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Icelobbygate

ting. Nils is geen familie van Mathieu, meer 
zelfs, hij is niet eens een landgenoot van Ma-
thieu. Dat heb je met schaatsen: zelfs als de Ne-
derlanders op hun favoriete afstand van de 
10.000 meter slaag krijgen van buitenlanders, 
dan hebben die nog een Nederlandse naam. 
Ted-Jan Bloemen won in 2018 en hij is Cana-
dees. Nils van der Poel won al de vijf kilometer 
en was gisteren ook de beste op de tien kilome-
ter, hij is een Zweed.

Die Van der Poel had na zijn eerste goud een 
verhaal gelezen op schaatsen.nl waarin werd 
uitgelegd hoe de Nederlandse equipe iemand in 
Peking had om op wetenschappelijke wijze het 
ijs te beoordelen. En werd daar � jntjes bij ver-
meld: en om te gaan lobbyen ten faveure van 
de Nederlandse schaatsers bij de ijsmeester.

Daar zit een redenering achter. Nederlan-
ders, zo moet u weten, beschikken doorgaans 
over een zeer gave techniek en willen hard ijs. 
Nils van der Poel, vinden de Nederlanders, tart 
veel (Nederlandse) schaatswetten en doet maar 
wat op dat ijs. Is hij dan gebaat bij zacht, zoge-

heten werkijs? Het maakt hem 
weinig uit: hij schaatste een 
olympisch en een wereldrecord.

De olympische ijsmeester is 
geen Nederlander, maar een Ca-
nadees, met als thuisbasis de 
wereldwijd geroemde ijshal in 
Calgary. In Canada hebben ze 
haast van nature nog net iets 
meer met ijs dan in Nederland. 
Van der Poel noemde die be-
moeienis van de Nederlanders 
corruptie en een groter schan-
daal dan doping. Dat laatste zou 
ik nog zo niet weten en als ik 
daar in Peking was geweest, dan 
had ik Van der Poel Wittgenstein 
aangeraden. Slecht vertaald: 
waarover men niet kan spreken 
(niks afweet), moet men zwij-
gen. De realiteit wil dat er vanaf 

de jaren negentig tot begin deze eeuw haast 
geen gouden medailles gewonnen zijn in het 
schaatsen zonder dat er epo in het spel was.

Maar goed, het spel zat op de wagen en don-
derdag en gisteren ging het er de hele tijd over. 
Nils van de Poel wilde provoceren, was de con-
clusie aan de Jaap Edenbaan in Amsterdam, 
waar de Nederlandse omkadering wordt inge-
blikt. De Zweed met Nederlandse opa - vandaar 
die naam - nam alvast niks terug. Hij had zijn 
dubbel goud binnen en die Nederlanders die 
altijd iets te zeggen hebben over zijn rare tech-
niek en die denken dat ze het schaatsen hebben 
uitgevonden, kunnen zijn rug op. Bovendien 
heeft hij al laten uitschijnen dat hij die ene keer 
schitteren op de Spelen wel genoeg vindt, dat 
hij eigenlijk voortaan liever gaat ultralopen.

H
eerlijk die Winterspelen, om nooit ge-
noeg van te krijgen. Al dat gedoe, al 
die toestanden, al dat geneuzel over 
levensbelangrijke, minder levensbe-
langrijke en totaal onbelangrijke za-
ken. Het begon nog voor de Spelen 
met de onthulling dat er kunstsneeuw 
ligt in de heuvels rond Peking. Alsof 
dit de eerste Spelen zijn die worden 
geskied op kunstsneeuw. Alsof er in de 

Alpen geen kunstsneeuw wordt gespoten.
Het ging door met de ‘mensonwaardige be-

handeling’ van onze skeletoni Kim Meylemans, 
die in afzondering moest nadat ze in isolatie 
had gezeten. Behalve dat er tijdelijk geen plek 
was in het olympisch dorp voor die afzonde-
ring, was er weinig aan de hand, want die af-
zondering stond wel in het playbook.

En toen begon de sport. Een van de eerste 
mooie story’s was die Canadese winnaar op de 
slopestyle, Max Parrot. Donderdag verscheen 
op een site een kop, niet geheel subtiel in elkaar 
ge� anst... Smet op olympisch goud van kanker-
overlever Max Parrot? “Als we 
het gezien hadden, zou hij een 
andere score gekregen heb-
ben...”

Dan heb je lymfeklierkanker 
overleefd, dan heb je twaalf 
chemo’s doorstaan, dan sta je 
op de Spelen, dan pak je goud, 
gaat ineens je hele community 
aan jou twijfelen. En waarom? 
Omdat een dubbele knee 
grab te hoog is gewaardeerd. 
Gedoe.

