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G
een cartoonist kan de sportactualiteit 
zo vatten als Marc De Cloedt. Hij te-
kent dagelijks onder Marec in Het 
Nieuwsblad. Dat is een concurrerende 
krant uit die andere grote mediagroep, 
maar als ‘de vijand’ goed is moet je dat 
durven toe te geven. En heel af en toe 
bewieroken.

Marec is een Cercle-fan en deze 
week had hij een hele kluif aan de dra-

matische nederlaag van Club in de Champions 
League. In de donderdagkrant deed hij nog 
snel-snel iets met Philippe Clement die aan de 
glühwein zat en daar een kater aan overhield, 
maar gisteren was hij ronduit geniaal. Opdat u 
die krant niet zou moeten kopen – zo gek zijn 
we nu ook weer niet – volgt nu een beschrijving 
van zijn tekening.

De ene muur is zwart, de andere blauw. In 
de hoek een kalende man. Gestraft, zo lijkt het 
wel. Hij staat licht gebogen, handen in de zak-
ken, trekt een pruillip, alles klopt aan die car-
toon. Hij mijmert, dat lezen we in een tekstbal-
lon: ‘Erkend als spijtoptant’. 
Als ik Clement was, ik bestelde 
een uitvergroting van die car-
toon en hing hem in mijn kan-
toor op het trainingscentrum. 
Als een opgestoken vinger, 
maar subtieler.

Zal niet gebeuren, hoewel 
Clement over een uitzonderlijk 
EQ beschikt, zoveel is wel dui-
delijk geworden na die afgang. 
“Dit neem ik op mij”, zei hij 
onmiddellijk. Dat was niet van 
harte maar zijn EQ � uisterde 
hem in dat dit een strijd was 
die hij op dat eigenste moment 
niet kon winnen, dus paste hij 
het adagium van crisiscommu-
nicatie toe: benoem het pro-
bleem. Geen olifanten in de 
kamer toelaten, er zelf over 
beginnen en meteen toegeven, dat werkt altijd.

Zo kan de interviewer zijn volgende drie vra-
gen meteen schrappen, waarna een lullig op-
volgvraagje komt om te kunnen nadenken over 
een volgende interessante insteek. Gilles De Bil-
de van VTM heeft daar geen last van. Die stelt 
gewoon drie keer dezelfde vraag, wat soms ver-
velend tijdverlies is in een programma waarin 
de reclameblokken een veelvoud duren van de 
analyse.

Philippe Clement schijnt een dag later ook 
door het stof te zijn gegaan voor zijn spelers-
groep, of althans zijn fout te hebben toegege-
ven. Zo staat het in de krant, maar uit ervaring 
weet ik dat niet alles wat in een krant verschijnt 

HANS
VANDEWEGHE
sportjournalist
@hansvdw

No sweat, no glory

helemaal strookt met de waarheid. Erger nog, 
in de schaarse gevallen waar ik wel de waarheid 
ken zitten de media er soms compleet naast. 
Jammer dat Gert Verheyen ergens op een boot 
zit. Ik had hem weleens willen horen en lezen 
over deze decon� ture. Het is makkelijk om de 
omzetting van 4-3-3 naar 3-4-3, of was het nu 
weer een 3-5-2, als oorzaak te zien voor wat een 
ontwrichting van de Brugse speelstijl heette en 
resulteerde in een afgang.

Dat een nota bene minder hoog spelende 
Hans Vanaken 21 keer balverlies leed, meer dan 
het dubbele van een normale wedstrijd, wat 
heeft Clement daarmee te maken? Dat Ignace 
Van der Brempt, een groot talent maar woens-
dag even niet, bij twee goals nul druk zet, wat 
heeft dat te maken met de veldbezetting? Als 
een speler in je zone komt, dan val je die aan. 
Club had 54 procent van de tijd de bal. Dat was 
over de hele wedstrijd. De eerste helft, waarin 
alles gebeurde en alles fout ging wat kon fout 
gaan, was dat 50 procent.

Clement had een plan en dat is mislukt. Of 
het plan dan slecht was, is een 
andere kwestie. Dat geven de cij-
fers alvast niet aan. Club gaf 75 
passes meer dan Leipzig. Dat 
liep dan weer 2 kilometer meer 
en die 2 kilometer stond al na 
een halfuur in de statistieken. 
Die Duitsers zijn als leeuwen aan 
de wedstrijd begonnen en na 
dat eerste halfuur stond het 0-3. 
Club had ook 13 corners tegen-
over 3 voor de Duitsers. Daarte-
genover staat dan weer dat Leip-
zig 22 keer tackelde tegenover 9 
keer bij Club. Maar Club won in 
totaal 124 duels, Leipzig 114.

