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De staat van Eden

N
u de Rode Duivels zich voor de vijfde 
opeenvolgende keer wisten te kwali� -
ceren voor een eindronde van een 
groot toernooi - waarvoor welge-
meende hulde - kunnen we u in pri-
meur aankondigen wat de komende 
maanden de voetbalpagina’s over de 
Rode Duivels zal beheersen. Dat 
wordt de kwestie Eden Hazard. Meer 
in het bijzonder of hij nog een plaats 

in de basiself verdient en in het verlengde of 
het niet opportuun is de kapiteinsband aan ie-
mand anders te geven, bijvoorbeeld aan Kevin 
De Bruyne.

Daarmee zijn we terug bij af, of toch bij de 
periode voorafgaand aan het EK 2016 en bij de 
vraag die toen niet mocht worden gesteld: 
wiens team zijn die Rode Duivels, van Eden of 
van Kevin?

Van Eden Hazard natuurlijk vonden de 
Franstaligen, van Kevin De Bruyne vonden de 
Nederlandstaligen. De Bruyne heerste bij Man-
chester City. Hazard bij Chelsea. Toen Hazard 
de overstap maakte naar Real Madrid voor de 
grootste transfersom ooit voor een Belgische 
voetballer betaald (100 mil-
joen euro), was de kwestie van 
de baan. Hazard was de man.

Die 100 miljoen hadden er 
145 kunnen worden en dat was 
nog steeds meer geweest dan 
de 115 miljoen die Chelsea af-
gelopen zomer neertelde voor 
Romelu Lukaku. Liep dat even 
anders zeg. De grote Eden Ha-
zard zou nu minder waard zijn 
dan zijn kleine broer Thorgan 
en dat is voor het eerst. Eden 
meer Kylian dan Thorgan, wie 
had dat ooit gedacht.

L’Equipe gisteren, in het ver-L’Equipe gisteren, in het ver-L’Equipe
slag van de wedstrijd tegen 
Estland: “Alle ogen waren na-
tuurlijk gericht op Eden Ha-
zard. Hij was af en toe geïnspi-
reerd en gaf bijna een assist in 
minuut 36, maar zijn actie waarbij hij alleen op 
de doelman afging en die probeerde te omspe-
len, mislukte jammerlijk.”

L’Equipe had medelijden met Hazard, die ze 
nog kennen en appreciëren van zijn tijd bij Lille 
toen hij erg benaderbaar was. De Belgische me-
dia waren niet echt scherper. Zoals: “Je ziet nog 
altijd wel dat hij een begenadigd voetballer is. 
De geniale invallen zijn evenwel schaarser ge-
worden.” Tegen Estland bleek vooral dat zelfs 
Esten niet bang meer zijn om hem scherp te 
dekken. Er was die ene fase waarbij hij zich liet 
inhalen en de doelman niet kon omspelen, 
maar in een andere fase zag je een Est succes-
vol op hem doorjagen en hem simpelweg van 

de bal zetten. Alsof de Est wist dat bij Eden Ha-
zard niets meer is wat het vroeger was.

Ergens kon je ook weer iets lezen over mat-
chritme. Dat bestaat, maar het is een overschat 
begrip dat te vaak wordt gebruikt waardoor an-
dere manco’s niet benoemd geraken. Bij Eden 
Hazard is dat manco zijn afgebotte snelheid. De 
ideeën zijn er nog, maar het gaat allemaal iets 
trager, iets minder soepel, het is niet meer van-
zelfsprekend en het mentale overwicht op zijn 
tegenstander is hij helemaal kwijt. Die ene Est 
die succesvol doorjoeg, dat waren er drie jaar 
geleden twee geweest en die hadden nooit 
doorgedekt. Zij waren op drie meter gebleven, 
bang om te worden dolgedraaid.

Hier is meer aan de hand dan blessures en 
tegenslag. Hazard voetbalt vandaag nog op de-
zelfde manier als tien jaar geleden: bal aanne-
men, rondje draaien, enkele keren met de kont 
schudden, het zaakje even aankijken (vaak met 
de rug naar het doel!) en dan zelf actie onder-
nemen (meestal lateraal) of steekpasje geven 
(meestal onderschept). Dat vloekt met het he-
dendaags voetbal waarin alles verticaal en op 
snelheid gebeurt. Komt daarbij dat storen, mee-

verdedigen en negatieve pres-
sing niet bepaald zijn ding zijn. 
Iets wat het evenwicht in de 
ploeg bij balverlies niet ten goe-
de komt.

Deze Eden Hazard lijkt passé 
en de hamvraag is nu: kan deze 
ongetwijfeld begenadigde voet-
baller zichzelf nog heruitvinden 
op zijn dertigste? De vrees be-
staat dat hij op dit kruispunt in 
zijn carrière een fysieke achter-
stand heeft opgelopen die nooit 
meer goed te maken is. Hij heet 
nu eenmaal Eden Hazard en niet 
Cristiano Ronaldo.

