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Blinde gok

keer op de voorpagina, toen ze als eerste in 
Frankrijk het nieuws van zijn komst dachten te 
hebben, maar verbanden hem en zijn clubje ver-
volgens naar de binnenpagina’s.

Zou Clement wel weten dat AS Monaco in de 
hexagoon wordt beschouwd als het lelijke, rijke 
eendje van het Franse voetbal? Dat de club ope-
rerend vanuit haar belastingparadijs wordt uitge-
spuwd door haar concurrenten, omwille van het 
� nanciële voordeel dat ze heeft op de andere 
clubs? Dat AS Monaco nergens fans meeneemt 
omdat het simpelweg niet eens fans heeft, ook 
niet in het eigen stadion? Dat de club eigenaar is 
van Cercle Brugge, de gehate buur die de schuld 
krijgt van het uitstel van het nieuwe Brugse sta-
dion, dat zal hij wel hebben geweten. Het kon 
hem blijkbaar allemaal aan zijn reet roesten.

De trein passeerde en Clement sprong, net zo-
als hij eerder halfweg het goede seizoen van 
Waasland-Beveren naar Genk vertrok en na die 
titel even makkelijk in Genk de deur dichtgooide 
en terugkeerde naar Club. Twee seizoenen en 
zes maanden was Clement in dienst bij zijn FCB, 
de club van zijn hart. Hij leek er gebeiteld te zit-
ten na zijn drie (twee met FCB) titels op rij. Til-
den we niet allemaal te zwaar aan het moeizame 

einde van vorig seizoen? Dat was 
de wet van de remmende voor-
sprong in de praktijk gebracht.

En toch blijft het een klein 
mysterie wat zich daar binnens-
kamers in Westkapelle heeft afge-
speeld. Van CEO Vincent Man-
naert is bekend dat hij denkt het 
allemaal beter te weten en dat hij 
een hekel heeft aan trainers die 
zijn suggesties niet oppikken. 
Club had op het veld anderzijds 
niet meer het overwicht van het 
eerste anderhalf seizoen onder 
Clement, dat viel op, maar lag 
dat aan Club of aan de andere 

clubs die Club beter konden bespelen?
Of lag het toch aan Clement, geen toonbeeld 

van charisma, die zijn groep kwijt was? AS Mona-
co is een blinde gok voor Clement, ongetwijfeld 
een vakman, maar met een discours dat niet di-
rect inspireert, en al helemaal niet in het Frans 
en Engels. De kwestie is simpel: wordt Philippe 
Clement een blijver in la principauté, of staat hij la principauté, of staat hij la principauté
binnen de kortste keren als een nieuwe Thierry 
Henry bij het oud vuil?

Paniek is nergens voor nodig, en dan nog. 
Scheiden van Rybolovlev kan voordelig zijn, 
maar wel op je tellen letten. Hoe het zijn trainers 
verging is niet altijd bekend, maar vrouw Elena 
kreeg eerst 4,5 miljard euro toegewezen. In be-
roep moest ze het stellen met een schamele 
600 miljoen.

A
S Monaco staat zesde, op vier punten 
van de tweede plaats die recht geeft op 
Champions League-deelname, en naar 
het schijnt is dat het minimum mini-
morum voor eigenaar Dmitry 
 Rybolovlev. Tussen de 5 en 6 miljard 
euro waard zijn volgend Forbes en je 
toch moeten onderwerpen aan de 
 onvoorspelbaarheden van een toeval-
sport als voetbal, dat moet verdomd 

lastig zijn.
Rybolovlev nam de club over in december 

2011, iets meer dan tien jaar geleden dus. Mona-
co speelde toen in de tweede klasse en hing daar 
onderaan in de rangschikking. Dat was niet naar 
de zin van het plaatselijke vorstenhuis(je), de 
Grimaldi’s. Bij het minste dat die schatrijke, pas 
ingeweken Rus interesse toonde, was een deal 
snel beklonken. Voor 1 euro kreeg hij iets meer 
dan twee derde van de aandelen in handen, 33 
procent bleef eigendom van prins Albert en zijn 
familie. Detail: ‘Rybo’ moest wel beloven 100 
miljoen te investeren.

Wat leverde dat op? Altijd tweede en derde 
plaatsen, op 2019 en 2020 na, maar ook een titel 
in 2017 en een halve � nale in de Champions Lea-
gue. Nadien werd het weer har-
ken, hoewel ze vorig seizoen 
ook weer derde werden. Op 13 
oktober 2018 werd Thierry 
Henry bij de Rode Duivels weg-
gehaald om er hoofdcoach te 
worden tot 2021. Hij bleef twin-
tig wedstrijden en de eerder 
ontslagen coach werd terugge-
haald. Die bleef ook maar een 
jaartje en nadien zijn nog twee 
trainers gepasseerd.