Of nog, die Kamila Valijeva, 
kunstschaatster. Kunst-
springster is een juistere om-
schrijving gezien ze de helft 
van de tijd van haar küren 
in de lucht hangt. Loena Hen-
drickx, die een beetje verder-
op in de krant in Zeno staat, 
twijfelt aan de Russinnen. Zo jong, zo hoog 
springen en zo veel keer draaien, tot vier keer. 
Ik zei haar dat er geen pilletje bestond om vier 
keer om je as te kunnen draaien, dat het mij 
eerder een verhaal van detectie, selectie en 
training leek.

Maar zie, in de urine van Kamila is wellicht 
een middel gevonden dat op de dopinglijst 
staat. Vorige zin is niet hetzelfde als: ze heeft 
zich gedopeerd en is betrapt. Zelfs niet als het 
om een Russin(netje) gaat. Gedoe. Mysterie. 
Wat is hier aan de hand? Hoe komen we hier 
uit? Mag Kamila dinsdag meedoen? En wint ze?

Maar niks van wat hierboven staat en al het 
andere dat zich in Peking afspeelt, kan tippen 
aan Icegate. Het was Nils van der Poel die de 
kat de bel aan bond. Eerst even deze toelich-
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De Zweed Nils van der Poel na zijn gouden medaille op de 5.000 meter. Gisteren won hij ook goud op 
de 10.000 meter, de favoriete afstand van de Nederlanders. © AFP

KV Oostende grijpt terug naar 
oude bekende: Yves Vanderhaeghe
Wie we daar hebben. Vierenhalf 
jaar na zijn vertrek is Yves Van-
derhaeghe (52) terug bij KV Oos-
tende, dat na een vruchteloze 
zoektocht in Europa heil zoekt 
in zijn ex-trainer. 

In het Belgisch voetbal kan 
alles. Drie weken na het vertrek 
van Alexander Blessin kondig-
de KV Oostende gisteren de 
komst aan van Yves Vanderhae-
ghe. Voor Nieuwjaar op straat 
gezet bij Cercle Brugge, nu op-
nieuw in de dug-out bij de club 
die hij tijdens de gloriedagen 
van KV Oostende naar Euro-
pees voetbal bracht. “Zelf ben 
ik ook verrast, want het is heel 
snel gegaan - ze hebben mij gis-
teren (donderdag) gecontac-

teerd. Die mooie herinneringen 
blijven toch altijd in het achter-
hoofd. Net daarom is dit een 
leuke terugkeer.”

De Roeselarenaar tekende 
deze keer een contract tot het 
einde van het seizoen, waarna 
‘de situatie geëvalueerd zal wor-
den’. Hopelijk voor VDH is die 
evaluatie navenant zijn presta-
ties. Opdat er over enkele maan-
den niet wéér een pijnlijk ont-
slag moet volgen.

 “Toekomstgericht zie ik dit 
toch als een mooie stap”, aldus 
Vanderhaeghe. “Ze waren er 
echt van overtuigd dat ze Yves 
Vanderhaeghe wilden, dat mijn 
pro� el beantwoordt aan hun ei-
sen.” (TTV)

‘Zelf ben ik 
ook verrast, 

maar mijn profi el 
beantwoordt 

aan hun eisen’
YVES VANDERHAEGHE

Eriksen nog 
niet paraat bij 
Brentford

De thuiswedstrijd tegen Crystal 
Palace van vandaag komt nog 
(veel) te vroeg. Toch heeft 
Christian Eriksen goede hoop 
dat hij snel zijn debuut kan ma-
ken voor Brentford. “Ik zal er 
alles aan doen om terug te ke-
ren op mijn niveau”, zegt de 
Deense international tegen de 
BBC. “Ik heb in de afgelopen zes 
maanden extra dingen kunnen 
doen, dus misschien ben ik nu 
zelfs wel in betere conditie dan 
voorheen. Alleen het pure voet-
balgevoel ontbreekt nog.” Erik-
sen tekende eind januari een 
contract bij Brentford. Bij Inter 
werd zijn contact ontbonden 
omdat hij in Italië niet met een 
defi brillator mag spelen. (KTH)

OHL wil match tegen 
Mechelen niet spelen
OH Leuven gaat niet akkoord 
met de beslissing van de Disci-
plinaire Raad van het Profvoet-
bal omtrent de match tegen KV 
Mechelen. Daar werd beslist om 
Malinwa geen forfait aan te sme-
ren omdat ze niet kwamen op-
dagen. De Leuvenaars trekken 
naar het Arbitragehof voor de 
Sport om die beslissing aan te 
vechten.

