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oorlog I niet terug in de internationale sport. 
Pas in 1952 in Helsinki waren ze weer van de 
partij en kaapten 71 medailles weg, net na de 76 
van de Verenigde Staten. Van 1956 tot en met 
1988 won de Sovjet-Unie de meeste medailles. 
Alleen Mexico 1968 in de achtertuin van de VS 
vormde daarop een uitzondering.

De 132 zomermedailles van Seoel 1988 zijn 
nog steeds een record voor één land op niet-ge-
boycotte Olympische Spelen. Wie toen al naar 
sport keek, heeft ongetwijfeld herinneringen 
aan de ‘Hymne van de Sovjet-Unie’, dat meesle-
pende, licht bombastische volkslied dat tot 1977 
zonder tekst werd gespeeld.

Vladimir Poetin stamt uit die tijd. Hij zag niet 
alleen het Oostblok en zijn land uit elkaar val-
len, maar onderging als sportlie� ebber ook de 
verschrompeling van de grootste sportmacht 
die de wereld ooit heeft gekend. De meest zicht-
bare veruitwendiging van de sterkte van de 
USSR voltrok zich juist in de wereldsport. Natio-
nale trots bij sportsuccessen was een van de re-

denen dat Poetin in 2000 de 
oude nationale hymne van een 
nieuwe tekst liet voorzien.

Zo klinkt sinds begin deze 
eeuw bij elke sportsucces weer 
het op één na mooiste volkslied 
bij Russisch goud. Smaken ver-
schillen, maar voor de prijs van 
het mooiste is dat van de DDR 
(‘Auferstanden aus Ruinen’) een 
stevige kanshebber. Dat horen 
we niet meer sinds 1990; wan-
neer en of de Russische hymne 
nog eens in een sportstadion 
wordt gespeeld, daar hebben we 
het raden naar.

Nooit eerder in de geschiede-
nis van de sport is zo’n groot 
sportland zo drastisch uitgeslo-
ten van de internationale sport. 
Er was Zuid-Afrika, maar dat 

stelde nauwelijks iets voor toen het bijna dertig 
jaar aan de kant moest omwille van zijn apart-
heid. China was nog geen sportland en boven-
dien verkoos het zelf om pas in 1980 (op die 
ene Chinese zwemmer in Helsinki 1952 na) voor 
het eerst aan Olympische Spelen deel te ne-
men.

Geen enkel ander sportland is ook zes keer 
van naam veranderd, al of niet gewild. Na L’Em-
pire russe kwam de Sovjet-Unie, in 1992 gevolgd 
door het Gemenebest van Ona� ankelijke Sta-
ten, om in 1996 als Rusland op te treden. Vanaf 
2016 werden de Russen na hun dopingmisdrij-
ven ondergebracht onder de noemer Olympic 
Athletes from Russia en sinds Tokio werd het 
Russian Olympic Committee Athletes. Erg be-
nieuwd wanneer Russische sporters zich weer 
kunnen en durven vertonen op het internatio-
nale sporttoneel. En hoe? Russia of neutraal? 
Nederig, of trots? Ingetogen of vol haat?

N
ikolai Sjarsjoekov is Rus, maar in 
dienst van de Chinezen en in die hoe-
danigheid nog actief op de Paralympi-
sche Spelen in Peking en wijde om-
streken. The New York Times
pro� leerde hem als een potentieel 
toekomstig medaillewinnaar met gro-
te kans op goud. Ik citeer: “Hij heeft 
van het zwalpende para-ijshockey-
team van China een medaillekandi-

daat gemaakt, geheel in de stijl van the old So-
viet hockey powerhouses.”

