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Breed getackeld

Nog voor de ‘topper’ valt
Vertonghen uit met spierpijn
De topper op de Bosuil had weinig om het lijf. Anderlechtcoach Robin Veldman moest
nog voor de aftrap zijn troepen
herschikken. Jan Vertonghen
voelde iets aan de kuit tijdens
de opwarming en nam geen risico met het oog op het WK.
Op een schotje van Lior Refaelov en een doelpunt uit buitenspel van Calvin Stengs na
kwam niemand in de buurt van
de doelmannen. Toen Anderlecht plots toch in de zestien opdook, kreeg Francis Amuzu een
duw in de rug. De ref en de VAR
vonden er niets aan.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Adrien Trebel vierde na een
maandenlange revalidatie zijn
rentree. Mark van Bommel
gooide Michael Frey nog in de
strijd en in één fase kreeg Antwerp twee enorme kansen.
Hendrik Van Crombrugge redde een poging van Anthony Valencia en in de rebound knalde
Jelle Bataille via het been van
Zeno Debast tegen de paal.
Antwerp ziet Racing Genk
verder weglopen, negen punten
voorsprong telt de leider uit
Limburg intussen al. Ook Anderlecht schiet weinig op met
dat ene punt. (KDZ)

De valkenier

Ook Union maakt
kennis met Westelse
weerbaarheid
Union moest tegen Westerlo
hard werken om een late
gelijkmaker (1-1) en een punt
uit de brand te slepen.
Coach Karel Geraerts keek
na afloop naar de positieve
dingen. ‘We lopen een punt
uit op Club Brugge.’
Een goede wedstrijd speelde
Union niet, maar dat had ook
met de kwaliteit van de tegenstander te maken. Westerlo was
naar het Dudenpark afgezakt
met de vaste wil zich te herstellen van de thuisnederlaag een
week eerder tegen Sint-Truiden. De Kempenaars scoorden
kort voor de pauze via Kyle Foster en deden na de rust veel
meer dan enkel van zich afbijten. Daar had Karel Geraerts
best wel respect voor.
“Je kunt zeggen dat we hier
twee punten laten liggen, maar
ik zie dit gelijkspel toch eerder
als een gewonnen punt”, stelde
de coach. “Westerlo speelde zoals gewoonlijk open, aanvallend
voetbal.”
In de midweekse Europese
wedstrijd tegen Union Berlin
was de vicekampioen, ondanks
het feit dat ze vooraf al verzekerd waren van de groepswinst,
toch behoorlijk diep gegaan.
Dat liet zich tegen Westerlo gevoelen, vooral bij spelmaker
Teddy Teuma.

Jupiler Pro League

“Er zat wat vermoeidheid in
onze rangen. Toch konden we
het fysiek blijven opbrengen om
Westerlo tegen zijn eigen doel
aan te plakken”, zag Geraerts.
“Daar werden we met het doelpunt van Gustaf Nilsson uiteindelijk voor beloond.
“Echt, ik kan mijn jongens helemaal niets verwijten. We willen onze thuismatchen winnen
en dat lukte nu niet. Maar we lopen een punt uit op Club Brugge, zo zie ik dat. Trouwens, iedereen in deze club zou deze
zomer met beide handen getekend hebben voor een eerste
plaats in de Europese groep en
een derde plaats in de competitie.” (LUVM)

Union-kapitein Teddy Teuma
werd, zeer tegen zijn zin, in de
slotfase naar de kant gehaald.
© BELGA
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Racing Genk - Charleroi
KV Mechelen - Zulte Waregem
Cercle Brugge - OH Leuven
Seraing - STVV
Eupen - Standard
AA Gent - Club Brugge
Union - Westerlo
Antwerp - Anderlecht
KV Oostende - KV Kortrijk
Stand
1. Racing Genk
2. Antwerp
3. Union
4. Club Brugge
5. AA Gent
6. Standard
7. Westerlo
8. STVV
9. OH Leuven

16
16
16
16
16
15
16
16
16

43
34
33
32
27
25
23
23
22

4-1
2-2
2-1
1-2
2-0
2-0
1-1
0-0
gisteravond
10. Cercle Brugge
11. Anderlecht
12. Charleroi
13. KV Mechelen
14. Eupen
15. KV Oostende
16. KV Kortrijk
17. Zulte Waregem
18. Seraing

16
15
16
16
16
15
15
16
16

22
20
19
18
15
14
12
12
11
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Sjeik Tamim bin Hamad al-Thani overhandigt een beker aan de spelers van de Qatarese club Al-Duhail,
enkele jaren geleden in Doha. © AP