Recent ontdekten sportar-
cheologen bij onze bondscoach 
Roberto Martínez een barstje in 
zijn tot voordien ondoordring-
baar pantser van positivisme. Na 

de dubbele verlieswedstrijd in de Nations Lea-
gue kreeg hij het op de zenuwen. De pers moest 
communiceren, en zich niet bezighouden met 
voetbaltactiek analyseren, was zijn (� auwe) ant-
woord. Tijd voor de slechte karakters in ons 
gild om de staat van Eden, de basisplaats en in 
het verlengde daarvan zijn kapiteinschap in 
vraag te stellen, toch?

Enkele suggesties: Is uw geduld met Eden 
Hazard eindeloos of wanneer komt daar ooit 
een einde aan? Wat vindt u zelf van zijn presta-
tie en vertraagt hij het aanvalsspel van de Rode 
Duivels niet te veel? Waarom stelde u man in 
vorm Charles De Ketelaere niet op om hem 
maximaal te integreren tegen het echte WK?

Deze Eden 
Hazard lijkt 
passé en de 
hamvraag is 
nu: kan hij 
zichzelf nog 
heruitvinden 
op zijn 
dertigste?

Eden Hazard is vooralsnog zeker van een basisplaats en blijft kapitein bij de Rode Duivels. De vraag is 
hoe lang dat nog kan blijven duren. © PHOTO NEWS

Tik voor Mertens 
en Hsieh op 
WTA Finals

Wedstrijd twee in de ‘El Tajin’-
groep op de WTA Finals in Gua-
dalajara en Elise Mertens en Su-
Wei Hsieh weten meteen 
waaraan ze aan toe zijn. 3-6, 
1-6 tegen Krejcikova-Siniakova. 
Het eerste reekshoofd was op 
alle vlakken veel te sterk. Mer-
tens en Hsieh konden amper 
weerwerk bieden tegen de gou-
denmedaillewinnaars van Tokio. 
Voor Mertens en Hsieh zit er 
niets anders op dan te focus-
sen op de laatste groepswed-
strijd maandag tegen de Ca-
nadese Sharon Fichman en 
thuisspeelster Giuliana Ol-
mos. Winst tegen hen zou 
moeten volstaan voor kwalifi ca-
tie voor de halve fi nales. (FDW)

Lucinda Brand 
steviger leider 
in Wereldbeker

Wereldkampioen, Europees 
kampioen en winnaar dit jaar in 
Gieten, Fayetteville en Niel. Lu-
cinda Brand, was ook in de WB 
cross in Tabor de beste. Brand 
zette pas in de slotronde de 
wedstrijd naar haar hand, nadat 
eerst Kata Blanca Vas, maar 
vooral de jonge Puck Pieterse 
de koers hadden gemaakt.“Ik 
moest in de koers een plan ma-
ken en hopen dat het werkte”, 
zei Brand. De wereldkampioe-
ne zorgde dat ze als eerste 
aan de laatste balkenpartij 
kon beginnen. “Misschien zou 
het breken als ik na die balken 
zou doortrekken. Ze kwam nog 
dichterbij, maar ik hield mijn 
voorsprong.” (MG)

Vermoeide Nys, 
‘maar’ tiende 
in Tabor

Thibau Nys (19) werd tiende in 
de WB cross in Tabor in de be-
loftecategorie. De zege was 
voor de Nederlander Mees Hen-
drikx, Anton Ferdinande (vierde) 
was beste Belg. Voor Nys was 
een tiende plek minder dan hij 
had gehoopt, maar het was ook 
een beetje naar het beeld van 
de cross in Niel (21ste), waar hij 
negen renners uit de U23 moest 
voor laten. “Ik nam een goede 
start, maar miste een paar pro-
centen om me helemaal in de 
wedstrijd te durven gooien”, 
zegt Nys. “Ik was niet agressief 
genoeg, omdat ik niet goed 
genoeg ben.” Volgende week 
zijn er de crossen in Merksplas 
en Koksijde. (MG)

Cats terug op koers na 
zege tegen Duitsland
Na de nederlaag tegen Bosnië 
zijn de Belgian Cats weer op de 
goede weg in hun kwali� catie-
groep voor het EK in 2023. Ze 
wonnen na een overtuigende 
tweede helft in Kortrijk met 84-
55 van Duitsland.

Valéry Demory had na de ne-
derlaag tegen Bosnië een reac-
tie gevraagd. Een nieuwe neder-
laag zou de kansen op 
kwali� catie voor het EK 2023 se-
rieus hypothekeren. De Frans-
man wou een valse noot abso-
luut vermijden.

Toch was het in de eerste 
helft zoeken. De nieuwe plays 
onder Demory kwamen er niet 
altijd even vloeiend uit. Op 
Meesseman kun je evenwel hui-

Meesseman was 
opnieuw haar 
dominante 
zelve tegen 
Duitsland.

zen bouwen, het was vooral 
dankzij haar en Delaere dat de 
Cats gelijke tred hielden.