Ho maar, New York Times, rustig aan. Ken je 
klassiekers. Ten eerste krijgt een coach geen 
medaille. Ten tweede is blasfemie nergens voor 
nodig. Aan de oude Sovjet-ploeg hou ik warme 
herinneringen over. Zo verdiepte ik mij destijds 
in de KLM-aanvalslijn van de Sovjets en – jeugd-
zonde – ik was fan. KLM stond voor Kroetov-La-
rionov-Makarov, de wonderbaarlijke aanvalslijn 
met een fenomenale schaatstechniek, een on-
verbiddelijke hardheid en een alles en iedereen 
uitputtende conditie. Achter 
die KLM-lijn stonden de Sov-
jets in hun sterkste opstelling 
met verdedigers als Kasanotov 
en Fetisov. De doelman was de 
legende Vladislav Tretjak.

Van de Sovjet-sport bleef al 
niet veel meer over en nu 
duwt een boycot hen helemaal 
terug naar de sportmiddeleeu-
wen. Het kan niet anders en 
het is niet anders, die cancel-
ling van de Russen is onvermij-
delijk, maar vroeg of laat zal ik 
heimwee hebben naar die stoï-
cijnen van de wereldsport.

In mijn sport, volleybal, wa-
ren dat het duo Aleksander 
 Savin-Viatsjeslav Zaitsev, mid-
denman en spelverdeler. Er-
gens in mijn kast liggen nog 
hun shirts. Geruild tijdens het EK volleybal in 
België in 1987, niet voor een van mijn shirts 
want die interesseerden hen niet, maar voor 
een paar � essen cognac. Kan ik die nog dragen? 
Zou iemand nog weten waar dat CCCP op de 
rug en dat écusson op de borst met hamer en 
sikkel voor staat? Die muts van Sotsji 2014 met 
daarop Russia hou ik voortaan voor werk in de 
tuin, de achtertuin.

Rusland – excuus, het Russisch Olympisch 
Comité, afgekort ROC – heeft op de voorbije 
Winterspelen in Peking 32 medailles gewonnen, 
het beste totaalaantal ooit. ROC was de zesde 
identiteit waaronder Russen zich sinds het be-
gin van de moderne sport presenteerden. Tus-
sen 1900 en 1912 namen Russische sporters 
deel aan de Spelen als atleten van l’Empire rus-
se, het Russische keizerrijk.

Na de Oktober revolutie van 1917 grepen de 
communisten de macht en keerden na Wereld-
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De schaakmeester van    Antwerp
Gheysens werkt liever in de schaduw dan in 

de spotlights. Concurrenten bestempelen hem 
als rücksichtslos, eigenzinnig en arrogant. Me-
destanders typeren hem als visionair, humoris-
tisch en een warme familieman.

Neyt: “Hij legt de lat hoog en verwacht dat ie-
dereen daar over gaat. Je ziet dat vaak bij men-
sen die de absolute top bereiken. Zij eisen per-
fectie.”

KLEEDKAMER BINNENSTORMEN
Het verklaart waarom Gheysens afgelopen zon-
dag tijdens de rust in de kleedkamer van Ant-
werp stond. Ruim 100 miljoen euro heeft hij de 
voorbije jaren geïnvesteerd in zijn voetbalploeg. 
Afgelopen zomer kocht The Great Old voor 20 
miljoen aan spelers, de tekenpremie van Radja 
Nainggolan niet eens meegerekend. De lat ligt 
hoog. Wat daartegenover stond in de eerste helft 
tegen Beerschot, de laatste van het klassement, 
was het tegengestelde van perfect.

Gheysens wil vooruit, terwijl hij op het veld 
alweer een processie van Echternach zag. Dat 
maakte hem boos. En een boze 
Gheysens briest, tiert en bul-
dert. Of het over een scheve 
ruwbouw gaat, een Arabische 
volbloed die niet dekt of elf dik-
betaalde voetballers die naar 
zijn mening niet genoeg men-
taliteit tonen.

Analist Marc Degryse sprak 
schande van het gedrag van 
Gheysens. De vertrouwensre-
latie met coach Brian Priske 
lijkt onherstelbaar beschadigd. 
De Antwerp-baas begrijpt die 
commotie niet. Sinds de aan-
stelling van Priske afgelopen 
zomer heeft Gheysens naar ei-
gen zeggen slechts een hand-
vol keer contact gehad met zijn 
trainer. En na rust waren de 
spelers toch weer scherp.

