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Overmars

directeur Sven Jaecques antwoordde.
Een ongemakkelijke rol in de Overmars-vau-

deville was weggelegd voor de nieuwbakken 
woordvoerder van Antwerp, Erwin Van den 
Sande. Die was nog het liefst opgegaan in het 
decor, maar dat lukte niet. Insiders monkelden. 
Diezelfde Van den Sande zat vorige zomer bij 
dat onzalig Facebook live-gesprek dat een eigen 
leven is gaan leiden als het Eddy Dema-
rez-schandaal - de denigrerende commentaren 
op de Belgian Cats, weet u nog? Zonder zich te 
kunnen verdedigen, heeft hij van de VRT daar-
voor een blaam gekregen. En is daarna vertrok-
ken, van de regen in de drop.

Mijnheer de directeur perszaken had perfect 
kunnen voorspellen wat de reactie zou zijn op 
de lompe communicatie over mijnheer de di-
recteur voetbalzaken. Die kwam hier op neer: 
ziehier Marc Overmars, kijk eens welke grote 
vis wij hebben binnengehaald. En van de kant 
van Overmars: ja, er is wat aan de hand geweest 
bij Ajax, maar laten we het daar niet meer over 
hebben. Als je zo dom bent, als club, als voor-

zitter, als eigenaar, als algemeen 
directeur, als perswoordvoer-
der, als directeur voetbalzaken, 
dan is deze heisa je verdiende 
straf.

Hoe had Antwerp het dan wel 
moeten aanpakken? Als de 
schrik bestond dat Marc Over-
mars misschien bij een andere 
club zou landen, dan hadden ze 
dat gesprek met hem in de be-
slotenheid moeten aangaan. Dat 
hij zich juridisch wilde indekken 
tegen schadevergoedingen door 
nog geen excuses te formuleren, 
ook goed. Eventueel hadden ze 
hem een contract kunnen laten 
tekenen, hem al eens de spelers-
kern kunnen laten doorlichten, 
pro� elen laten opstellen ter aan-
werving en alvast de markt af-

schuimen. Overigens niet makkelijk, wat ze in 
Antwerpen van Overmars vragen. Als je ge-
wend bent met Ajax te kopen in de speciaal-
zaak, begin er maar aan, je mandje vullen in de 
Wibra.

Zo hadden ze het moeten aanpakken: Over-
mars in stilte halen, hem laten werken in het 
verborgene, nadenken over een goed moment, 
een goed scenario en de juiste timing om het 
nieuws te brengen. En bovenal: de a� andeling 
van de hele a� aire in Nederland afwachten, 
want je weet niet wat daar nog boven komt drij-
ven. Bottomline is natuurlijk: bij slimme men-
sen met een minimum aan normen en waarden 
zou de naam Marc Overmars nooit zo snel op 
de radar zijn verschenen. En Overmars zelf had 
het best wat verder gezocht: Zenit St-Petersburg 
of Spartak Moskou, dat was nog iets voor hem 
geweest.

R
usland heeft zich in extremis kandi-
daat gesteld voor het Europees kampi-
oenschap van 2028. En, zo lieten de 
Russen uitschijnen, als dat van 2028 
niet kan - om welke reden dan ook, bij-
voorbeeld dat ‘dingetje’ nu met Oekra-
ine - no worries, het EK van 2032 mag 
ook. Die plannen komen recht uit de 
koker van de FC Kremlin.

Gek van sport enerzijds en ander-
zijds Europa maar wat graag op de zenuwen 
werken, het vindt elkaar in deze kandidatuur. 
Het parallel universum van Poetin en dat van 
het voetbal kruisen elkaar wel vaker. De UEFA 
heeft de kandidatuur van de Russische voetbal-
bond alvast niet onmiddellijk verworpen.

Van een andere orde, maar zich evengoed af-
spelend in een parallel universum, was de aan-
stelling deze week van Marc Overmars als direc-
teur voetbalzaken van Antwerp FC. Dat was een 
combinatie van onbeschaamdheid, wereld-
vreemdheid, arrogantie, agressie en 
je-m’en-foutisme in de overtre� ende trap.

Niet iedereen in de sport is 
het daar mee eens. Deze week 
belde iemand uit een andere 
sport om mij de mantel uit te 
vegen over iets wat ik had ge-
zegd en hoe (verkeerd) dat de 
media had gehaald. Hoe we 
uiteindelijk bij Marc Overmars 
uitkwamen weet ik niet meer, 
maar plots viel zijn  naam. Die 
heisa was belachelijk, vond de 
man. Hijzelf kon met de hand 
op het hart getuigen dat ook 
mannen worden lastiggeval-
len, en wel door vrouwen.

