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M
ichael Ngadeu van AA Gent heeft 
al 39 o�  ciële wedstrijden in dit lo-
pend seizoen. Hij staat samen met 
nog vijf anderen bovenaan dat 
lijstje. Hij is wel de enige van bo-
ven de dertig. In zijn voordeel 
speelt dan weer dat hij van die zes 
de enige centrale verdediger is in 
een driemansverdediging.

Het grootste verschil met al die 
39’ers is dat Ngadeu de enige is die op de Africa 
Cup in actie komt. In Kameroen, spelend vóór 
Kameroen, krijgt hij in de poulefase zomaar drie 
wedstrijden voorsprong op de concurrentie. Die 
eerste ronde zal het thuisland ongetwijfeld over-
leven en dan krijgt hij er nog eens minimaal één 
bij of vier als hij de � nale haalt en alle wedstrij-
den speelt. Met Gent komen er nog eens maxi-
maal 24 bij, ervan uitgaande dat Gent Europees 
maar één ronde speelt en hij zelf snel weer thuis 
is. Dat brengt zijn maximaal totaal op 70.

Bruno Fernandes van Manchester City speel-
de vorig jaar 72 wedstrijden en dat is een aanval-
lende middenvelder in een spelsysteem met 
haast alleen maar korte inspan-
ningen. Door medici en sport-
fysiologen is al berekend dat 
een voetbalspeler per jaar niet 
meer dan zestig keer in actie 
zou mogen komen. Tussen de 
vijftig en zestig is het aangewe-
zen maximum.

Als ik CEO zou zijn van een 
grote Europese voetbalclub, 
zou ik blank zijn en boven de 
vijftig en ongetwijfeld een 
(nog) slecht(er) karakter heb-
ben. Ik zou zo weinig mogelijk 
Afrikaanse spelers contracte-
ren en als er zich dan toch een 
niet te missen talent aandient, 
zou ik die de arm omwringen 
met een geheim contract 
waarin wordt overeengeko-
men dat de speler in kwestie 
zich niet langer beschikbaar stelt voor het nati-
onaal team. Uiteraard tegen betaling van een 
extra premie, over de grootte moeten nog wat 
gesprekken worden gevoerd. Extra clausule: als 
hij moslim is, mag hij ook niet meedoen aan de 
ramadan in volle competitie of in de voorberei-
ding, maar moet hij die vastenweken desgeval-
lend inhalen in zijn vakantie.

Je kan dat als eurocentrisme en neokolonialis-
me verketteren, of begrip opbrengen voor de 
CEO die hier probeert de businessbelangen van 
zijn Europese club te beschermen. De logica 
daarachter is de volgende: de belangen van de 
werkgever primeren op die van het toevallige 
geboorteland. Voor de goede orde: als het al zou 
kunnen - quod non - zou ik nooit manager wil-

Africa Cup

len worden van een voetbalteam, onder meer 
om die spagaat te vermijden.

Ooit is dit geprobeerd, maar het lijkt er niet 
op dat dit vandaag nog gebeurt, al helemaal niet 
aan de top van de voetbalvoedselketen. Liver-
pool, eigendom van een Amerikaan nog wel, 
ziet in een cruciale fase van de Premier League 
gewoon drie van zijn beste spelers een maand 
vertrekken: Mohamed Salah met Egypte, Naby 
Keita met Guinea en Sadio Mané met Senegal 
riskeren minimaal achtste � nale te halen.

In België moet AA Gent zijn sterkhouder ach-
terin (Ngadeu) en voorin (Tissoudali) missen. 
Club Brugge is niemand kwijt en dat is wellicht 
ook het resultaat van een transferpolitiek die 
erin bestaat zo min mogelijk Afrikanen met een 
Afrikaans paspoort aan te trekken. Dat is slim.

Die hele Africa Cup staat als een tang op een 
varken. In tegenstelling tot selecties voor de 
World Cup en de Euro-toernooien, krijgen de 
werkgevers-clubs geen compensatie van de Afri-
kaanse voetbalbond als ze hun spelers voor de 
Africa Cup moeten afstaan. Waar zou de Afri-
kaanse voetbalbond dat geld ook moeten halen? 

Geen hond buiten Afrika is geïn-
teresseerd in de televisierechten 
en in Afrika zelf hebben ze geen 
geld om ervoor te betalen. Bel-
gen die wedstrijden willen zien, 
moeten straks uitwijken naar de 
BBC, die ocharme ook maar de 
rechten voor tien wedstrijden 
hebben gekocht.

De African Cup of Nations, zo 
heet dat toernooi, draait op een 
omzet van 45 miljoen euro en 
hoopt break-even te draaien. 
Euro 2016 in Frankrijk kwam op 
1,9 miljard euro uit, winst. Niets 
klopt aan de Africa Cup. Niet de 
timing: midden in het Europese 
voetbalseizoen. Niet het aantal 
deelnemers: 24. En niet de fre-
quentie: om de twee jaar. Een 
Europees kampioenschap voet-

bal wordt bijvoorbeeld om de vier jaar gespeeld, 
netjes geschrankt met de World Cup, die ook 
om de vier jaar wordt georganiseerd. Althans 
voorlopig nog.