En toch, de Duitsers waren 
doelgerichter: Leipzig schoot 23 
keer op doel, met 13 ballen bin-
nen het kader. Club schoot 13 
keer op doel en 3 keer binnen 

het kader. Het werd die voorspelde open wed-
strijd met twee aanvallend ingestelde ploegen, 
maar het grote verschil was de intensiteit, door 
Clement meteen na de wedstrijd aangegeven als 
“we moesten het a� eggen in duelkracht”. Dat 
ging verloren in het gedruis rond zijn mea culpa. 
Hij sprak ook nog over ‘overpowerd’ en ook dat 
raakte ondergesneeuwd door de obsessie dat 
zijn tactische keuzes de schuld van alles waren.

Minstens evenveel schuld, indien niet meer, 
ligt bij de spelers, die woensdag hun poot niet 
hebben gezet. Het was ‘No sweat, no glory’ 
maar dan letterlijk. Konden ze niet of wilden ze 
niet, dat is nu de vraag. Alleen in het tweede ge-
val heeft Clement een levensgroot probleem.

Dat Vanaken 21 
keer balverlies 
leed, meer dan 
het dubbele 
van een norma-
le match, wat 
heeft Clement 
daarmee 
te maken?

Coach Philippe Clement zegt nog eens waar Noa Lang precies moet lopen op het veld, maar veel 
haalt dat niet uit. Club Brugge verliest met 0-5 van Leipzig in de Champions League. © PHOTO NEWS
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Stand

Jupiler Pro League 
speeldag 16

Union - OH Leuven 1-3
Seraing - STVV za 16.15 uur
Cercle Brugge - KV Mechelen za 18.30 uur
Eupen - KV Kortrijk za 18.30 uur
Charleroi - Anderlecht za 20.45 uur
Racing Genk - Club Brugge zo 13.30 uur
Zulte Waregem - Beerschot zo 16.00 uur
AA Gent - Standard zo 18.30 uur
Antwerp - KV Oostende zo 21.00 uur

1. Union  16 34
2. Antwerp 15 27
3. Club Brugge 15 27
4. Mechelen 15 26
5. Charleroi  15 26
6. Anderlecht 15 22
7. Gent 15 21
8. Genk 15 21
9. Eupen 15 21

10. STVV 15 21
11. Kortrijk 15 21
12. Standard 15 20
13. Leuven 16 20
14. Oostende 15 17
15. Seraing 15 16
16. Z. Waregem 15 14
17. Cercle 15  10
18. Beerschot 15 9

Portugal of Italië 
ontbreekt straks 
op WK voetbal

Het WK in Qatar zal het volgend 
jaar zonder Italië of Portugal 
moeten stellen. De twee meest 
recente Europese kampioenen 
kwamen bij de loting voor de 
play-o� s in hetzelfde spoor 
 terecht. Italië neemt het in de 
eerste ronde op tegen Noord -
Macedonië, Portugal treft 
Turkije. Als ze die eerste horde 
overleven wacht hen een on-
derling duel voor een ticket naar 
het WK. “Het had voor ons wel 
wat beter kunnen uitpakken”, 
baalde bondscoach Roberto 
Mancini van de Azzurri. Ook een 
Brits duel tussen Schotland en 
Wales is mogelijk. Schotland 
moet eerst voorbij Oekraïne, 
Wales voorbij Oostenrijk. (BELGA)

blijvend, verteld dat mijn ambitie hoger lag dan 
Genk. Dat mijn enige prioriteit de titel was en 
dat we erna wel zouden zien. Ik denk dat hij 
toen al wist dat Malinovski, Berge en nog een 
paar anderen ook met een transfer in hun 
hoofd zaten. Dat heeft hij misschien wel meege-
nomen in zijn beslissing.”

Heb jij in Engeland al uit moeten leggen wie 
Charles De Ketelaere is?
“Daar wordt bij ons niet over gesproken, hoor.”

Als een landgenoot in de Champions League 
een paar goede matchen speelt, leeft in 
 België nogal snel het gevoel dat de hele 
 wereld hem plots kent.
“De Ketelaere heeft zich getoond in de Champi-
ons League tegen een Engelse ploeg. Misschien 
dat zijn naam bij sommigen wel een belletje zal 
doen rinkelen, maar ze gaan niet kunnen zeg-
gen wat voor type speler hij is, wat zijn voor-
naamste kwaliteiten zijn en wat zijn achter-
grond is. Daar ben ik vrij zeker van.”

Word jij vaak aangesproken over de natio-
nale ploeg?
“Je merkt wel dat er onder voetballers veel res-
pect is voor deze generatie Rode Duivels. Dat 
voel ik in de conversaties die ik heb.”

Jij hebt een tijdje moeten wachten, maar 
hoe trots ben je dat je eindelijk een vast lid 
bent van deze bronzen generatie?
“Voor je land spelen is het ultieme doel van 
elke voetballer.”

Valt jouw mond nog open op training?
“Dat is geminderd, omdat ik ook tegen toppers 
speel in de competitie. Soms heb je nog mo-
menten van bewondering in een match: zulke 
ballen kunnen er niet veel geven.”

