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Olympische vrede

is niet groter of kleiner geworden omdat het 
toevallig Olympische Winterspelen zijn. Op 8 
augustus 2008 viel Rusland Georgië aan en 
kwam de afvallige Zuid-Ossetiërs te hulp. Dat 
was de dag van de openingsceremonie in 
Peking. Russisch eerste minister Poetin (Medve-
dev was toen president) woonde die bij. In 2014 
hield Poetin het rustig, maar zijn eigen wintere-
ditie in Sotsji was nog maar net voorbij of hij 
lijfde de Krim in.

China zal zich ook niks aantrekken van die 
olympische vrede. Als er een onverlaat in Tibet, 
Hongkong of Ürümqi het in zijn hoofd haalt tus-
sen vandaag en zondag over veertien dagen van 
zijn/haar neus te maken, dan krijgt die het ap-
paraat onverbiddelijk op de nek. En ook na 20 
februari, ongetwijfeld. Volgens mensenrechten-
organisaties is dat ongehoord. Zij hebben voor 
een boycot gepleit. Nu die er niet komt en het 
protest beperkt blijft tot een symbolisch diplo-
matiek wegblijven - wat gezien hun virushyste-
rie de Chinezen bijzonder goed uitkomt - heb-
ben tegenstanders het over de andere boeg 
gegooid. Deze week kwam vanuit de hoek van 
de Oeigoeren een oproep om zo weinig moge-
lijk naar deze Spelen te kijken en dat verzoek 

ook even door te geven aan de 
lezers. Bij deze.

Zelf ga ik alles proberen bekij-
ken wat ze mij op de verschillen-
de zenders aanbieden. Ik ga voor 
de sport en ik huldig de stelling 
van het IOC: sport dient niet om 
de wereld te verbeteren. Wie 
vindt dat het IOC met hun olym-
pisch circus niet voor China had 
mogen kiezen - uit arren moede 
nadat Oslo had afgehaakt -, wat 
stellen die voor als alternatief?

Juist, niks. Winterspelen zijn 
nog nooit geboycot, waarom nu 
wel? De gehele wereld mag han-
del drijven met China (en af en 
toe discussiëren over invoerhef-
� ngen maar de handel blijft), 
en de internationale sportwe-

reld moet heiliger zijn dan de paus?
Bovendien is het tijd dat men de realiteit on-

der ogen ziet en het zou het IOC sieren als ze 
die ook zou communiceren. De Olympische 
Spelen zijn er niet om de vrede tussen volkeren 
te bevorderen, maar zijn in de eerste plaats een 
commercieel concept en een gigantische mo-
neymaker voor de sporten. Zonder die inkom-
sten gaat tweederde van de kleinere sportbon-
den failliet. Zonder Spelen worden ook atleten 
van over de hele wereld beroofd van het enige 
platform waarop ze kunnen uitblinken. 78 pro-
cent dan de atleten maakt maar één keer Olym-
pische Spelen mee. Dat is nog het beste argu-
ment om hen dat gloriemoment niet te 
ontzeggen.

T
he Olympic Truce is afgekondigd door 
sportpaus Thomas Bach. Het is mij niet 
duidelijk hoeveel geloof hij daar aan 
hecht, maar zijn voorganger Jacques 
Rogge wilde er in besloten kring wel-
eens over meesmuilen. Waarmee hij 
bedoelde dat het niet aan het Internati-
onaal Olympisch Comité was om de 
wereldvrede af te kondigen en zelfs 
niet te bepleiten. En dat het niet aan de 

sport was om de wereldproblemen uit de weg 
te helpen.

Olympische vrede of Ekecheiria is een con-
cept dat stamt uit de antieke Spelen. Het was 
oorspronkelijk een akkoord tussen Iphitos van 
Elis, Cleosthenes van Pisa en Lycurgus van 
Sparta. Toen die Spelen nog op Olympia plaats-
vonden - Olympia moet u ooit hebben gezien, 
dit even terzijde - diende die vrede om de door-
gang van atleten op weg naar de Spelen te vrij-
waren. Dat werd zelden nageleefd. Er zijn ver-
halen opgetekend van atleten die er juist 
werden uitgepikt omdat ze atleet waren en 
door de agresserende stadstaat voor de keuze 
werden gesteld: of voor hun nieuwe stad deel-
nemen - in die tijd tegen betaling van vooral 
olijfolie - of gewoon vastgehou-
den worden voor de tijd dat de 
Spelen duurden.

Olympisch stamvader De 
Coubertin heeft van La Paix 
Olympique nooit een strijd-
punt gemaakt. Juan Antonio 
Samaranch, die in 1980 voor-
zitter werd, blies in de jaren 
negentig het antieke concept 
nieuw leven in. Zijn eerste be-
kommernis mag dan wel vrede 
voor de hele wereld zijn ge-
weest, een minstens even gro-
te achterliggende gedachte 
was zijn eigen aura als mondi-
ale Mitspieler en zijn ambitie 
om de Nobelprijs voor de Vre-
de te krijgen.

