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Genk-huurling
Cyriel Dessers laat
de Rotterdamse
Kuip vaak ontploffen dit seizoen.
© ANP

Tongeren

Dessers heeft
nog steeds profijt
Vechmaal
van zijn studietijd in
Leuven, waar hij als
zestienjarige op kot ging.
Hij genoot van het studentenleven, maakte
verre reizen en veel vrienden, leerde de
waarde van geld kennen. In een van zijn eerste maanden belde hij eens in paniek naar
huis. Hij had een bak krabsalade gekocht en
nu was zijn maandgeld al bijna op.
Hij ontwikkelde er zijn verantwoordelijkheidsgevoel, al sprak hij later ook met een
mental coach. Onder druk in afgeladen stadions zie je vaak de beste Dessers. Een belangrijke strafschop vlak voor tijd zoals laatst
tegen PSV? Geef de bal maar aan Dessers.
Ook bij NAC, FC Utrecht en KRC Genk was
hij op zijn best toen de druk het hoogst was.

‘Hij had een
prachtige lach,
geloofde op
een prettige
manier in
zichzelf. Je kon
nooit kwaad op
hem zijn’

SOCIAAL BEWOGEN
Dessers is een publieksspeler pur sang, die
zelfs de baas van een Feyenoord-supporter
belt om vrijaf te vragen zodat die supporter
naar de halve finale in Marseille kan. Dat
werd allemaal gefilmd door de media-afdeling van Feyenoord. Dessers had het als
jongetje al, dat sociale, zeggen oud-jeugdtrainers Vanlangenaker en Swerten. Nog
steeds krijgt Swerten binnen vijf minuten
bericht als hij Dessers feliciteert met een
goal of overwinning.
De Zwaluw-bestuurder Patrick Bons vertelt dat de familie Dessers ook altijd present
was op de zogenaamde eetdag van Cyriels
eerste club. “Dan aten we spaghetti met elkaar waar iedereen voor betaalde. De opbrengst ging naar de club.”
Vechmaal loopt leeg. Jongeren trekken
weg. Er is geen brasserie, geen café, geen
slager, geen bakker meer. De voetbalclub
dreigt te worden opgeslokt door een fusie.
Bons en Vanlangenaker hopen dat Dessers
nog eens langskomt. Maar ze zullen zich
niet opdringen, dat zit niet in de Vechmaalse aard. Zelfs met elkaar op een groot
scherm naar de Conference League-finale
kijken zal niet gebeuren. Van Langenaker:
“Trots zijn we hier vanbinnen.”