Je kunt je derhalve de vraag 
stellen of Philippe Clement zich 
wel genoeg heeft ingelezen in 
de rijke geschiedenis van de 
club waar hij nu een vorstelijk en hopelijk gega-
randeerd salaris heeft onderhandeld. Misschien 
heeft hij zich wel verkeken op die ene statistiek: 
dat geen enkele club in de wereld de voorbije 
tien jaar meer heeft opgehaald uit transfergelden 
dan AS Monaco (tot en met afgelopen zomer-
mercato was dat 1,096 miljard euro). En die an-
dere statistiek over het hoofd gezien: daar heb-
ben ze wel eerst 1,023 miljard voor moeten 
betalen.

De marges zijn dus klein bij AS Monaco, busi-
nesswise maar ook sportief.

“Als een trein passeert moet je erop sprin-
gen”, dat zei Clement in zijn eerste persconfe-
rentie op Franse bodem en dat werd gretig over-
genomen door onze nationale sportpers. Ook 
L’Equipe schreef dat op. Die zetten Clement één 
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Philippe Clement geeft zijn eerste training bij AS Monaco, momenteel zesde in de Franse Ligue 1. 
 Volgens bronnen zal hij er zo’n 2 miljoen euro per jaar verdienen. © PHOTO NEWS

‘Van Aert rijdt zonder     zorgen’
waarde kan dat tellen. We mogen vooral niet 
doen alsof het veldrijden zonder de grote drie 
niet bestaat. Anders houden we straks nog een 
seizoen over van half december tot eind janua-
ri. Zonde zou het zijn voor een discipline met 
zoveel charme.”

Albert: “Ik had niet graag gekoerst tegen Van 
Aert, Van der Poel en Pidcock. Een paar keer 
misschien, ja, om te zien wat ik waard was. 
Maar er constant tegen knokken? Plezant moet 
dat toch niet zijn.”

Andere podiumkandidaten?
Nys: “Michael Vanthourenhout, die weliswaar 
wisselvallig acteert maar meer kans maakt dan 
Quinten Hermans. Van hem had ik meer ver-
wacht. En wat is er aan de hand met Laurens 
Sweeck? Ik denk dat die jongen niet goed in zijn 
vel zit. Hij straalt geen � etsplezier uit.”

Albert: “Ik heb het al gezegd: Sweeck zit niet 
op zijn plaats bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Hij 
moet naar een team waarin hij exclusief kop-
man is en zijn eigen ding kan doen.”

Van Aert zet zondagavond een punt achter 
zijn veldritseizoen. Geen WK meer, volledi-
ge focus op de weg vanaf nu. Juiste keuze?
Nys: “Op zijn linkerschouder zit een duiveltje 
dat schreeuwt: ‘Komaan, gáán!’ Tegelijk � uis-
tert op de rechterschouder een engeltje in zijn 
oor: ‘Nee, niet doen, de impact zal te groot 
zijn.’ Zelf wilde hij die vierde wereldtitel heel 
graag, dat voel je. Van Aert is in de cross gebo-
ren, de discipline blijft hem na aan het hart lig-
gen. Stel dat hij straks tweede wordt in de Ron-
de van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix, dan 
zou hij het zichzelf kunnen verwijten dat hij het 
in Fayetteville heeft laten liggen. Ook al is dat 
misschien niet zo. De controlefreak, die alles tot 
in de kleinste details wil uitvoeren, haalt hier 
de bovenhand.”

Albert: “Ik snap zijn dubbel gevoel. Weet je 
wat spectaculair zou zijn? Dat hij alsnog beslist 
om te gaan naar het WK en tegen de bonds-
coach zegt: ‘Ik kom vrijdag af, verken zaterdag, 
koers zondag en ben dan meteen weer weg.’ 
Praktisch geen optie, natuurlijk, want dan 
breng je Sven Vanthourenhout in de knoei met 
zijn selectie.”

Nys: “Puur fysiek zou het kunnen. Met een 
jetlag reis je ofwel vroeg af en tel je één dag per 
uur tijdsverschil om aan te passen, ofwel heel 
laat, zo dicht mogelijk tegen je competitie aan. 
Het is perfect mogelijk dat je dan heel goed 
rijdt. ’s Anderendaags ben je wel geradbraakt.”

Met het forfait van Mathieu van der Poel 
wordt het WK in Fayetteville helemaal 
 onthoofd.
Nys: “Dat zag je van mijlenver aankomen. Het 
was al te lang aan de gang. Ondanks zijn rug-
blessure vond ik Van der Poel in Dendermonde, 
op een parcours dat hem niet echt ligt, best in-
drukwekkend. Maar daar zal hij in Zolder de 
weerbots van gekregen hebben. Een lange inac-
tiviteitsperiode lijkt me de enige manier om dat 
lichaam eens tot rust te laten komen en zijn rug 
volledig te laten genezen.”

Albert: “Mogelijk vier, vijf maanden. Het is 
raar want zoveel koersdagen telt Van der Poel 
niet. Maar het is het totaalpakket: weg, cross, 
mountainbike. Constant switchen, van het één 
naadloos in het ander. Het is zo moeilijk voor 
hem om te zeggen: ‘Nu doe ik eens niets, tenzij 
rustig trainen.’”