Zijn oproep werd brutaal 
genegeerd toen op 6 februari 1994, minder dan 
een week voor de opening van de Winterspelen 
in Lillehammer, een mortieraanval op de Mar-
kalemarkt in Sarajevo het leven kostte aan 68 
Bosniërs. Twee weken later stonden de Serviërs 
wel toe dat Samaranch en zijn gevolg Sarajevo 
(olympische stad van 1986) heel even konden 
bezoeken. Het staakt-het-vuren duurde een hal-
ve dag, waarna de belegering en beschieting 
weer begon. Toppunt van cynisme: de olympi-
sche bobbaan boven de stad was door de Servi-
ers omgebouwd tot lanceerplatform van waar-
uit de dodelijkste mortieren werden 
afgeschoten.

Olympische vrede heeft nooit bestaan. De 
kans dat Rusland iets onderneemt in Oekraïne 

De Olympische 
Spelen dienen 
niet om vrede 
te bevorderen, 
maar zijn 
vooral een 
gigantische 
moneymaker 
voor de ‘kleine’ 
sporten

Openingsceremonie van de Winterspelen in Peking.  © PHOTO NEWS

‘Charles was anders, en  kon alles’
evident was het allemaal niet. Ik herinner mij 
nog goed de Kevin De Bruyne Cup, waar we de 
troost� nale speelden tegen FC Barcelona. Wel, 
Charles heeft in heel dat toernooi acht minu-
ten gespeeld. Acht! Dat viel hem zwaar.”

Ook in het eerste half jaar bij U16 maakte De 
Ketelaere weinig minuten. “In zijn beleving 
stond hij stil”, merkte zijn trainer Carlo Van 
Grimberghe. “‘Zal ik nog kunnen voetballen? 
Gaat die pijn aan mijn knieën ooit over?’ 
Charles had het in die periode heel lastig. Net 
op een cruciale leeftijd, want bij de U16 wordt 
naar dat eerste contract toegewerkt. ‘Maar het 
heeft geen zin om die knieën nu in de vernie-
ling te spelen’, zeiden we tegen Charles. ‘Het is 
nu niet dat de prijzen verdeeld worden.’ Ach-
teraf gezien is dat een heel belangrijk moment 
geweest, want later dat seizoen is hij opnieuw 
boven water gekomen.”

CENTRALE VERDEDIGER
Verlost van alle leed duurde het niet lang tot 
CDK weer bij de uitblinkers behoorde. Met 
dank aan zijn techniek en zijn tactisch inzicht. 
“Maar fysiek was hij nog niet in staat om aan 
te pikken bij de beloften”, mijmert Maarten 
Martens (ex-AZ) en destijds coach van de U17. 
“Ik had vier à vijf goeie middenvelders, en om-
dat Charles nog groeimarge had – hij was nog 
niet top –, hebben we in samenspraak met de 
club besloten hem enkele maanden als centra-
le verdediger op te stellen. Zodat hij aan duel-
kracht zou winnen. Meedogenlozer zou wor-
den. Want op dat vlak was het nog te weinig.”

Van Grimberghe: “Charles speelde vaak op 
de 3, de 4, de 6 of de 8. Veel Belgische jongens 
– ik ben een Nederlander – knikken vaak, maar 
durven weinig zeggen. Charles was anders. Hij 
gaf toen wel aan dat zijn hart hoger op het 
veld lag.”

De zet om hem even als verdediger te laten 
spelen, pakte hoe dan ook goed uit. “Eens zijn 
lichaam meer in balans was, kon je Charles ei-
genlijk overal zetten”, aldus Martens, huidig 
coach van Jong AZ. “Je zag dat hij breed ge-
schoold en mentaal stabiel was – hij raakte van 
die diverse posities niet in de war. Toen Stan-
dard tegen ons eens met tien viel, heb ik 
Charles zelfs op de linksachter gezet. En toen 
hij in een tumultueuze match op Lokeren geel 
kreeg en de ref zei: ‘Nog één fout en je gaat 
eraf’, kwam Charles naar mij. ‘Trainer, je kan 
me beter naar de kant halen.’ Om maar te zeg-
gen: Charles dacht altijd mee. Toen al.”

Na de hervorming van het nationale jeugd-

voetbal – waarbij de U17-categorie verdween –, 
zag Martens als trainer van de U18 De Ketelae-
re slechts nog sporadisch. “Vanaf dag één van 
de voorbereiding trainde hij mee met de belof-
ten, maar in de Youth League speelde Charles 
niet altijd. Omdat we – samen met Rik De Mil 
en Carl Hoe� ens – vonden dat hij als aanval-
lende middenvelder nog steeds te weinig bal-
len recupereerde.”