“Typisch Gheysens”, zegt 
Van Campenhout. De suppor-
ter in hem vindt het allemaal 
prima. “Ga maar eens luisteren 
in de cafés rond het stadion. 
Weinig fans keuren de actie van 
Gheysens af. Het pleit net voor hem. Hij kan zich 
niet rustig houden wanneer het slecht gaat. Dat 
toont toch enkel hoe gepassioneerd de man is?”

In het heetst van de strijd verhinderen emo-
ties hem soms om klaar te zien. Maar in essen-
tie is Gheysens net een koele redenaar. Iemand 
die vooral delegeert. Vandaag zit hij in War-
schau, morgen in Londen en volgend weekend 
in New York. Hij gebruikt zijn gsm enkel om te 
bellen en af en toe een sms te versturen. 
Smarpthonegebruik vermindert de aandacht en 
de hersen capaciteit, vindt Gheysens.

Hij omringt zich met een kleine kring vertrou-
welingen. Te klein, volgens sommigen, maar het 
maakt wel dat hij in een vingerknip een beslis-
sing kan nemen. Zijn mensen geeft hij blinde-
lings vertrouwen. Anders dan hoe de perceptie 
is, geeft de vastgoedmagnaat veel uit handen. In 
ruil wil hij wel op de hoogte worden gehouden.

Olivier Renard, ex-technisch directeur van 
Antwerp, vindt hem daarom een voorbeeldvoor-
zitter. “Hij steunde ons. Niet alleen � nancieel, 
ook onze ideeën. Sportieve inmenging van bo-
venaf was er niet. Natuurlijk wilde Gheysens we-
ten wie de ploeg zou versterken. Hij was verrast 
wanneer we een minder bekende transfer de-
den die weinig kostte. ‘Waarom pakken we geen 
bekende, duurdere speler?’”

Verpakking is even belangrijk als inhoud. Dat 
is de bouwheer die spreekt.

Wie in de fout gaat krijgt de kans om die recht 
te zetten. Zijn geduld is evenwel niet eindeloos. 
Dat geldt zeker voor trainers: Laszlo Bölöni en 
Frank Vercauteren vond hij te defensief voetbal-
len, met een ontslag tot gevolg. 

Gheysens schrikt er ook niet voor terug om 
hechte banden door te knippen. Luciano D’On-
ofrio heeft de club sportief uitgebouwd en zo 
mee groot gemaakt. Zonder D’Onofrio had Ant-
werp nooit gestaan waar het nu staat. Maar toen 
de Italo -Belg zijn hand overspeelde en zijn macht 
en vrijheid binnen Antwerp gebruikte om onder 

meer de catering en security 
onder zijn hoede te nemen, 
aarzelde de grote baas niet om 
in te grijpen.

Dat deed hij eerst door tegen 
de zin van D’Onofrio Ivan Leko 
aan te stellen als trainer. Op de 
foto stonden Leko en Gheysens 
champagne toosten, D’Onofrio 
was nergens in zicht. Wel op de 
foto: Michaël Gheysens, de 
oudste van de drie kinderen. 
Een commercieel talent dat 
ook de grootste voetbalkennis 
heeft van de familie. Het was 
Michaël die zijn vader ervan 
overtuigde dat D’Onofrio niet 
langer de toekomst was maar 
het verleden.

MBOKANI WEG
Ook dat is de schaker in Ghey-
sens. Pionnen die niet meer 
 helpen om de club naar zijn 
 visie uit te bouwen o� ert hij op. 
In de bestuurs kamer en op het 
veld.