Nys: “Bij uitbreiding al die mannen, hé.”
Albert: “Ze volgen hun temperament, rijden 

nooit zomaar ergens mee. Zelfs het kleinste ker-
miskoerske in Zichen-Zussen-Bolder willen ze 
winnen.”

Wordt Pidcock nu de grote WK-favoriet?
Nys: “Ja. Maar het verschil tussen Pidcock en de 
rest is niet zo groot. In een superdag is er voor 
Aerts of Iserbyt wel iets mogelijk.”

Dit is dé kans van hun leven om wereld-
kampioen te worden.
Nys: “Zeker. Wij zijn er alvast mee bezig.”
Albert: “Je kunt drie wereldkampioenen heb-
ben.”

Nys: “Ja, maar het kan ook helemaal niets 
worden.”

Albert: “Eén lijkt toch al zeker: Lucinda 
Brand bij de vrouwen. En bij de U23 maakt 
Shirin van Anrooij een goede kans. Tel daar dan 
nog Aerts bij.”

Je vergeet er nog één.
Albert: “Ah ja, bij de mannen U23 natuurlijk. 
Thibau Nys.”

Zondag wordt hij alvast Belgisch kampioen.
Nys: “Dat weet ik niet, hoor.”

Albert: “Wie anders? Thibau is in supervorm, 
leest de koers goed en kent alle truken van de 
foor om aan de streep te geraken, waar hij dan 
nog eens superrap is. Ze moeten er hem al afrij-
den om hem te kloppen.”

Nys: “Hij is net op tijd op zijn best, oogt fris 
en ontspannen. Op een kampioenschap stijgt 
hij ook vaak boven zichzelf uit.”

Albert: “Het is geen sukkelaar.” (JDK)

Programma BK in Middelkerke
Vandaag
10 uur: meisjes nieuwelingen
11 uur: meisjes junioren
13.45 uur: jongens junioren (live op Eén)
15.15 uur: vrouwen elite en U23 (live op Eén)
Morgen
10 uur: jongens eerstejaarsnieuwelingen
11 uur: jongens tweedejaarsnieuwelingen
13.45 uur: mannen U23 (live op Eén)
15.15 uur: mannen elite (live op Eén)

‘Die renners volgen hun 
 temperament, rijden nooit 
zomaar ergens mee. Zelfs 
het kleinste kermiskoerske 
in Zichen-Zussen-Bolder 
willen ze winnen’
NIELS ALBERT
VELDRITANALIST

Roland Garros 
laat antivaxers 
straks wel toe

Tennisser Novak Djokovic mag 
in mei gewoon deelnemen aan 
Roland Garros. “Hij krijgt welis-
waar niet te maken met dezelf-
de regelingen als de spelers die 
wel zijn gevaccineerd. Maar hij 
zal niettemin kunnen meedoen, 
omdat de protocollen en de ge-
zondheidsbubbel het toelaten”, 
zei de Franse  minister van Sport, 
Roxana  Maracineanu, op de 
radio. De 34-jarige Djokovic 
won Roland Garros twee keer, 
in 2016 en vorig jaar. Nu zijn 
Australian Open op de helling 
staat, kan hij het record van 21 
grandslamzeges mogelijk in Pa-
rijs breken. Nu staat de Serviër 
nog gelijk met Rafael Nadal en 
Roger Federer. (ANP)

Djokovic dankt vrienden 
tijdens ‘gevangenschap’
Ondanks het protest uit Servië 
over de behandeling van Novak 
Djokovic zijn ze in Australië niet 
onder de indruk. “Djokovic 
wordt niet gevangengehou-
den”, zei de minister van Bin-
nenlandse Zaken Karen And-
rews. ‘Hij mag vrij het land 
verlaten wanneer hij wil en de 
politie wil hem daarbij helpen.’

Volgens de minister had 
Djokovic wel een geldig visum, 
maar voldeed hij niet aan de 
speci� eke voorwaarden om het 
land binnen te mogen. “Ik kan 
niet ingaan op de acties van 
Tennis Australia. Ik kan wel nog 
eens duiden op de twee brieven 
waarin stond wat nodig was om 
een medische vrijstelling te krij-

gen.” Een coronabesmetting in 
de laatste zes maanden vol-
stond niet om zonder quaran-
taine Australië in te kunnen.

Er werden in de administra-
tie wel degelijk fouten gemaakt. 
Dat werd nog eens duidelijk 
toen bleek dat de Tsjechische 
Renata Voracova was opgepakt 
en ze in hetzelfde hotel als 
Djokovic was ondergebracht 
 nadat ze al een dubbelmatch 
had gespeeld. Zij vertrok met 
het eerste vliegtuig naar huis.

Djokovic zelf gaf gisteren via 
Instagram een teken van leven. 
“Dank aan mijn familie, aan Ser-
vië en aan alle goede mensen 
die mij hun steun betuigen. Ik 
kan het voelen.” (FDW)


