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Kilowattuurslurpers

O oit was L’Équipe een supergoede sportkrant, 
de beste van de wereld. Toen ze met een da-
lend lezerspubliek te maken kregen, hebben 
ze het geweer van schouder veranderd, zeg 
maar de tering naar de nering gezet. Dat 
ging erg simpel: geen tering meer, alleen 
nog hoera-nieuws, de Sporza-formule als het 
ware.

Het gevolg is dat L’Équipe nog steeds de meest 
complete sportkrant van de wereld is, maar bij tijd 
en wijle meesurft op een (tricolore) hype en onver-
anderlijk zwaar chauvinistisch wordt als een Frans 
staatsburger in de buurt komt van medailles. In ge-
val van podia zijn het kot en de gazet te klein.

Zo is L’Équipe met de tijd het fanzine geworden 
van PSG, Paris Saint-Germain, de voetbalclub van 
MNM, Messi-Neymar-Mbappé. Elke bericht groot of 
klein over PSG wordt met het nodige tromgero� el 
geschreven en voorzien van ronkende titels. Groot 
was dus de verbazing toen woensdag ineens twee 
volle pagina’s werden gewijd aan 
wat inmiddels in de Franse me-
dia een eigen leven is gaan leiden 
als char à voile gate of het zeil-
wagenschandaal.

We praten u even bij. Vorig 
weekend vloog PSG met de pri-
véjet van de club naar Nantes, 
een kleine vierhonderd kilome-
ter van Parijs. Een directeur van 
de TGV-Intercités had middels 
een tweet gesuggereerd dat het 
ook per trein zou kunnen, veel 
minder verspilling van energie, 
veel minder vervuilend en am-
per twee uur kwijt. Een privéwagon en zo, dat was 
allemaal mogelijk. Twee ook.

Op de persconferentie voorafgaand aan de wed-
strijd tegen Juventus deze week kreeg PSG-trainer 
Christophe Galtier daarover een vraag. Hij dacht 
even na en sprak toen de inmiddels legendarische 
woorden: “We hebben bekeken met onze transport-
maatschappij of we voortaan kunnen reizen per 
zeilwagen.”

Kylian Mbappé, die naast hem zat, bescheurde 
het. De sociale media niet. De politiek ook niet. De 
repliek van Galtier was even gevat als dom en we-
reldvreemd, vintage voetbal. Media die zich door-
gaans beperken tot een kort verslag en de uitslag 
ontfermden zich nu over de zaak: als elke burger in 
dit land moet besparen op energie, waarom het 
voetbal niet?

Dat is een terechte vraag. Het is niet duidelijk of 
de burger, laat staan de voetbalfan die niet verder 
kijkt dan de uitslag van zijn favoriete club, wel be-

seft welke uitzonderingspositie deze sport zich 
toe-eigent. Neem nu de voorbije droge periode. 
Oké, er was geen sproeiverbod voor tuinen, maar 
boeren moesten zich wel aan allerlei regels onder-
werpen. Voetbalclubs niet. Er zijn voorbeelden van 
clubs die in de ook al zo droge jaren 2019 en 2020, 
toen er wel een sproeiverbod gold, vrolijk leiding-
water sproeiden op hun velden. Onder het motto: 
de velden moeten worden gesproeid, dat verhin-
dert blessures en de bal gaat sneller rond. Is water 
duur? Wij hebben geld genoeg.

Deze zomer, toen er een oppompverbod was uit-
gevaardigd voor niet-bevaarbare waterlopen, is 
minstens één club betrapt bij het oppompen van 
water uit een beek naast haar oefencentrum.

Sproeien is een obsessie, bij voorkeur voor elke 
wedstrijd/training, maar een beetje club heeft daar-
voor een circulaire regenwaterinstallatie. Als die te 
klein en dus snel leeg is, gaat de stadskraan open.

Nu is het beginnen te regenen en is die zorg weer 
van de baan, maar straks wordt 
het ook weer donkerder en 
wordt de obsessie om het groene 
gras nog acuter. Werkt de draina-
ge wel, groeit het gras nog? Gras 
hoort niet te groeien in de win-
ter, althans niet waar wij wonen, 
maar wel in een voetbalstadion. 
Dus staan er hele batterijen lich-
ten op het gras, in de donkerste 
weken branden die zelfs 24 uur 
aan een stuk. Dat zijn voor alle 
duidelijkheid geen ledlichten 
maar kilowattuurslurpende 
geel-oranje monsters die de gras-

sprieten moeten wijsmaken dat de  zon schijnt.
Omdat lampen alleen vaak geen soelaas bieden 

wordt ook nog eens de veldverwarming aangezet. 
Die was origineel bedoeld om eventuele sneeuw en 
ijs te laten smelten, maar in nogal wat (rijke) clubs 
staat die in de wintermaanden volle bak te draaien, 
dag en nacht. Weerom: de grassprieten moeten 
denken dat het lente is.

Kunstgras zou alvast veel van voorgaande systeem-
fouten oplossen, maar daar wil het archaïsche voet-
bal niet aan. Als het op echt gras moet, dan is er maar 
één oplossing om deze energieverslindende waanzin 
te stoppen: van voetbal een zomersport maken. Als 
ze straks kunnen voetballen in Qatar bij vijftig graden 
moet dat bij ons ook bij die occasionele dertig lukken. 
Dat is alvast een pak gezelliger. Ook minder energie-
verslindend, want als het erg koud is gaan in de mo-
dernste stadions boven de duurste plaatsen en op de 
terrassen van de skyboxen de branders aan, kwestie 
van de vips niet te laten bibberen.