Wie is de beste met wie je ooit op een veld 
hebt gestaan?
“Eden Hazard in zijn beste dagen. Dat mag je 
aan eender welke voetballer vragen: een Ha-
zard op toerental is onhoudbaar. Van de beste 
Hazard pak je de bal niet af. Zo’n geweldige spe-
ler. Dat heeft hij in die jaren bij Chelsea bewe-
zen. Jammer dat het bij Real niet lukt.”

Voel je op training ook dat hij in een serieu-
ze dip zit?
“Hazard heeft altijd en overal plezier, dat is ge-
woon zijn karakter. Het is voor mij moeilijk om 
in zijn hoofd te kruipen. Maar eens hij vrijuit 
kan voetballen en vijf, zes, zeven matchen op rij 
kan spelen, ben ik er zeker van dat hij zijn oude 
niveau weer kan bereiken.”

Eden Hazard, Romelu Lukaku en Kevin De 
Bruyne zijn in de Premier League uitge-
groeid tot onze grootste exportproducten. 
Hou jij ook van het leven in Engeland?
“Vlamingen mogen Brighton misschien niet 
kennen, maar het is best een levendige stad 
met zijn pubs en zijn ko�  ebars. Het is zeker 
geen dooie boel, ook omdat er veel studenten 
zitten. Wij wonen dicht bij de zee. Ideaal om 
aan de dijk te gaan wandelen. En met de trein 
ben je in een uurtje in Londen. Als er vrienden 
of familie overkomen, nemen wij hen mee naar 
daar.

“Mijn zoontje Thiago (4,5) gaat hier naar 
school. Thuis spreken we Nederlands, maar als 
hij van school terugkomt merk je in het eerste 
uur dat er veel Engelse woorden tussen zitten. 
Mijn vrouw en ik zijn hier gelukkig.” (KTH)

“Wij zien die weinig. Ik heb er twee keer mee 
gesproken, denk ik, en niet eens zo lang. Je 
voelt wel dat het een leuke, warme man is. Ie-
mand die met zijn hart bij de club is. Hij is eerst 
fan van Brighton, dan pas voorzitter.”

Volg jij het Belgisch voetbal nog?
“Ik probeer Genk nog een beetje te volgen. Ze 
hebben het weer lastig. Zo simpel is het niet om 
vorig seizoen te kopiëren.”

Jij hebt er gespeeld. Die ups en downs zijn 
een beetje eigen aan de club.
“Ik weet niet hoe het er in de kleedkamer aan 
toe gaat. Maar af en toe moet je zelf eens met 
de vuist op de tafel slaan. Dat deden we in het 
kampioenenjaar. Wij zeiden gewoon waar het 
op stond, zonder elkaar met de vinger te wij-
zen. Dat zit ook een beetje in mij: ik laat nooit 
over me heen lopen.”

Jij komt nochtans braaf over.
“Ik ben een vrij rustig persoon in het algemeen, 
maar op het veld ben ik een winnaar. Ik wil al-
les winnen en zal ook altijd mijn gedacht zeg-
gen. Ik zal nooit een ploegmaat uitmaken, hoor. 
Af en toe word je gewoon eens boos en gooi je 
met een schoen. Niet naar een speler, maar wel 
naar een kist die in het midden van de kleed-
kamer staat. Om duidelijk te maken dat het zo 
niet verder kan.”

Heb je Philippe Clement, jouw mentor bij 
Genk, ooit met een schoen zien smijten?
“Niet met een schoen in ieder geval. Een trainer 
moet zijn spelers soms wakker schudden. Als je 
zoals wij destijds zoveel matchen op rij hebt ge-
wonnen, gaan spelers weleens denken dat ze 
aan 80 procent ook wel zullen winnen. In het 
hedendaagse voetbal kan dat niet. Niets mag 
vanzelfsprekend worden. Van de buitenwereld 
wordt die perceptie ook gecreëerd. Als Lionel 
Messi plots niet meer scoort vragen mensen 
zich af: hoe kan dat nu? Terwijl die tien jaar aan 
een stuk de ene na de andere heeft binnen ge-
knald. Een ongeloo� ijke toer.”

Waar staat Clement in het rijtje van trainers 
die je ooit hebt gehad?
“Zeker in de top drie.”

Omdat je er maar drie hebt gehad?
(lacht) “Maak je geen zorgen, ik heb er genoeg 
versleten. Ik heb altijd een goede band gehad 
met Clement. Je kon als speler je mening tegen 
hem zeggen. Hij heeft destijds bij Genk van een 
elftal individuen een hechte groep gemaakt.”

Jij hebt hem in 2019 wel van de club van 
jouw hart richting Brugge geduwd?
“Hoezo?”

Jij had toch al aangegeven dat jij wilde 
 vertrekken.
“Nee, zo niet. Voor de play-o� s heb ik hem, vrij-

‘Van de beste Eden Hazard 
pak je de bal niet af. Zo’n 
geweldige speler. Dat heeft 
hij in die jaren bij Chelsea 
bewezen. Jammer dat het bij 
Real voor hem niet lukt’
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