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Leko was tot begin vorige 
maand aan de slag als hoofdtrai-
ner bij het Chinese Shanghai 
Port. Voordien had hij in België 
OHL, STVV, Club Brugge en 
Antwerp onder zijn hoede. Na 
zijn vertrek bij Club werkte hij 
een tijdje bij Al-Ain FC uit de 
UAE Pro League. (BELGA)

Ivan Leko keert terug naar 
jeugdliefde Hajduk Split
Ivan Leko is de nieuwe trainer 
van de Kroatische topclub Hajd-
uk Split, zo maakte de club za-
terdag bekend. De 44-jarige 
Kroatische ex-international on-
dertekende bij zijn voormalige 
jeugdclub, waar hij ook als 
profspeler debuteerde, een 
contract tot medio 2025.

“Dit is een heel bijzonder, 
emotioneel moment”, zegt Leko 
in een mededeling op de club-
website. “Ik begon met voetbal-
len bij Hajduk en wist dat ik er 
ooit zou terugkeren als coach. Ik 
hoop dan ook dat ons nog veel 
moois te wachten staat.”

Ivan Leko: 
‘Ik begon met 
voetballen bij 
Hajduk en wist 
dat ik er ooit zou 
terugkeren als 
coach’

Lukaku en Henry kunnen het 
uitstekend met elkaar vinden. 
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Romelu Lukaku hoopt 
op Thierry Henry als 
nieuwe bondscoach

Dat Lukaku de kandidatuur van 
Thierry Henry steunt, hoeft niet 
te verbazen. De Franse legende 
is de mentor van ‘Big Rom’ 
sinds hij in 2016 de staf van de 
Duivels vervoegde. Ze staan 
constant in contact met elkaar. 
Henry voorziet Lukaku van 
raad en daad.

“Als het van mij zou a� an-
gen, wordt Henry de nieuwe 
bondscoach van België”, zegt 
Lukaku aan Sky Italia. “Hij heeft 
het respect van alle spelers. Hij 
heeft (als speler) alles gewon-
nen. Hij weet wat we moeten 
doen. Hij kent iedereen. Ik zeg 
het openlijk, hier. Ik weet niet 
wie de bond zal kiezen, maar 
hopelijk wordt het Henry. Hij is 
een geboren winnaar.”

Lukaku geeft in het interview 
aan dat hij graag bij Inter zou 
blijven, maar dat Chelsea het 
laatste woord heeft. De Engelse 
topclub verhuurt hem voor 8 
miljoen euro per jaar aan de Ita-
liaanse topclub, maar stuurt 
aan op een de� nitieve oplos-
sing. Chelsea betaalde in de zo-
mer van 2021 een bedrag van 

In een interview met Sky Ita-
lia heeft Romelu Lukaku (29) 
zijn mening gegeven over 
wie Roberto Martínez moet 
opvolgen als bondscoach. 
‘Als het van mij a� angt: 
Thierry Henry.’

113 miljoen voor Lukaku. De re-
cordtransfer werd een � op. 
Lukaku keerde na een jaar met 
hangende pootjes terug. Omdat 
hij met toenmalig Chel-
sea-coach Thomas Tuchel abso-
luut geen klik had. 

Lukaku: “Iedereen weet wat 
ik wil. Ik zou graag blijven, maar 
het hangt van Chelsea af. Ik wil 
Inter eerst weer doen winnen, 
daarna zullen we praten. Na-
tuurlijk zou ik mijn loopbaan 
graag bij Inter beëindigen. Maar 
ik moet ooit terugkeren naar 
Anderlecht. Mijn familie zou 
ook graag nog een tijdje in Mi-
laan blijven. Mijn zoontje Ro-
meo (5) speelt ondertussen ook 
bij Inter, in de academie.” (KTH)

Arsenal comfortabeler op kop 
na puntenverlies Man City
Ook Kevin De Bruyne zal met 
een kater zijn opgestaan op 
nieuwjaarsdag. In een partijtje 
eenrichtingsvoetbal tegen Ever-
ton liep Manchester City toch 
nog tegen een gelijkspel aan.

Veel beweging in en rond de 
zestien, 74 procent balbezit en 
een intikker van Erling Haal-
and, zijn 27ste al in het shirt van 
Manchester City. Er zijn nog ze-
kerheden in het leven.

Manchester City leek dan ook 
op weg om dat varkentje ge-
naamd Everton wel even te was-
sen. De 1-0 bij rust was overver-
diend, de bezoekers speelden 

niets bij elkaar. Eigenlijk ook na 
de pauze niet. Op één heerlijke 
knal van Gray na. “Soms moet 
je wat geluk hebben”, glimlach-
te Everton-coach Frank Lam-
pard achteraf.

Wat het puntenverlies extra 
pijnlijk maakt, is dat City leider 
Arsenal nu weer twee punten 
ziet uitlopen. The Gunners had-
den weinig moeite met het 
Brighton van Leandro Trossard. 
Vlak na rust al stond het 0-3, 
Brighton ‘milderde’ nog tot 2-4. 
De kloof tussen de leider en eer-
ste achtervolger City staat al op 
zeven stuks. (NVE)
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Sportprijzen

I n Nederland zijn de sportprijzen al een paar we-
ken uitgereikt. Naar aloude gewoonte was er ge-
doe. Niet zozeer over de winnaar bij de mannen. 
Dat werd Max Verstappen die voor de tweede keer 
wereldkampioen was geworden in de formule 1.