Meer in het bijzonder moe-
ders van sporters hadden hem 
gestalkt met expliciete foto’s 
en voorstellen. Daarom zat hij 
niet langer op sociale media. 
Ik probeerde eerst nog met 
een uitleg over situaties die niet te vergelijken 
zijn en daarna over machtsverhoudingen. Hielp 
niks. Vervolgens haalde ik het grof geschut bo-
ven in een repliek die zich laat samenvatten als 
‘ik heb je hoog zitten als je het over je sport 
hebt, maar met je enge wereldvisie - die ik je 
verder niet ten kwade duid want dat is jouw 
schuld niet - zou ik je toch aanraden hierover te 
zwijgen’.

Er hielp geen lievemoederen aan, hij bleef 
maar foeteren op de sociale en de gewone me-
dia. Al-le-maal doorgeschoten, dat zijn we. 
Volgens de bedrijven die geen sponsor meer 
willen zijn van Antwerp FC, is niet de publieke 
opinie doorgeschoten, maar wel de club. Meer 
in het bijzonder voorzitter Paul Gheysens, 
die iedereen in snelheid heeft gepakt. Met 
als gevolg die bijzonder ongelukkige persconfe-
rentie. Tenenkrommend, hoe slecht algemeen 
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Marc Overmars, de nieuwe directeur voetbalzaken van Antwerp. © BELGA

Indrukwekkende Van der Poel valt aan, 
wordt gegrepen, maar wint dan toch
De Nederlander Mathieu van 
der Poel (Alpecin-Fenix) heeft 
de vierde etappe gewonnen van 
de Internationale Wielerweek 
Coppi e Bartali. Nadat hij lange 
tijd in de aanval voor het pelo-
ton uitreed, was Van der Poel 
uiteindelijk toch de beste in een 
groepssprint. 

Na enkele etappes met bij-
zonder veel hoogtemeters leken 
de sprinters een kans te heb-
ben. Van der Poel bleek echter 
niet te wachten op een sprint. 
Net als eerder deze week wou 
hij o� ensief koersen in de voor-
bereiding op zijn terugkeer in 
de Vlaamse klassiekers. Halver-
wege de etappe, ruim 70 kilo-
meter voor de aankomst, sloeg 

hij een kloof. Daarna maakte hij 
in zijn eentje de oversteek naar 
de koplopers, die zo’n twee mi-
nuten voorsprong hadden ver-
zameld op het peloton.

Van der Poel gooide nadien 
de andere vroege vluchters in 
enkele schui� es van zich af, tot 
hij helemaal in zijn eentje op 
kop reed. Maar zes kilometer 
voor de � nish zat zijn avontuur 
erop. In de sprint voor ritwinst 
haalde hij het ondanks al die in-
spanningen toch, voor de Brit 
Ethan Hayter en de Waal Rémy 
Mertz. 

Het is de eerste zege voor 
Van der Poel in 2022, waarin hij 
door rugproblemen nog maar 
vijf koersdagen telt. (BELGA)
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Klassiek seizoen 
gedaan voor 
Van der Sande

Het was niet al rozengeur en 
maneschijn in Harelbeke voor 
Jumbo-Visma. Tosh Van der 
Sande viel al na amper drie kilo-
meter en moet een kruis maken 
over de rest van het klassieke 
voorseizoen. Bij zijn val liep de 
31-jarige ploegmaat van Wout 
van Aert een gecompliceerde 
elleboogbreuk op, die een 
dringende operatie vereist. “Na 
enkele kilometers rijden ston-
den er allemaal paaltjes op de 
rijweg, maar dat wisten we 
vooraf”, zucht Van der Sande. 
“Maar toch knalde mijn voorlig-
ger tegen een van die paaltjes. 
Ik kon hem niet meer ontwijken 
en viel pal op mijn elleboog.”  
(LUVM)

Girmay: ‘Volgend jaar wil 
ik ook de Ronde rijden’
Op de wegen naar Harelbeke 
toonde de jonge Biniam Girmay 
dat hij alles in huis heeft om een 
topper in het klassieke werk te 
worden. De 21-jarige renner van 
Intermarché-Wanty Gobert was 
pas voor het eerst weer een 
week in België sinds hij tweede 
was geworden op het WK voor 
beloften in Leuven, maar in Ha-
relbeke pakte hij meteen een 
vijfde plaats mee. 