“De club is van mening dat 
KV Mechelen door niet op te da-
gen voor de wedstrijd het recht 
in eigen handen genomen heeft 
en een forfaitnederlaag de eni-
ge mogelijke uitkomst is”, staat 
te lezen op de website van OHL. 
“Deze beslissing is een belang-
rijk precedent in de sport. We 

dreigen de benadeelde partij te 
worden en door in beroep te 
gaan willen we onze rechten 
vrijwaren.” Woensdag liet ook 
OHL-trainer Marc Brys al duide-
lijk verstaan niet gediend te zijn 
met die beslissing. 

KV Mechelen vroeg midden 
januari uitstel voor de competi-
tiewedstrijd tegen OH Leuven. 
Meerdere spelers, onder wie 
keepers Coucke en Wenssens, 
testten positief op het coronavi-
rus. Malinwa dacht aan het Pro 
League-reglement te voldoen, 
maar dat oordeelde dat Wens-
sens een U21-doelman was en 
zo niet meetelde. Als statement 
besloot Malinwa niet af te zak-
ken naar Leuven. (NVE/ABD)

Schreuder: ‘Of kritiek  
me koud laat? Jazeker’

“Ach, kritiek mag er zijn. Dat is 
prima. Het is ook normaal dat 
die er komt als Club Brugge 
thuis verliest, maar ik moet me 
daarvan afsluiten. Of het me 
koud laat? (lacht) Ja, natuurlijk.”

Je moet het Alfred Schreuder 
wel geven.

Waar veel trainers in deze si-
tuatie kregelig en gecrispeerd 
zouden reageren, beet de Ne-
derlander op een respectvolle 
manier van zich af. “Ik dénk 
niet dat het wel goed zal komen, 
ik wéét het zeker. Want ik zie 
deze jongens elke dag bezig, zie 
de chemie tussen hen en hun 
posities op het veld ontstaan. 
Dat is hetgeen waar ik ervaring 
in heb. En geen tien jaar, maar 
al veel langer. Natuurlijk ben je 
in het begin wat zoekende”, 
geeft Schreuder toe. “Alleen 
weet ik wat ik wil.”

En dus twijfelt de man naar 
eigen zeggen niet.

Dat de druk op Club intussen 
nog wat groter is dan bij zijn 
aanstelling, beseft Schreuder 
maar al te goed. De foutenmar-
ge van de landskampioen dient 
tot het minimum te worden her-
leid, want alleen dan kan de 
kloof met Union misschien nog 
gedicht worden. “Je voelt de 
druk, ja, maar die is er altijd bij 

grote clubs. En gelukkig heb ik 
al bij meerdere grote clubs mo-
gen werken. Die kloof met Uni-
on is nu ook niet het belangrijk-
ste. Daar gaat het op dit moment 
niet om. Wij moeten met ons-
zelf bezig zijn en laten zien dat 
we stappen zetten in onze ma-
nier van spelen. Want dan kun-
nen we een hele goede en ge-
vaarlijke ploeg worden.”

Club presenteerde zich de 
voorbije maand onder Schreu-
der als een technisch verzorgd 
elftal, met de focus op dominan-
tie, maar met diepgang als 
werkpunt. “Die kritiek aan-
vaard ik. Qua controle ziet het 
er ogenschijnlijk goed uit. Al-
leen miste ik tegen AA Gent die 
diepte, die versnelling in ons 
spel. Dat mijn ploeg rustig op-

bouwt, dat wil ik graag. Als er 
mensen zijn die dat niet begrij-
pen, daar kan ik niets aandoen. 
Maar daarna wil ik een versnel-
ling zien. Dus dat hebben we na-
tuurlijk wel besproken. 

“Kijk, ik vraag misschien een 
andere manier van denken aan 
deze groep, dat klopt. Dat vergt 
ook detail. We weten dat dat 
niet van vandaag op morgen 
gaat. Maar ik zie wel dat we veel 
intelligente spelers hebben, die 
dat beheersen. Neem nu De Ke-
telaere. Hoe die zich aan het 
ontwikkelen is, dat is geweldig 
om te zien. Hij is een voorbeeld 
voor alle anderen. (NP)

Club Brugge-Charleroi, 
zondag om 18u30, 
live op Eleven Sports

Hij bleef niet gespaard na 
de nederlaag tegen AA 
Gent. Te meer door zijn 
vele gepuzzel. Alfred 
Schreuder, over de steeds 
luider klinkende bedenkin-
gen: ‘Ik weet zeker dat 
het goed komt.’

Club-coach Alfred Schreuder. ‘Wij moeten laten zien dat we 
stappen zetten in onze manier van spelen.’ © PHOTO NEWS


