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Fien & Eli

briek, ga nu even zitten en haal diep adem. Eli 
had haar na die nacht gezegd dat hij het toen 
wist: “Dat is echt een goeie.” Wat was er ge-
beurd? Niet dat ze bij het ochtendgloren nog 
eens onder het dekbed was verdwenen om het 
laatste restje twijfel weg te nemen. Neen. Toen 
hij wakker werd, stond zij de lamellen te kui-
sen. En toen viel Eli helemaal voor haar. Weer-
al, ik hoop dat die lamellen metaforen zijn, 
maar ik denk het niet.

We zijn nog niet klaar met de bloemlezing. 
Fien had wel één grote eis toen ze bij hem 
 introk: ze wilde een eigen tafeltje voor haar 
make-up. Waarop Eli haar zijn kaart gaf met de 
genereuze melding: “Ga maar naar de Ikea 
met je vriendin en koop wat je graag wilt zodat 
je je hier thuis voelt.” Naar de Ikea, dat zou 
normaal het einde moeten zijn, maar neen. Ze 
liep er met de kaart van Eli in de hand de kant-
jes af: ze kocht niet alleen een tafeltje maar 
ook een stoel. En later nog wat dingetjes voor 
het interieur. Op de foto staat ze met twee 
identieke honden, wellicht ook gekocht. Tot 

slot had Fien nog een dienst-
mededeling. “Ik zou graag trou-
wen. Maar dat hangt van Eli af. 
Hij moet het vragen.”

Eli Iserbyt kan wereldkampi-
oen worden morgenmiddag 
(morgenavond bij ons) in Fayet-
teville in de VS. Willen we dat 
wel? Met mijn bekrompen we-
reldbeeld van balsporter zie ik 
liever een beetje rijzig atleet op 
het podium. Eén of twee Ma-
thieu van der Poel of Wout van 
Aert en pas op drie zo’n cros-
sertje, dan heb ik vrede met 
veldrijden. Maar goed, het is 
wat het is: Van der Poel doet 
niet mee omdat hij het aan de 
rug heeft en Van Aert heeft 
geen zin om drie weken kwali-
teitstraining in te boeten om 

voor de vierde keer een stel tweederangsren-
ners op te rollen.

Het wordt een strijd tussen Tom Pidcock en 
Eli Iserbyt en als ik Sven Nys mag geloven zal 
één lange helling het verschil maken. Op pa-
pier zou olympisch kampioen mountainbiken 
Pidcock in het voordeel moeten zijn. Waarmee 
hij meteen de overbodigheid van veldrijden 
zou bewijzen. Laat die wereldkampioenentrui 
volgend jaar maar bij voorkeur om de schou-
ders hangen van iemand die boven de gemid-
delde crosser uitsteekt. Pidcock en Ineos dan 
maar. Geef toe: welke sport die zichzelf een 
beetje ernstig neemt heeft een wereldkampi-
oenentrui met daarop Pauwels Sauzen?

I
k ben niet meer bij de les zoals dat hoort 
bij mijn vak, ik mis essentiële dingen. 
Waar en wanneer in godsnaam is al die 
cruciale informatie aan mij voorbijge-
gaan?

Neem nu gisteren. Al bij mijn eerste 
 ca� è latte viel ik van mijn stoel: bekende 
crosser (bc) Eli Iserbyt is samen met ene 
Fien Maddens en niet langer met zijn leuk 
uitziende Nederlandse collega, die mij 

deed denken aan mijn grootouders die een 
hond hadden die Puck heette. Maar Fien Mad-
dens, echt nooit van gehoord, compleet gemist.

Rammend op dat toetsenbord wist ik dat 
het geen goed idee was om dat interview met 
Fien te lezen. Of het überhaupt een goed idee is 
om een rennersvrouw paginagroot te intervie-
wen laat ik aan het oordeel van de deskundige 
collega’s over. Mij hebben ze alvast nooit zover 
gekregen en daar prijs ik mij zeer gelukkig voor.

Pas op, prima stuk hoor. Die eerste zin in de 
inleiding alleen al: één etentje en één keer blij-
ven slapen en het was geklonken. Daar wilde 
de verdrongen pervert in mij 
meer over weten. Welnu, dat 
was zo gegaan… Fien had een 
keer iets gekookt en had dat 
gerechtje op Instagram gezet. 
Vrouwen/meisjes die gerech-
ten delen, daar was ik in mijn 
prime (en ook vandaag nog) 
op afgehaakt, maar Eli rea-
geerde met “Mmm, lekker”. 
Dat was gedurfd. Stel je voor 
dat Fien naar het Instituut 
voor Gelijkheid van uweetwel 
was gestapt. Leg het dan maar 
uit, als bc. Niet Fien. Die 
vroeg raad aan haar pa en – 
geen grap – die zei “Antwoord 
maar”. Over de schouder 
meekijkende ouders had een 
tweede reden kunnen zijn om 
af te haken, maar neen, ze 
kwamen direct goed overeen, Fien en Eli.