In welk seizoen, welke vorm en op welk con-
tinent dan ook, interlandvoetbal wordt sowieso 
stilaan een anachronisme. Naarmate de � nanci-
ele belangen van de (Europese) competities gro-
ter worden, zal net als in de grote Amerikaanse 
profsporten spelen voor het nationaal team en 
strijden om een mooie medaille iets worden dat 
je een keer moet hebben meegemaakt, en dan 
nooit meer. Dat je je daarna als Afrikaan beter 
niet te veel meer vertoont in je geboorteland, zal 
je er na een blik op de beleggingen en bankreke-
ningen graag bijnemen.
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Scoreloos gelijkspel in 
Monaco-debuut Clement
Drie blessures en een troostelo-
ze 0-0. Wij kropen in het spoor 
van Philippe Clement, die een 
zwart maatpak had aangetrok-
ken, bij zijn debuut als T1 van 
Monaco. Na een tegenvallende 
eerste match is de druk er niet 
minder op geworden. “O� en-
sief en defensief moet het beter, 
maar ook fysiek is er veel werk.”

Clement stond onafgebroken 
voor zijn dug-out. Weinig an-
ders dan in Brugge, al duurde 
het hier wel tot de 23ste minuut 
vooraleer hij een eerste keer de 
vierde ref consulteerde. Drie 
klachten later was l’arbitre rem-
plaçant er klaar mee, Clement plaçant er klaar mee, Clement plaçant
kreeg zijn eerste uitbrander in 
Monegaskische loondienst. In-
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tussen waren twee van zijn drie 
centrale verdedigers uitgeval-
len. “De omstandigheden zaten 
niet mee”, grijnsde Clement na 
a� oop.

Een kwartier voor tijd miste 
Boadu een kans die hij vorig sei-
zoen bij AZ met zijn ogen dicht 
had binnen gelegd. De pech 
voor Clement werd nog groter 
toen diezelfde Boadu in minuut 
85 uitviel en hij geen wisselmo-
menten overhield. (TTV)

Fellaini pakt 
na titel ook 
beker in China

Marouane Fellaini heeft zondag 
met Shandong Taishan de Chi-
nese FA Cup bijgeschreven op 
zijn palmares. Shandong Taishan 
won in de fi nale in het Luneng 
Big Stadium in Jinan met 1-0 
van Shanghai Port, de club van 
voormalig Antwerp- en Club 
Brugge-coach Ivan Leko. De 
Braziliaan Jadson zorgde acht 
minuten voor tijd voor de ver-
lossing. Kapitein Fellaini speel-
de de hele wedstrijd voor Shan-
dong. De voormalige Rode 
Duivel kroonde zich eind vorige 
maand ook al tot kampioen in 
China. Toen zorgde hij nog voor 
de 1-0. De FA Cup wonnen Fel-
laini en Shandong in 2020 al 
eens. (BELGA)

Kameroen 
begint met zege 
aan Africa Cup

Gastland Kameroen is goed be-
gonnen aan de Africa Cup. Het 
haalde het met 2-1 van Burkina 
Faso, na twee penalty’s van Vin-
cent Aboubakar. Gustavo San-
garé opende in de 24ste mi-
nuut de score voor Burkina 
Faso. Hij profi teerde van een 
beoordelingsfout van Ajax-
keeper André Onana, die een 
hoge voorzet niet kon onder-
scheppen. Vijf spelers uit de Ju-
piler Pro League stonden aan de 
aftrap. Bij Kameroen waren dat 
Michael Ngadeu (AA Gent), Sa-
muel Oum Gouet (KV Meche-
len) en Collins Fai (Standard). 
Aan de overzijde speelden Her-
vé Ko�   (Charleroi) en Abdoul 
Tapsoba (Standard). (HLN)

Pro League 
denkt aan uitstel 
competitie

Vandaag komt de Algemene 
Vergadering van de Pro League 
om 11 uur bijeen. Twee belang-
rijke items staan op de agenda. 
Enerzijds is er het voorstel 
waarbij het mogelijk zou wor-
den voor ploegen om bij zeven 
of meer coronabesmettingen in 
de A-kern uitstel aan te vragen.
Een tweede agendapunt zal veel 
meer stof doen opwaaien. En-
kele clubs lanceerden het idee 
om de komende één of twee 
speeldagen te verplaatsen 
naar een midweek in februari.
De clubs in kwestie halen daar-
voor onder meer de vele afwe-
zige spelers door de combinatie 
van de Africa Cup en coronabe-
smettingen aan. (SVL)

Toernooidirecteur wijt zaak-Djokovic 
aan veranderde richtlijnen
“We gaan niemand de schuld 
geven”, zei Tiley tegen Channel 
9. “Alles wat ik kan zeggen is 
dat, voornamelijk omdat er de 
hele tijd veel tegenstrijdige in-
formatie is, we elke week met 
Binnenlandse Zaken hebben ge-
sproken. We spraken met alle 
delen van de regering om er-
voor te zorgen dat we het juiste 
deden met de vrijstellingen. De 
tegenstrijdige informatie die we 
ontvingen, kwam door de ver-
anderende omgeving.”