Topschutter Dieumerci Mbokani mocht afge-
lopen zomer transfervrij vertrekken. Dat begrijpt 
de Congolese spits nog steeds niet helemaal. “Bij 
Anderlecht kende ik meneer Roger Vanden Stock 
als voorzitter. Hij was een tweede vader voor 
mij. Dat gevoel had ik niet bij Paul Gheysens. Hij 
is rechtlijniger, zegt waar het op staat, ook in je 
gezicht. Dat is geen probleem. Hij heeft Antwerp 
groot gemaakt. Het enige wat ik hem verwijt, is 
zijn beste spelers te laat verkopen, waardoor ze 
gratis konden vertrekken. Dat gebeurde bij mij 
en bij Lior Refaelov. Het voorstel dat wij kregen 
lag niet in de lijn van wat we voor de club had-
den gepresteerd. Dat gebrek aan erkenning was 
 spijtig.”

Gheysens ligt er niet van wakker. Hij heeft ge-
daan wat elke schaakmeester soms moet doen: 
een pion opo� eren om op termijn het hele bord 
naar zijn hand te zetten. (NVK/FDZ)

Defensieve kopzorgen 
voor Kompany in topper
Verdediger Wesley Hoedt is er 
tegen Antwerp niet bij wegens 
schorsing. Anderlecht -trainer 
Vincent Kompany kan ook niet 
rekenen op Hannes Delcroix en 
Zeno Debast.

Delcroix ondervindt nog hin-
der van zijn adductorenletsel, 
nadat hij in 2021 al twee zware 
knieblessures opliep. “We wil-
len dat Delcroix uit die vicieu-
ze cirkel geraakt. Daarom blij-
ven we extreem geduldig met 
hem”, duidde Kompany.

Hetzelfde verhaal voor De-
bast, die sukkelt met een 
voetblessure. “We reke-
nen een bepaalde tijd 
niet op Debast”, zei 
Kompany. Dat is dus 

minstens tot na de interland-
break, eind deze maand. Moge-
lijk moeten Delcroix en Debast 
zelfs mikken op de play-o� s.

Het woord is zondag aan 
Lisandro Magallán, die wellicht 
Killian Sardella naast zich krijgt 
in het centrum. De keuzemoge-
lijkheden voor Kompany zijn 
beperkt, ook omdat er in België 
maar zeven spelers op de bank 
mogen zitten.

“Het is nadelig voor onze ei-
gen jeugdspelers. De keuze voor 
zeven invallers heeft � nanciële 

redenen, maar als boekhou-
ders mogen beslissen zit-
ten er straks nog maar 

twee jongens op de 
bank.” (SVL)

Gouden Bal 
wijzigt concept 
na Messi-rel

De Gouden Bal voor de beste 
voetballer ter wereld wordt 
voortaan uitgereikt op basis van 
de prestaties in een seizoen in 
plaats van in een kalenderjaar. 
France Football, het weekblad 
dat de verkiezing al sinds 1956 
organiseert, heeft de aanpassing 
gedaan na alle commotie over 
de laatste editie. De Gouden 
Bal ging toen voor de zevende 
keer naar Lionel Messi, terwijl 
veel volgers Robert Lewan-
dowski de beste vonden.
Naast de periode komen er nog  
wijzigingen. Zo voegt ex-spits 
Didier Drogba zich bij de jury en 
wegen individuele prestaties 
straks zwaarder dan collectieve 
prestaties met club of land. (ANP)

Trainer Priske: 
‘Ik vrees niet 
voor mijn job’

Een week na de beladen zege 
tegen Beerschot speelt Brian 
Priske weer een match onder 
hoogspanning, dit keer in An-
derlecht. “Men laat uitschijnen 
dat ik vrees voor mijn job, 
maar dat is niet zo”, zei Priske 
op de persconferentie. “Ach, 
ik ben al dead man walking 
vanaf dag één dat ik hier te-
kende. Als trainer weet je dat 
je een keer ontslagen wordt. 
Als je daar niet mee om kunt, 
moet je een andere stiel zoe-
ken. De druk is zondag niet 
groter dan anders.” Oh ja, de 
voorzitter heeft hij sinds de 
derby niet meer gezien. (KDC)
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