Beloftencoach De Mil moet erom lachen. “Ik 
heb hem toen inderdaad op de bank gezet. En 
Charles was pissed. Kijk, het balverlies-verhaal 
komt in onze jeugd veel minder aan bod, om-
dat we altijd dominant zijn. Maar als je dan 
plots op Atlético moet gaan spelen, heb je elf 
spelers nodig die goed zijn in balverlies. Niet 
dat Charles lui was, of niet wilde verdedigen, 
maar zijn aanvoelen waar en wanneer hij druk 
moest zetten, zat nog niet goed. ‘Oké, dan 
gaan we daarop trainen en zorgen dat het erin 
geraakt’, zei Charles. Ongeloo� ijk. Elke trai-
ning was hij ermee bezig. Een maand of drie 
lang. Vandaag lachen we er nog vaak over”, 
grijnst De Mil. “Omdat Carl (Hoe� ens) en ik 
daar úren met hem over bezig zijn geweest. 
Want het was het laatste schakeltje dat Charles 
nodig had.”

In september 2019 zou een eerste selectie 
voor de U19 van België volgen, onder Jacky 
Mathijssen. “Hoe miniem het ook is geweest, 
we hebben Charles uiteindelijk een duw kun-
nen geven in zijn ontwikkeling. Door hem 
rechts in de pocket uit te spelen, met Alexis in de pocket uit te spelen, met Alexis in de pocket
Saelemaekers op de wingback. ‘Ontwikkel je 
maar op die positie’, zeiden we hem. Meer en 
meer mensen die kwamen kijken voorspelden 
dat Charles het heel ver zou brengen. Die be-
vestiging kreeg ik nadien ook, bij de U21.”

GLINSTERING
De Ketelaere was dan al doorgebroken bij Club 
Brugge. Kort na zijn debuut voor de Belgische 
U19 kreeg hij van Philippe Clement zijn kans in 
de bekermatch tegen Francs Borains. En half-
weg oktober mocht CDK zelfs beginnen tegen 
PSG. “Ik weet nog toen ik Charles vertelde dat 
hij zou spelen in de Champions League, hij 
geen nerveuze indruk maakte. Integendeel. Ik 
zag eerder een glinstering in zijn ogen. En een 
glimlach, van blijdschap. Charles was niet ge-
schrokken of bang, hij smeet zich meteen.”

Het vervolg is alom bekend.
De Ketelaere wordt anno 2022 bedolven on-

der de complimenten. Zijn nieuwste coach, 
Alfred Schreuder, noemde hem na amper drie 
dagen in één adem met “Bryan Ruiz, Tadić, 
Ziyech... Ik wil hem natuurlijk niet vergelijken 
met Messi, maar ik zie dingen in Charles’ 
denkpatroon.”

Nou nou.
Dé vraag is dan ook: welke klinkende naam 

wordt straks de volgende trainer van Charles 
De Ketelaere? Want dat een topcompetitie 
lonkt, daar bestaat geen twijfel (meer) over. 
(TTV/NP)

Club Brugge-AA Gent, morgen om 13.30 uur, 
live op Eleven Sports.

‘Plots was zijn lichaam 
niet meer in balans. Zijn 
coördinatie leed onder 
de groeipijnen. Charles 
had het daar mentaal 
enorm moeilijk mee’
CEDRIC VLAEMINCK
TOENMALIG U15-TRAINER

Bondscoach krijgt hulp 
van Anthony Barry
Bondscoach Roberto Martínez 
krijgt in zijn technische staf ver-
sterking van de Engelsman An-
thony Barry, die werkzaam was 
als assistent bij de Ierse nationa-
le ploeg maar daar met onmid-
dellijke ingang vertrekt. 

“De kans om naar België te 
vertrekken en om deel te ne-
men aan de WK-eindronde kon 
ik niet laten liggen”, reageert de 
35-jarige Barry. “Uiteraard wens 
ik het hele team het allerbeste 
voor de toekomst.”

Barry maakt ook deel uit van 
de technische staf van Chelsea.  

Martínez bouwt dus verder 
aan zijn staf in aanloop naar het 
WK, dat dit najaar in Qatar op 
de planning staat. Dat is ook no-

Barry, 
assistent- 
trainer van  
Chelsea, 
versterkt de staf 
van de Rode 
Duivels

dig, aangezien assistent Shaun 
Maloney eind 2021 naar Hiber-
nian trok en de toekomstplan-
nen van Thierry Henry nog on-
duidelijk zijn. 

Vorige maand raakte alvast 
bekend dat Thomas Vermaelen 
als assistent van Martínez aan 
de slag gaat. De 36-jarige Ant-
werpenaar zette toen met on-
middellijke ingang een punt 
achter zijn actieve loopbaan. 
(BELGA)

Priske: ‘Union 
is grootste 
titelkandidaat’

Tijdens zijn persbabbel in aan-
loop naar Union sprak Antwerp-
coach Brian Priske met veel res-
pect over de competitieleider. 
“Union heeft goede spelers, een 
goede trainer en een goed ge-
heel. Op dit moment staan zij 
zeven punten voor op ons, wat 
maakt dat ze nu de grootste ti-
telkandidaat zijn”, aldus Priske. 
“We weten dat Union sterk is 
in de omschakeling. Maar dat 
wil niet zeggen dat we hen zo-
maar de bal gaan geven en zelf 
achteruit gaan leunen. De be-
doeling is en blijft altijd ons ei-
gen spel spelen, met aandacht 
voor de restverdediging. Ik ver-
wacht dat het een schitterende 
match wordt.” (KDC)
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