Als het op echt gras 
moet, dan is er één 
oplossing om deze 

energieverslindende 
waanzin te stoppen: 

van voetbal een 
zomersport maken

Activisten van Greenpeace klagen de lakse klimaathouding van topclub PSG aan voor het Parc des  Princes 
in Parijs. © AFP

reld die haar bewonderden, en 
we rouwen samen met iedereen 
om haar heengaan.”

Ook de Schotse voetbalbond 
schrapt alle wedstrijden op de 
hoogste niveaus. Het is nog niet 
duidelijk of het overlijden van 
Elizabeth gevolgen heeft voor 
de Europese duels van komen-
de week.

Volgens het o�  ciële advies 
van de regering is het annule-
ren van (sport)evenementen 
niet verplicht tijdens de periode 
van nationale rouw. Sport-
instanties kunnen dus zelf de 
knoop doorhakken. (BELGA)

Premier League stelt alle 
duels van dit weekend uit
De wedstrijden in de Engelse 
profvoetbalcompetities gaan dit 
weekeinde niet door uit respect 
voor koningin Elizabeth II. Dat 
geldt ook voor de wedstrijd van 
maandagavond tussen Leeds 
United en Nottingham Forrest.

“Wij en onze clubs willen 
 hulde brengen aan de lange en 
standvastige dienst aan ons 
land vanwege Hare Majesteit”, 
verklaart Richard Masters, alge-
meen directeur van de Premier 
League. “Dit is een enorm ver-
drietige tijd, niet alleen voor de 
natie maar ook voor de miljoe-
nen mensen over de hele we-

Tessa Wullaert in actie tegen 
Armenië, de laatste groeps-
match in de WK-kwalifi catie. 
© BELGA

Red Flames spelen 
eerst tegen talentvolle 
Portugezen in WK-barrage

De play-o� s worden op 6 (eer-
ste ronde) en 11 oktober (twee-
de ronde) afgewerkt. In beide 
rondes valt de beslissing in één 
wedstrijd.

“Iedereen had natuurlijk 
graag zoveel mogelijk thuis ge-
speeld”, sprak bondscoach Ives 
Serneels na de loting in het 
Zwitserse Nyon. “We moeten 
naar Portugal. We hebben ver-
schillende keren tegen hen ge-
speeld en die wedstrijden wa-
ren altijd heel close. Het is een 
groeiende ploeg in het vrou-
wenvoetbal, met heel talentvol-
le jeugd. Portugal is zo te verge-
lijken met de Red Flames.”

Slaagt het team van Serneels 
(FIFA 19) erin om Portugal (FIFA 
27) uit te schakelen, dan wacht 
thuis een duel met IJsland (FIFA 
14) in de tweede ronde. Op het 
afgelopen EK speelde België 1-1 
gelijk tegen IJsland. “Toen dacht 
iedereen te snel dat IJsland zo-
maar te verslaan was. We weten 
dat het een stug team is met 
veel individuele kwaliteiten.”

Van de drie winnaars in de 
tweede ronde van de play-o� s 
kwali� ceren enkel de beste 

De Red Flames moeten in 
de barrages voorbij Portugal 
en IJsland om volgend jaar 
op het WK te staan. ‘Onze 
kansen zijn � fty� fty’, meent 
bondscoach Ives Serneels.

twee zich direct voor het WK. 
Het nummer drie mag zich op-
maken voor intercontinentale 
play-o� s. Voor die eindstand 
worden de resultaten van de 
wedstrijden in de tweede ronde 
opgeteld bij het klassement van 
de nummers twee.

Aan de WK-barrages hebben 
de Flames overigens geen al te 
beste herinneringen. In hun 
kwali� catiegroep voor het WK 
2019 eindigden ze al eens op de 
tweede plaats, waarna ze in de 
halve � nales van de barrages 
nipt uitgeschakeld werden door 
Zwitserland. Via de komende 
play-o� s hopen de Flames zich 
wel voor het eerst te plaatsen 
voor een WK. (BELGA)

Jupiler Pro League
STVV - Standard gisteravond
KV Kortrijk - KV Mechelen za 16.00 uur
Seraing - Club Brugge za 18.15 uur
KV Oostende - Eupen za 18.15 uur
OH Leuven - Charleroi za 20.45 uur
Westerlo - Anderlecht zo 13.30 uur
Cercle Brugge - Antwerp zo 16.00 uur
Union - Racing Genk zo 18.30 uur
AA Gent - Zulte Waregem zo 21.00 uur

za 16.00 uur

za 20.45 uur

Speeldag 8

1. Antwerp 7 21
2. Racing Genk 7 16
3. Club Brugge 7 16
4. OH Leuven 7 13
5. Union 7 13
6. Charleroi 7 12
7. AA Gent 7 11
8. Anderlecht 7 10
9. Standard 7 10

10. STVV 7 10
11. KV Mechelen 7 7
12. KV Kortrijk 7 7
13. Westerlo 7 6
14. KV Oostende 7 6
15. Eupen 7 6
16. Seraing 7 6
17. Zulte Waregem 7 5
18. Cercle Brugge 7 5

Stand