Djokovic dacht over een gel-
dige ‘medische vrijstelling’ te 
beschikken om zonder vaccina-
tiebewijs het land in te mogen 
om deel te kunnen nemen aan 
de Australian Open. Bij aan-

komst op de luchthaven werd 
de Serviër vastgehouden omdat 
hij niet voldoende bewijs had 
waarom hij recht zou hebben 
op die vrijstelling.

“Alle informatie die we des-
tijds hadden, de kennis die we 
toen hadden, hebben we aan de 
spelers verstrekt”, zei Tiley over 
het misverstand.

Een supporter 
van Djokovic 
protesteert 
voor het hotel 
waar hij in 
quarantaine 
zit. © REUTERS

Zijn advocaten meldden za-
terdag dat Djokovic half decem-
ber nog besmet is geweest met 
het coronavirus. In de dagen na 
zijn positieve test is Djokovic 
wel in het openbaar verschenen 
en de uitzondering moest voor 
10 december aangevraagd zijn. 
De besmetting is pas van 16 de-
cember. (BELGA)

Bart Swings tankt 
vertrouwen voor 
Olympische Spelen

Swings ging als topfavoriet van 
start en maakte die rol met 
glans waar. Toch liet de Leuve-
naar zich niet van bij de start 
gelden. De Nederlander Marcel 
Bosker en enkele Wit-Russen 
gingen in de aanval, Swings 
bleef in hun kielzog en schoof 
rustig mee zonder in de proble-
men te komen. Ook toen ex-we-
reldkampioen Jorrit Bergsma 
vier ronden voor het einde vol 
het gaspedaal induwde, gaf 
Swings geen krimp. 

Alles verliep dus volgens 
schema voor Swings, die als 
tweede de laatste ronde inging. 
Daarin schoot hij op zo’n 200 
meter van de meet als een ra-
ket weg van de rest en snelde 
hij zonder al te veel moeite 
naar zijn tweede Europese ti-
tel op een rij. Met een tijd van 
7:33.030 bleef hij de Zwitser Li-
vio Wenger en de Rus Ruslan 
Zakharov voor. “Een sprint 
na een harde wedstrijd: 
ideaal voor mij”, was de 
eerste reactie van 
Swings. 

Achteraf ontstond wel 
wat commotie over de bel 
die niet werd geluid bij het 
ingaan van de laat-
ste ronde. Pas 
toen Swings al 

juichend de � nish gepasseerd 
was, weerklonk de bel. Een 
blunder. Nederlands bonds-
coach Jan Coopmans sprak van 
‘een blamage voor de organi-
satoren’.

Swings zelf deerde het alle-
maal niet. Terwijl onze landge-
noot de felicitaties in ontvangst 
nam, berustte hij in het inci-
dent. “Ik denk wel dat ieder-
een gewoon doorhad dat het 
de laatste ronde was.” 

Op de Olympische Winter-

spelen, die begin februari star-
ten, zal de ‘minimarathon’ 
over zestien rondes een geheel 
ander verloop kennen, is 

Swings zeker. “Hier wist ik 
op voorhand dat ik de 
snelste sprinter was. Dat 
zal in Peking niet het ge-
val zijn. Dan zijn de Ko-
reanen en de Amerika-
nen erbij. En zij zijn 

sneller in de sprint 
dan de tegen-

standers van 
vandaag.” (SVL)

Bart Swings (30) heeft zich 
in Heerenveen voor de 
tweede opeenvolgende keer 
tot Europees kampioen 
massastart gekroond. Dat 
ondanks een klein incident 
rond de bel achteraf.

‘Hier wist ik op 
voorhand dat ik 
de snelste was. 

Dat zal in Peking 
niet zo zijn met 
de Amerikanen 
en Koreanen’

BART SWINGS

Zakharov voor. “Een sprint 
na een harde wedstrijd: 

die niet werd geluid bij het 
ingaan van de laat-

toen Swings al 

Swings zeker. “Hier wist ik 
op voorhand dat ik de 

zal in Peking niet het ge-
val zijn. Dan zijn de Ko-

nen erbij. En zij zijn 
sneller in de sprint 

dan de tegen-
standers van 
vandaag.” 

21DeMorgen. MAANDAG 10/01/2022


