wedstrijden
gespeeld en Ancelotti had zijn
lof uitgesproken voor de ingesteldheid van Hazard.
Het mocht niet baten. Hazard
viel tegen Rayo in als valse 9. Op
de linkerflank heeft hij de concurrentiestrijd verloren van
Vinícius Júnior en op rechts
moet hij Marco Asensio en Lucas Vázquez laten voorgaan.
Op 7 oktober stond Hazard
nog met de Rode Duivels aan de
aftrap in Turijn van de halve finale in de Nations League tegen
Frankrijk. Spierstramheid belette hem om drie dagen later te
spelen in de troostfinale tegen
Italië. Hazard keerde terug naar
Madrid en speelde daar tot op
vandaag welgeteld 34 minuten.
Tactische overwegingen,
klinkt het binnen de club. Want
inderdaad, Hazard is fit, hij
traint goed, is graag gezien in de
kleedkamer en zoals de zaken
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Real Madrid zal
nooit toestaan dat
Hazard elders
gaat spelen terwijl
zij het megaloon
blijven betalen
nu liggen daalt zijn waarde naar
een bespottelijke prijs.
Ancelotti laat Real op twee
manieren voetballen. Tegen
sterke ploegen speelt Madrid
vanuit een laag blok. Tegen mindere ploegen tracht Madrid
hoog druk te zetten. Hazard
heeft, mede door blessures, niet
meer de versnelling om tachtig
meter te overbruggen in de omschakeling. Hij is de verkeerde
speler op de verkeerde plaats

op het verkeerde moment.
Moet hij er dan weg? Kan hij
er weg? Hazard heeft geluk dat
het WK van volgend jaar in
Qatar niet in de zomer valt. Die
urgentie valt weg. Het is ook
zeer twijfelachtig dat Madrid in
januari zal meewerken aan een
uitleenbeurt aan een andere potentiële Champions League-winnaar. Daarbovenop zal
Madrid nooit toestaan dat Hazard elders gaat spelen terwijl
zij het gigantische loon blijven
doorbetalen. Het heeft er alle
schijn van dat Eden Hazard nog
zes maanden een Galáctico
is. Daarna? Que sera sera.
Of hoe een droomhuwelijk in
de zomer van 2019 is uitgemond
in een bijzonder slechte relatie.
Deze week is Hazard bij zijn
relatietherapeut in Tubize, de
Rode Duivels. (SK)
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Toenmalig FIFA-president Sepp Blatter en UEFA-president Michel Platini in
heren aangeklaagd voor fraude. © AP
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et meest belangwekkende voetbalvan 2011 nog niet meteen kandidaat te stellen,
nieuws van de voorbije week was niet
maar de eer nog wat aan Blatter te laten.
de afdroging van Club Brugge bij FC
De Zwitsers konden daar niet om lachen en
de FIFA, die zich inmiddels als burgerlijke partij
Sjeik en co., ook niet alle andere Europese esbattementen van de Belgische
benadeeld achtte, ook niet. Vandaar de zwaarclubs, nog minder de aangekondigde
wegende beschuldigingen van oplichting,
terugkeer van Xavi Hernández naar
schriftvervalsing en misbruik van vertrouwen.
Barcelona en al helemaal niet de selecEen proces zou een licht kunnen werpen op
de gang van zaken in dat gezegende jaar 2015
tie van Dante Vanzeir.
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in
hotel
Baur
PLOEG-PLOEG
0-0
PLOEG-PLOEG
0-0
de voorbije week heeft het niet verder geschopt
au Lac in Zürich. Daarna zou
niets in het wePLOEG-PLOEG
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dan de status van een eenkolommertje, al
reldvoetbal nog zijn zoals het
daarvoor
was.
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bracht één krant het bericht wel in een verhaalBlatter en Platini weten duivels
goed wie hen
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niet over 1-0 of 1-1 gaat op de algemene pagiinfame duo, de huidige FIFA-voorzitter Gianni
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na’s? Er is geen andere reden te verzinnen dan
Infantino. Die was op dat moment de secretadeze: om de voetbalfan niet uit zijn dagelijkse
ris-generaal van de Europese bond UEFA en
dosis waan te halen.
toen Platini (op dat moment UEFA-voorzitter)
Het meest belangwekkende voetbalnieuws
ook in opspraak kwam, lag de weg voor Infantien bij uitbreiding sportnieuws van de voorbije
no wijd open. Bobo’s die het hele proces van naweek was de inbeschuldigingstelling van het
bij hebben gevolgd, spreken zes jaar later nog
olijke duo Sepp Blatter-Michel Platini door het
steeds in bewonderende bewoordingen over het
openbaar ministerie van de
meesterlijke schaakspel dat toen
Helvetische Confederatie, het
door Infantino is opgevoerd.
Zwitsers parket zeg maar. Het
De aanvankelijk ITALIË
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Veljkovic in dit land. Normaal
aangerekend dat hij tot drie keer
corruptie bij
volgt de rechter het parket en
toe in het geheim – en achteraf
in dat geval kunnen Blatter en
uitgelekt - het Zwitsers parketde FIFA en nog
Platini veroordeeld worden tot
generaal in deze zaak heeft geweten we er
een gevangenisstraf van maxizien. Dat is verboden en leidde
maal vijf jaar.
al tot wraking van een topmagishet fijne niet
Weet u niet meer waar dat
traat.
van
precies over ging?
Zes jaar geleden is de eerste
Na de val van Blatter in 2015
onderzoeksdaad gesteld tegen
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nog weten we er
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is
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drieglijke transacties. Een daarvan was een beeen politiek kluwen waar iedereen
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FIFA) aan Platini: 2 miljoen Zwitserse frank (1,8
der de regel dan de uitzondering
zijn.
De
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Voor bewezen diensten als sportief raadgemachtsstructuren in gastland
Zwitserland maver tussen 1998 en 2002, argumenteerde Platiken alles extra gecompliceerd.
ni. Blatter kon of wilde dat niet meteen bevestiEn neen, het voetbal staat niet alleen. Dezelfgen. Wat hij precies heeft verklaard, komen we
de column kan gaan over de internationale gemisschien straks te weten want beide heren,
wichtheffersbond, de boksbond, de atletiekooit handlangers, staan nu diametraal tegenbond en recentelijk nog de internationale
over elkaar. Na onderzoek bleek de som behandbalbond die er geen graten in zag om een
doeld te zijn om Platini te overtuigen om zich
tot gevangenisstraf veroordeelde corrupte Koebij de nakende FIFA-voorzittersverkiezingen
weitse sjeik te laten herverkiezen.
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Twee Rayo Vallecano-spelers lopen Eden Hazard op de hielen,
zaterdagavond in het Bernabéu-stadion. © AP
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