e emir van Qatar (voluit Zijne Hoogheid Emir
die gekke Koreaan Kim af te houden in Azië. Anders
Sjeik Tamim bin Hamad al-Thani) heeft recen- was het echt niet gelukt. Voor wat, hoort wat.”
telijk van zich laten horen. Hij is verontwaarJacques, ook al wijlen Jacques Rogge, werd in 2001
digd, randje boos zelfs.
voorzitter van het IOC, inderdaad met de steun van
Zijn speech voor de ministerraad van Qatar een deel van Azië. Hoewel Rogge had gezworen om
ging als volgt: “Sinds wij de eer kregen om de
vooral sportkennis binnen te halen, was het eerste
World Cup te organiseren is Qatar voorwerp
lid dat hij een jaar later liet coöpteren de valkenier
geweest van een ongezien negatieve campagAl-Thani. In 2013 volgde de sjeik, die in 2010 de
ne. Aanvankelijk hebben we alle kritiek ter harte geWorld Cup-bid succesvol afrondde, zijn vader als
nomen. Al snel werd het duidelijk dat de campagne
emir op.
een graad van wreedheid bereikte, waarbij je je moet
Wat zijn tirade betreft, de emir heeft een beetje
afvragen wat de motieven hierachter zijn.”
gelijk. De World Cup in Qatar wordt geframed als
Ik ben Al-Thani weleens tegen het lijf gelopen met het meest schandalige sportkampioenschap ooit,
rond mijn nek een van die speciale OFH-accreditageorganiseerd op de meest onaantrekkelijke plek,
ties, waarbij OFH stond voor Olympic Family Hospi- in een daartoe compleet ongeschikt land. Die camtality. Daar waren er maar een stuk of dertig van,
pagne wordt gestuurd van de Angelsaksische (lees:
uitgeschreven door de persdienst van het InternatiBritse) pers. En wij kopiëren, vaak zonder nuance.
onaal Olympisch Comité; ze dienden voor een vlotJa, het land heeft veel migranten en had met kafate toegang tot het IOC-hotel. Dat
la een systeem van lijfeigenleidde steeds tot verwarring op
schap. Na de toewijzing van het
de competitieplaatsen, zelfs bij
WK heeft het onder druk van
Stop met die
de Chinezen in Peking in 2008.
mensenrechtenorganisaties kafavoetballers een
Wat mij dan weer in staat stelde
la afgeschaft en is er een minigeweten te willen
om in de Olympic Family-lounge
mumsalaris ingevoerd waarvoor
te gaan verpozen met mijn goede
Nepalezen, Indiërs, Pakistani,
schoppen. De kritiek
kennis wijlen Hein Verbruggen.
Bengali, Sri Lankanen en andere
moet zich toespitsen
Verbruggen was IOC-lid, en
onderbedeelde Aziaten op hun
ook nog eens de olympische burblote knieën naar Qatar willen
op de FIFA
gemeester van Peking 2008, en
komen.
Al-Thani was op zijn 32ste de
Die 6.500 doden onder die
jongste van alle IOC-leden geworden. Verbruggen
2,65 miljoen migranten (op een totaal van 3 miljoen
stelde mij bij het BMX aan Al-Thani voor. Erg geïnte- inwoners) uit het The Guardian-artikel, dat te pas en
resseerd in sport leek de toen nog gewone (nou ja)
te onpas wordt geciteerd, zijn niet verzonnen. Weer
sjeik niet. Op zijn olympisch cv bij beoefende sporenige nuance wel: dat zijn mensen die zijn doodgeten: voetbal, tennis, zwemmen en valkenieren, het
gaan in die bevolkingsgroep en niet altijd omdat ze
stond er echt.
hard moesten werken (maar minder hard dan in
Hij gaf niet de indruk dat hij een machtig man
hun thuisland). In datzelfde artikel stond dat 37 dowas, maar ik kende mijn olympische pappenheiden kunnen worden gelinkt aan de stadionbouw.
mers: hij was wel degelijk machtig. We schudden
Dat zijn er 37 te veel. Nooit meer Qatar, helemaal
handen en ik zei “it’s an honour, your highness”. Ver- mee eens, maar stop met die voetballers een gewevolgens wilde ik bij zo’n groen theetje wel van Hein
ten te willen schoppen en hen zoals de Australiërs
weten hoe zo’n Qatarees in godsnaam IOC-lid was
in onnozele filmpjes te laten opdraven. De kritiek
kunnen worden. Bovendien nog wel als voorzitter
moet zich toespitsen op de wereldvoetbalbond FIFA
van een olympisch comité van een land dat ochardie een compleet irrelevant sport/voetballand, via
me in meer dan honderd jaar Olympische Spelen
corrupte verkiezingen, het op één na grootste sporttwee bronsjes had gewonnen, met een getransforevent van de wereld in de schoot heeft geworpen.
meerde Somaliër en Bulgaar. Later zou hoogsprinVorige week bestond Gianni Infantino, de voorzitter
ger Mutaz Essa Barshim drie medailles winnen, met
van de FIFA, het om op te roepen voetbal niet te
goud in Tokio als ultieme bekroning, maar die is
misbruiken voor politieke spelletjes. De grapjas
dan weer van Soedanese afkomst. Qatar was nooit
woont al meer dan een jaar in Doha. Om het heleeen sportland en is dat nog steeds niet.
maal ingewikkeld te maken: Infantino treft geen
Hein zat een beetje gewrongen. “Ja nou ja Hans,
schuld, want hij was nog niet bij de FIFA toen die
je weet toch dat Jacques de Arabieren nodig had om voor Qatar koos.