Om een lang verhaal kort te maken, hij 
vroeg om samen iets te gaan eten. Oké, maar 
zij wilde liever bij hem thuis zelf koken. Eli 
vond het lekker (het gerecht, veronderstel ik). 
En Fien verbaasde zich erover dat hij alles in 
huis had. In het interview somt ze op: een 
schuimspaan, verschillende vergieten, allerlei 
kruiden, een pureestamper. (Of dat metaforen 
zijn voor ander gerief is niet duidelijk.) Haar 
conclusie: die heeft zijn leven op een rijtje.

Maar dan. Na het hoeveelste bezoek ze de 
eerste keer bleef slapen, liet ze onvermeld, 
maar op een keer bleef ze dus slapen en toen 
maakte ze ook indruk. Beste lezer van deze ru-
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Fien Maddens, de vriendin van veldrijder Eli Iserbyt, poseert met haar twee honden in Kuurne. 
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ontstaan van de play-o� s in 2009 heeft 
geen enkel team naast de vijf traditionele 
topclubs zoveel punten gesprokkeld als 
Zulte Waregem.
“Ik wil nog iets toevoegen: buiten de G5 zijn 
we de enige ploeg die zeventien jaar onafge-
broken in eerste klasse speelt. Uiteraard is er 
het besef dat je iets hebt neergezet. Dat merk 
je ook aan het groot aantal berichten van men-
sen die mijn beslissing om te stoppen betreur-
den.”

Ook van Thorgan Hazard?
“Hij stuurde me al snel een appje dat ik altijd 
welkom was in Dortmund. Hij is het uithang-
bord van wat de sterkste generatie is die ik on-
der mijn hoede had. Toen Hazard aan de Ga-
verbeek speelde, voelde je dat de club echt 
opleefde.”

Hoe konden jullie zo’n talent strikken?
“In 2012, tijdens de Olympische Spelen van 
Londen, stuurde Patrick Decuyper (ex-hoofd-
aandeelhouder van Zulte Waregem, MVV) me aandeelhouder van Zulte Waregem, MVV) me aandeelhouder van Zulte Waregem, MVV
een sms: ‘Francky, ik ben geïnviteerd voor de 
Spelen samen met de zaakwaarnemer van Ha-
zard. Ik breng Eden vanuit Londen mee naar 
het Regenboogstadion.’ Dat stuurde hij bij wij-
ze van joke. Ik antwoordde hem: ‘Je moet 
Eden niet meebrengen maar Thorgan.’ Die was 
net zijn broer gevolgd naar Chelsea.

“Ik had nooit gedacht dat het zou lukken, 
maar ineens stond hij daar aan de Gaverbeek. 
Weet je wat het eerste was dat hij tegen me 
zei? ‘Coach, je mag het mij niet kwalijk nemen 
dat ik niet hetzelfde cv als Eden heb.’ Dat is 
Thorgan ten voeten uit.”

Het was wel een schot in de roos, want 
Thorgan Hazard werd de eerste winnaar 
van de Gouden Schoen in de clubgeschie-
denis van Zulte Waregem.
“Hij had een ongeloo� ijke invloed op ons spel. 
Ik herinner me nog zijn eerste match, op Leu-
ven. Hij speelde als rechtsbenige linksbuiten 
en gaf meteen zijn visitekaartje af. Wij kwa-
men dat seizoen erg lang in aanmerking voor 
het hoogst haalbare. In die play-o� s hebben 
we ultrasterk gepresteerd. Ik geloof nog steeds 
dat we toen de beste ploeg van België hadden, 
met naast Hazard ook Junior Malanda, Mbaye 
Leye en Franck Berrier.”

Was dat de allerleukste periode in de twin-
tig seizoenen bij de fusieclub?
“Met het team dat in 2005 promoveerde heb-

‘Ik wist niet dat vrijheid zo 
leuk kon zijn. Ik heb me 
werkelijk nog geen seconde 
verveeld en ben aan mijn 
memoires begonnen’

ben we natuurlijk ook topmomenten beleefd. 
We wonnen onmiddellijk de beker en dan 
volgde een fantastisch Europees avontuur met 
duels tegen Espanyol, Ajax en de dubbele con-
frontatie met Newcastle. Dat blijft me ook bij, 
maar ik vond de periode met Hazard boeien-
der. Omdat je toen echt competitief was en de 
absolute top uitdaagde.

“Na de onthullingen uit Operatie Zero over-
viel mij wel het gevoel: potverdorie, stel je 
voor dat het ook op ons een impact had. Je be-
gint dan toch over zaken in het verleden te 
twijfelen. In de play-o� s speelden we tegen 
Standard. We liepen daar uit tot 3-1, maar 
Standard scoorde nog drie keer waarvan twee 
duidelijke buitenspeldoelpunten en won met 
3-4. Met de VAR waren we volgens mij in 2013 
kampioen (Zulte Waregem eindigde als tweede 
met twee punten minder dan Anderlecht, MVV). met twee punten minder dan Anderlecht, MVV). met twee punten minder dan Anderlecht, MVV
Die goals kwamen tot stand vanuit minstens 
een meter o� side. Dat is nu, met de VAR, nog 
moeilijk te accepteren. Maar ik wil niet té veel 
insinueren, want ik heb geen bewijzen.”