Na de pauze zag het er een 
stuk beter uit. De Cats stonden 
verdedigend goed en vonden 
ook aanvallend beter hun draai. 
Naast Meesseman (25 ptn) en 
Delaere (17 ptn) ging ook de rest 
aan het scoren. Met een uitste-
kend derde quarter (26-13) werd 
een beslissende kloof uitge-
bouwd. (DMM)

Lars van der Haar 
een week na EK ook 
in Tabor de snelste

Steek het, wat zijn vierde plaats 
op Wapenstilstand in Niel be-
treft, misschien op het vat Hei-
neken en het broodje kroket dat 
hij nog trakteerde voor zijn Eu-
ropese titel. In het Tsjechische 
Tabor was daar alvast niet veel 
meer van te merken. Van der 
Haar dwong in een razendsnel-
le wedstrijd de overwinning af.

“Lars bleef maar rijden. 
Tweede worden was het hoogst 
haalbare”, zei Eli Iserby. Iser-
byt, negen keer gewonnen al dit 
seizoen, reed hoofdschuddend 
over de meet en maakte van zijn 
teleurstelling geen geheim. 

“Lars was heel sterk”, zei ook 
Quinten Hermans, die derde 
werd. Hermans, Iserbyt en Van 
der Haar waren in omgekeerde 
volgorde de drie beste renners 
in de zesde wedstrijd om de We-
reldbeker. En het waren, na de 
lekke band van Hermans, uit-
eindelijk Van der Haar en Iser-
byt die om de zege streden.

Van der Haar haalde het. Het 
was van januari 2017 in het Ne-
derlandse Hoogerheide geleden 
dat hij nog een wedstrijd om de 
Wereldbeker won. En het was 
van 2013 geleden dat de Neder-
lander zegevierde in Tabor. 
Winnen deed hij de voorbije ja-

ren vooral met mate.
Gisteren in een mistroostig 

Tabor stond er geen maat op 
Van der Haar. Sophie de Boer, 
ex-crosser, nu analist, zei enigs-
zins verbaasd: “Lars demarreer-
de in de eerste ronde en het was 
alsof hij daarna niet meer meer 
stopte.” Het zorgde voor een 
echte race, waarin ze eerst met 
acht, dan met zes, dan met vier 
en uiteindelijk nog met drie 
voor de overwinning streden.

Technisch crosst Lars van 
der Haar niet volmaakt. Waar 

Eli Iserbyt, Michael Vanthou-
renhout of Toon Aerts hun � ets 
al rijdend over de balkjes ber-
gop tilden, moest Van der Haar 
telkens van de � ets. 

“Iserbyt demarreerde twee 
ronden voor het einde”, zei Van 
der Haar. “Ik kon gemakkelijk 
naar zijn wiel en ik voelde dat 
ik overschot had. Het was niet 
gemakkelijk en ik moest ieder-
een dood knijpen, mezelf in-
cluis. Ik wilde hier, net als op 
het Europees kampioenschap, 
goed zijn. Dat is gelukt.” (MG)

Lars van der Haar, of hoe 
het veldrijden ook zonder 
Mathieu van der Poel een 
Nederlandse aangelegen-
heid kan worden. Voor de 
tweede keer in evenveel 
zondagen gaf Van der Haar 
crossles aan de Belgen.

‘Van der Haar 
bleef maar rijden. 
Tweede worden 
was het hoogst 

haalbare voor mij’
ELI ISERBYT

PAUWELS SAUZEN-BINGOAL

Lewis Hamilton maakt grote indruk 
in Brazilië met onverhoopte zege
Vergeet die honderd andere 
overwinningen. Wat Lewis Ha-
milton in São Paulo liet zien, 
was sensationeel. Nooit ver-
toond. In de sprintrace van 
twintigste naar vijfde. In de 
grand prix van tiende naar zege. 
Zonder hulp van regen of ande-
re omstandigheden.

Seizoen 2021 is er nu eentje 
met een dubbele bodem. Er was 
al die heerlijke strijd om de we-
reldtitel, met twee kandidaten 
die ons op het puntje van de 
stoel houden. Sinds Mexico vo-
rige week steekt Lewis Hamil-
ton in haast ieder interview een 
preek af over hoe er respect 
moet zijn tussen de twee titelk-
andidaten. Hoe hij het in ieder 

geval niet zal zijn die er ‘de an-
dere’ afrijdt.

Zaterdag en zelfs zondag 
voor de race zag het er nog uit 
als een horrorscenario voor Ha-
milton. Winst voor Verstappen 
had de titelstrijd immers in een 
definitieve plooi gelegd. In 
plaats daarvan reduceerde Le-
wis zijn achterstand tot 14 pun-
ten. En ligt de titelstrijd weer 
open, met nog drie koersen te 
gaan.

“Het mag een les zijn”, zei 
Hamilton. “Alles wees erop dat 
ik hier de titel zou verliezen, al-
les zat tegen. Maar je mag nooit 
opgeven. Wat er ook gebeurt, je 
moet er blijven voor gaan. Dat 
is wat ik gedaan heb.” (JB)

‘Alles wees erop 
dat ik de titel zou 

verliezen, alles zat 
tegen. Je mag 

nooit opgeven’
LEWIS HAMILTON