Bij de vrouwen won Irene Schouten en daar 
was wat meer over te doen. Irene Schouten is een 
schaatster en hoewel schaatsen een oer-Hollandse 

sport/tijdverdrijf is, zijn er ook Nederlanders die de 
aandacht voor schaatsen overdreven vinden. Zwem-
mers waren de eersten om het schaatsen als televisie-
sport in vraag te stellen. De laatste jaren is ook de wie-
lerlobby zich gaan storen aan al dat schaatsen op de 
televisie.

Op Twitter verscheen een vraag van een ex-wiel-
renster: “Wat moet Annemiek Van Vleuten nog meer 
doen dan de drie grote rondes winnen en wereldkam-
pioen worden om sportvrouw van het jaar te wor-
den?” Het klopt dat Van Vleuten 
die prijs nog nooit heeft gewon-
nen. Zelfs als ze op haar � ets was 
blijven zitten in Rio tijdens de 
olympische wegrit (maar ze crash-
te jammerlijk), had ze nog niet ge-
wonnen. Nederland had toen met 
Sanne Wevers voor het eerst een 
olympisch kampioene in de gym-
nastiek.

Van Vleuten kan niet veel meer 
doen dan wat ze al jaren aan een 
stuk doet: alles winnen waar ze 
aan de start komt. Herhaalt ze dat 
in haar afscheidsjaar 2023, dan is 
de prijs voor haar. Voor 2022 kozen de vakjury (die de 
shortlist opstelde) en uiteindelijk de topsporters voor 
Irene Schouten, die op de winterspelen in Peking drie 
keer goud en één keer brons won. Terecht. Wie die 
keuze in vraag stelt, snapt niets van sport. Of is beze-
ten van één sport en in dat laatste bedje zijn wel meer 
wielera� cionado’s en heel veel sportjournalisten ziek.

Over naar België. Onze sportman/vrouw/ploeg/
coach van het jaar worden aanstaande vrijdag be-
kendgemaakt. Bij de vrouwen is het een no-brainer. 
Ondanks de mooie prestaties van wielrenster Lotte 
Kopecky moeten de Europese en wereldtitels in de 
zevenkamp van Na�  Thiam hoger worden ingeschat.

Als Thiam de prijs niet zou krijgen, heeft dat niets 
met sportieve afwegingen te maken, maar met de 
breuk met haar coach Roger Lespagnard. Die move 
kon vooral in het zuiden van het land op weinig be-
grip rekenen en toen ze dan ook nog eens met een 
Vlaamse coach in zee ging, was het hek van de di-
gue. Afwachten wat het wordt, maar dat geldt nog 

meer bij de mannen.
Toen Remco Evenepoel in april Luik-Bastenaken-

Luik won op weergaloze wijze, was hij op slag de top-
favoriet voor sportman van het jaar. Althans bij de 
wielerpers. Kort nadien lag Thibaut Courtois een paar 
keer goed in de weg in de Champions League-� nale 
en was ook hij de gedoodverfde sportman van het 
jaar. Althans voor de voetbalpers.

Nog een maand later was het Ronde van Frankrijk 
en reed Wout van Aert het hele veld op een hoopje. 
Zijn ploeg pakte de hoofdprijs. Hij kreeg een eervolle 
groene vermelding voor moed en opo� ering en werd 
ook frontrunner voor sportman van het jaar. Fast for-
ward naar de Vuelta. Remco Evenpoel won er als eer-
ste Belg in 45 jaar een grote ronde. Nu was de discus-
sie echt beslecht: hij en niemand anders zou 
sportman van het jaar worden.

Toen hij een week later ook nog eens wereldkam-
pioen werd in de stijl van Luik-
Bastenaken-Luik, kreeg ik voor de 
zoveelste keer de vraag: en, stem 
je nog altijd voor Bart Swings als 
sportman van het jaar? 

Natuurlijk wel. 
De man is Europees en olym-

pisch kampioen, godbetert, hoger 
kan niet. In de Vlaamse topsport–
index, die de verschillende kam-
pioenschappen en prestaties 
waardeert met punten, is een vier-
jaarlijkse olympische titel alleen al 
zestien punten waard, een wereld-
titel die jaarlijks wordt uitgedeeld 

vier punten. Tel er daar vier bij voor de Vuelta en LBL 
en je zit nog maar aan twaalf.

Ik dacht dat ik naar aloude traditie comfortabel al-
leen stond met die mening, maar tot mijn immense 
vreugde waren de heren-sportkenners Jean-Marie De-
decker en José De Cauwer zaterdag in Het Nieuwsblad 
dezelfde mening toegedaan: Swings sportman van het 
jaar en Evenepoel tweede.

Frank Raes probeerde nog wat te relativeren: de 
massastart zou iets meer niche zijn dan de vijf en tien 
kilometer. Sorry, maar neen, het is andersom. Swings 
controleerde een veld Amerikanen, Koreanen, Chine-
zen, Japanners — die we niet zien op een WK wielren-
nen — en tot slot ook Europeanen. Hij maakte hen één 
na één af op het hoogste schouwtoneel van de sport.

Als Remco Evenepoel Sportman van het Jaar 2022 
wordt in België is dat het gevolg van de stemprocedu-
re. Als we in België niet de sportjournalisten maar de 
topsporters zouden laten kiezen zoals in Nederland, 
dan wordt het ongetwijfeld Bart Swings.

Bart Swings 
sportman van het 

jaar? Natuurlijk wel. 
De man is Europees 

en olympisch 
kampioen, 

hoger kan niet

Swings pakte olympisch goud op de massastart. De hoogst mogelijke eer in sportland. © PHOTO NEWS