De kapitein van dat sterke elftal was Davy 
De fauw. Hij heeft samen met Timmy Si-
mons het trainerschap overgenomen. Hoe 
doen uw opvolgers het?
“Ik was oprecht blij dat De fauw en Simmons 
hun eerste twee matchen tegen Mechelen en 
Standard wonnen. Toen ik besliste om een 
stap opzij te zetten heb ik onmiddellijk gezegd 
dat mijn twee assistenten mij moesten opvol-
gen. Wie uiteindelijk de T1 zou worden, daar 
wilde ik me niet mee bemoeien. Ik heb enkel 
benadrukt dat ze een volwaardige kans moes-
ten krijgen én voldoende tijd. En ik moet zeg-
gen dat ze het echt goed doen.”

Ze kamperen wel nog in de buurt van 
de degradatiestreep.
“Zulte Waregem gaat niet in de problemen ko-
men. Ze hebben nog vijf thuismatchen. Ze spe-
len tegen Eupen, STVV, Seraing en Oostende. 
Dat zijn toch teams waartegen ze kunnen win-
nen en ze hebben nu al 24 punten. Dit loopt 
echt niet meer fout, hoor.  De uitdaging is 
vooral op lange termijn, naar de toekomst toe. 
We moeten ons weer kunnen scharen bij de 
teams in de linkerkolom van het klassement. 
Oei, nu heb ik de wij-vorm gebruikt. Macht der 
gewoonte (lacht).”

Zo’n langetermijnproject voor Zulte Ware-
gem zal dus gebeuren zonder de man die 
de club mee heeft uitgebouwd. ‘Mister Es-
sevee’ zoekt een nieuwe uitdaging. Kan dat 
voor het eerst ook in het buitenland?
“Ik heb doorheen de jaren een paar kansen ge-
kregen om andere lucht op te snuiven en de 
voorbije maand kreeg ik al twee keer een aan-
bod vanuit het buitenland. Ik sluit niets uit. 
Het klopt dat ik honkvast was, maar ik had bij 
Zulte Waregem een contract van lange duur. Ik 
heb ooit onderhandeld met Lille om Rudi Gar-
cia op te volgen. Dat was heel concreet. Ik heb 
toen besloten om toch in Waregem te blijven 
en ik heb daar echt geen spijt van. Maar who 
knows? Ik laat het voorlopig allemaal op me af-
komen.”

fysiek’

Delcroix twee 
weken out bij 
Anderlecht

Pech blijft Hannes Delcroix ach-
tervolgen. De 22-jarige centrale 
verdediger heeft tegen Cercle 
Brugge een klein letsel aan de 
adductoren opgelopen. Ander-
lecht zal de komende wedstrij-
den geen beroep kunnen doen 
op de Rode Duivel. De club 
houdt rekening met een onbe-
schikbaarheid van twee weken. 
“Laten we hopen dat Delcroix 
slechts een paar matchen mist”, 
sprak coach Vincent Kompany 
gisteren op de persconferentie. 
Christian Kouamé is er wel 
opnieuw bij. De Ivoriaanse spits 
werd deze week uitgeschakeld 
op de Africa Cup, tegen Egypte, 
en keerde zo snel mogelijk te-
rug naar België. (PJC/SVL)

Na slapeloze nacht mijdt 
Mazzu elke grootspraak
Union was de mentale winnaar 
na de topper in het Jan Breydel-
stadion, zo viel overal te lezen. 
Toch had Felice Mazzu een 
wrang gevoel na die 0-0. Ver-
moeid oogde hij niet, maar naar 
eigen zeggen had de coach van 
Union geen minuut geslapen.

“Op voorhand teken je voor 
een punt in Brugge. Maar als je 
onze match bekijkt, is het jam-
mer. Soit, het blijft een knap re-
sultaat. Ik zag ook dat we nog 
meer maturiteit en vertrouwen 
hebben. We zijn in staat om in 
Brugge te domineren, toch wat 
aantal kansen betreft.” Deson-
danks blijft het woord ‘titel’ ta-
boe in Sint-Gillis.

Morgen wacht al een nieuwe 

sleutelmatch: de Brusselse der-
by tegen Anderlecht. “Het zal 
vooral een mentale kwestie 
zijn”, weet Mazzu. “Anderlecht 
is bezig aan een indrukwekken-
de reeks, los van die misstap 
 tegen Cercle. Ze hebben de op 
één na beste aanval van de com-
petitie, na Union. Hun team is 
gevarieerd en ze vullen elkaar 
perfect aan. Benito Raman zal 
ongetwijfeld hongerig zijn na 
zijn wissel tegen Cercle.” (NVE)
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