HENDRIK SWERTEN
JEUGDTRAINER
DE ZWALUW

Conference League: AS Roma - Feyenoord,
woensdag om 21 uur op Canvas

Voetbalhomo’s

embarassante affaire Gueye. Dat was de kop
Uiteraard werd in de duiding achteraf meteen
vorige week boven een artikel in de Franse
verwezen naar het trieste lot van Justin Fashanu,
sportkrant L’Équipe. Voor het tweede jaar
die in 1990 uit de kast kwam, zoals dat toen nog
op rij heeft Idrissa Gueye, Senegalese krijheette, en in 1998 zelfmoord pleegde. Het voetbal
ger op het middenveld van PSG als hij tenhad hem nooit aanvaard. Fashanu heeft zich in 1990
minste wordt opgesteld, verstek gegeven
tegen een flinke som geld als homo laten neerzetten
voor de dag tegen homofobie. In de Ligue 1
door boulevardkrant The Sun. Hij was dan al geen
bestaat die actie uit het dragen van shirts
prof meer en zat aan de grond. En toen hij zelfmet rugnummers in de regenboogkleuren.
moord pleegde, had hij een klacht voor verkrachNiks theater, gewoon een mooi veelkleurig rugting aan zijn broek. De waarheid heeft zijn nuances.
nummer dragen, en dat wilde Gueye niet. En vorig
Dat geldt ook voor homoseksualiteit in de topjaar ook al niet. Toen gaf de club nog als reden op
sport, een beladen onderwerp. In de eerste plaats
dat hij last had van une gastro-entérite. Zijn darmen
voor de holebi’s die niets met sport hebben, maar
speelden op. Dit jaar gooide de club het over een
menen te weten dat al hun gelijkgeaarden door die
andere boeg. Het waren des raisons personnelles tou- vreselijke macho’s en macha’s van hetero’s verchant aux convictions religieuses.
plicht worden in de kast te blijven. Zo werd het ook
Eigenlijk werd bedoeld: hij is moslim en volgens
deze week weer gesteld: waar zitten al die homo’s
zijn geloof zijn homo’s gelijke rechten niet waard.
in het voetbal en bij uitbreiding andere contactDat bevestigde de president van
sporten?
Senegal met niet zoveel woorGoeie vraag. Fashanu heeft
den. Ik weet niet of dat klopt,
destijds niet voor een dijkbreuk
Als homo’s in het
ben geen Koran-kenner en dat is
gezorgd, later die ene basketbalook de kwestie niet. Zijn coach
ler in de VS ook niet en Daniels
voetbal massaal
Mauricio Pochettino, wel al aanzal ook een fait divers blijven, al
veilig onder de radar
beland in de 21ste eeuw, zei het
zou het wel mooi zijn als hij zou
heel duidelijk: Gueye is he-ledoorbreken op het hoogste niblijven tijdens hun
maal niet geblesseerd. Gueye
veau. De praktijk leert dat homocarrière, waarom
was not amused en verweet club
seksualiteit doorgaans minder
outen zij zich dan
en trainer hem te hebben geout,
voorkomt in de sport dan in de
als homofoob dan.
rest van de maatschappij, maar
niet na hun carrière?
Even is Gueye een affaire geook heel af en toe méér. Zo is er
worden, maar die is nogal snel
dat opvallende verschil: er zijn
gaan liggen nadat Valérie Pécresmeer lesbiennes dan homo’s in
se om een sanctie vroeg. L’Équipe voegde eraan toe,
de topsport. En in de ene sport komt hovoor de Fransen die dat niet zouden hebben gewemoseksualiteit vaker voor dan in de andere.
ten: Pécresse, candidate LR (les Républicains) à la
Het is een foute veronderstelling dat onderdrukprésidentielle, en dan tussen haakjes maar niet minking dé reden zou zijn waarom de concentratie hoder dodelijk 4,78%. Of haar kiesresultaat. Affaire
moseksuele sporters bij de mannen lager is dan bij
classée. Voorlopig, want verwacht wordt dat PSG
de vrouwen. Die concentratie is bij de mannen
hem gaat lozen.
omgekeerd evenredig met de viriliteit en het machisOver het Kanaal was de kwestie homo’s in het
mo van een sport – en de meeste sporten zijn nu eenvoetbal ook the talk of the week. Jake Daniels heeft er maal viriel – en bij de vrouwen rechtevenredig.
zich geout. Daniels speelt bij Blackpool FC in de
Wie dat allemaal maar onzin vindt, uitgebraakt
tweede divisie, The Championship. Om precies te
door een oudere hetero zonder recht van spreken,
zijn: bij de jeugd van Blackpool FC en hij heeft bij
mag een antwoord verzinnen op volgende vraag: als
de U18 dertig goals gescoord. Hij is dus zeventien.
homo’s in het voetbal massaal veilig onder de radar
Aan zijn outing ging iets wat leek op een commublijven tijdens hun carrière, waarom outen zij zich
nicatiestrategie vooraf: er zou zich een voetballer
dan niet na hun carrière? Waarom heeft nog geen
outen en met zijn allen zaten we te wachten wie dat
enkele topvoetballer zich één, vijf, tien, twintig jaar
was. Bleek het een zeventienjarige onbekende te
later als homo geout? Het antwoord zou weleens
zijn. Niet minder waardevol en een uiterst moedige
kunnen zijn dat er gewoon minder of (haast) geen
stap op díé leeftijd in dát milieu, maar het was toch
homo’s zijn in het topvoetbal, omdat ze zich nooit
een beetje op de honger blijven zitten.
aangetrokken hebben gevoeld tot die sport.

De Senegalees Idrissa Gueye (PSG) weigerde deel te nemen aan de dag tegen homofobie. © PHOTO NEWS