“Daar ben ik supergelukkig 
mee, want dit was pas mijn 
tweede voorjaarskoers in Bel-
gië”, straalde de revelatie uit 
Eritrea. “Ik kende deze wegen 
niet, sinds het WK had ik ook 
niet meer op kasseien getraind. 
Maar mijn vormpeil was uitste-

kend. Ik mis nog een pak erva-
ring in deze typische koersen 
met hellingen en kasseizones. 
Het is allemaal nieuw voor mij. 
Ik werd ook constant bijge-
stuurd vanuit de volgwagen en 
door mijn teamgenoten. Ik 
moet mijn ploegmakkers en ze-
ker de staf bedanken.

“Zondag rijd ik nog Gent-We-
velgem, daarna keer ik terug 
naar mijn familie in Eritrea. Mis-
schien is het jammer dat ik niet 
een weekje langer blijf om ook 
nog aan de Ronde van Vlaande-
ren te kunnen deelnemen. Maar 
ik hou me aan het vooropgestel-
de plan. Volgend jaar wil ik de 
Ronde wel op mijn program-
ma.” (LUVM)

Team-Lefevere weigert 
handdoek te gooien

Taaienberg, 80 kilometer van 
het einde. Wout van Aert schudt 
een eerste keer aan de boom. 
Bij het zestal in zijn spoor: en-
kel Asgreen. “We waren niet 
meteen mee”, zag ploegleider 
Wilfried Peeters. “Oké, we kon-
den de situatie nog wel recht-
zetten. Maar het kostte krach-
ten.” Paterberg, nog 42,5 
kilometer te gaan. In de aanloop 
rijdt Sénéchal lek, wat de nume-
rieke vertegenwoordiging van 
QuickStep-Alpha Vinyl na de ca-
pitulatie van Ballerini op de Sta-
tionsberg in geen tijd van drie 
op één brengt. De tandem Van 
Aert-Laporte zet aan. Asgreen 
draait pas als vijfde op. Peeters: 
“Te ver. Derde, had dat moeten 
zijn. Op het wiel. Je wéét ge-
woon dat het daar gebeurt. Als 
de twee beste renners in koers 
versnellen en er valt achter hen 
een gat, krijg je dat nadien niet 
meer dicht.”

Cruciale fases, waren het. 
Vermoord door het gele blok in 
twee bedrijven. Asgreen pleitte 
schuldig. Maar drukte tegelijk 
zijn onmacht uit. “Jumbo-Visma 
koos het juiste moment. Ik had 
niet de benen om te volgen. De 
laatste naweeën van mijn covid-

Nuchtere vaststelling: 
QuickStep-Alpha Vinyl is op 
dit moment niet opgewas-
sen tegen Jumbo-Visma. 
Maar zich in de hoek van de 
kneusjes laten duwen? 
Neen, zover zijn ze nog niet. 
‘Het moet stoppen met te 
beweren dat we niets meer 
waard zijn.’

besmetting? (haalt de schouders 
op) We zijn vijf, zes weken later. 
Haast onmogelijk, toch? De 
vaststelling is simpelweg dat ik 
op dit moment niet zo goed ben 
als Wout en co. Ontgoocheld? 
Ja, natuurlijk. It’s not funny to get 
your ass kicked like this.”

En toen kwam ze, dé vraag. 
Of het niet stilaan gaat enerve-
ren, dat het team het onderspit 
delft in koersen waarin het in 
principe dominant zou moeten 
zijn. Sénéchal reageerde als 
door een wesp gestoken. Vrien-
delijk en correct, daar niet van. 
Maar wel behoorlijk fel. “Non! 
De waarheid is dat wij hetzelf-
de niveau halen als vorig jaar, 
maar dat Jumbo-Visma zoveel 
sterker is geworden. En dat het 
ons ook aan een beetje geluk 
ontbreekt. Maar we mogen de 
moed niet verliezen. We blíjven 

de uitdaging aangaan.”
Ook Peeters bekeek het 

(voorzichtig) optimistisch. “We 
hadden meer verwacht, dat 
geef ik toe. Anderzijds bespeur 
ik toch wel wat progressie. We 
zijn ook niet compleet weggere-
den. Voor de Ronde van Vlaan-
deren, volgende week zondag, 
maak ik me nog geen zorgen. 
Dat wordt een totaal andere 
race. Hopelijk strijden we tegen 
dan opnieuw met gelijke wa-
pens.” 

Het is wat het is, vond As-
green. “Het enige wat we kun-
nen doen nu is naar huis gaan, 
de koers analyseren en terugke-
ren met een beter plan.” Dé 
hamvraag daarbij is wel: is deze 
Van Aert te verslaan? “Dat is hij 
zeker”, meent de Deen. “We 
moeten alleen nog uitvogelen 
hoe.” (JDK)

Kasper Asgreen in actie. ‘Of Van Aert te verslaan is? Dat is hij 
zeker. We moeten alleen nog uitzoeken hoe.’ © PHOTO NEWS


