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Gustav Nilsson (1,96 meter), 
de e�  ciëntste spits van Union,  
viert zijn doelpunt met Loïc 
Lapoussin. © BELGA

Boomlange Zweed 
trekt Union ook tegen 
OHL over de streep

Zolang de wintermercato duurt, 
hangt een vertrek van Dante 
Vanzeir in de lucht. Het is af-
wachten of het bestuur en het 
 geïnteresseerde New York Red 
Bulls een deal vinden over de 
transfersom.

Afgelopen week kreeg trainer 
Karel Geraerts wel zicht op hoe 
zijn ploeg het zonder de snelle 
Vanzeir zou kunnen rooien. De 
spits was na zijn hamstringbles-
sure op Cercle niet � t geraakt 
voor OHL. Nilsson stond in die 
twee matchen aan de aftrap en 
bleek telkens redder in nood. Te-
gen OHL bu� elde hij een voorzet 
van Lapoussin in doel.

Negen goals telt hij al over alle 
competities en dat in amper 660 
minuten speeltijd. Zijn gemiddel-
de van één goal om de 73 minu-
ten ligt veel hoger dan dat van de 
andere Union-spitsen. Vanzeir 
scoort om de 185 minuten en Bo-
niface om de 249 minuten.

Waarom hij dan niet meer 
speelkans krijgt? Dat heeft ook te 
maken met het spelsysteem, met 
de sterke Boniface naast de snel-
le Vanzeir die in de rug van de 

Mocht Dante Vanzeir naar 
New York verkassen, dan 
moet Union een nieuw 
 systeem uitdokteren. Gustaf 
Nilsson toonde zich tegen 
OH Leuven als een waardig 
alternatief.

verdediging vaak brokken 
maakt. In de combinatie oogt 
Nilsson wat minder gezwind.

Geraerts erkent dat Nilsson an-
ders rendeert. “Vanzeir houdt 
vaak de tegenstander achterin 
met zijn snelheid. Nilsson is een 
extra troef bij hoge ballen vanaf 
de zijkant. Met Boniface en Nils-
son hebben we dan twee grote 
mensen voorin, die samen met 
in� ltrerende middenvelders ge-
vaarlijk kunnen zijn.”

Nilsson zelf blijft bescheiden 
bij zijn goede statistieken. “Ik 
heb er geen � auw benul van dat 
ik gemiddeld meer scoor dan de 
andere spitsen, zoiets reken ik 
niet uit. Ik wil zoveel mogelijk 
spelen.” (BF)

bloed had gevonden. Vijf dagen 
bleef ik in de kliniek.”

Pas na een maand was hij 
klaar voor een invalbeurt, in 
Anderlecht. “Ik kom van ver te-
rug, want ik was veel spiermas-
sa verloren. Na Westerlo hoop 
ik volgend weekend al een volle 
match aan te kunnen.” (LUVM)

Zulte Waregem-spits hersteld 
van vleesetende bacterie
De wederopstanding van Zulte 
Waregem zette zich tegen Wes-
terlo slechts half door (1-1). Het 
punt kan in de eindafrekening 
wel van groot belang blijken. 
Het was Jelle Vossen die de bal 
tegen de netten kopte.

Vossen was twee maanden 
onbeschikbaar geweest vanwe-
ge last van de luchtwegen. Maar 
er bleek veel meer aan de hand. 
“Tijdens de WK-break voelde ik 
me niet lekker en liet ik me on-
derzoeken”, zei Vossen. “Bleek 
dat er zich een vleesetende bac-
terie in mijn lichaam had ge-
nesteld, die de weg naar mijn 

Jelle Vossen: 
‘Ik kom van ver 
terug, want ik was 
veel spiermassa 
verloren’

Breed getackeld

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Gebakken lucht

G isteren op de radio: “Patrick Lefevere is een 
foefelaar.” En toen begon een liedje.

Dat opvallende zinnetje, destijds uitgespro-
ken door een verslaggever die ik niet kon 
thuisbrengen, was het laatste in een blokje 
over de onzalige januarimaand van 2007. Zes-
tien jaar geleden voelde een krant zich geroe-
pen om in een aantal a� everingen Lefevere 

neer te zetten als een ex-verslaafde en zijn team als 
hardleerse dopinggebruikers.

Radio 2 staat nooit op hier ten huize, tenzij om 
7.20 uur voor het lokale weerbericht met de onna-
volgbare Geert Naessens. (Naar ik heb begrepen valt 
dat deze week weg en dan blijft het gewoon Radio 
1.) En ook op zondagochtend voor het doorgaans 
uitstekende De pré historie, dat volgend jaar zijn 
veertigste verjaardag viert. Het retroblokje over ja-
nuari 2007 was duidelijk: Lefevere en zijn teams 
waren ontmaskerd door anonie-
me en minder anonieme getui-
gen en hij was een foefelaar. En 
toen begon dat liedje.

Ik viel van mijn stoel. Ik dacht 
aan een mail naar Guy De Pré, 
een mail naar de directie, deze 
column, een bom had ook ge-
kund. Gelukkig komt aan elk lied-
je een eind en in het volgende 
blokje krabbelde De Pré toch een 
beetje terug: Lefevere had alles 
ontkend – ze lieten hem ook ho-
ren – en zou later samen met zijn 
hoofdarts van de rechtbank een 
schadevergoeding krijgen. Wat niet helemaal correct 
is, maar leest u vooral verder.

Inmiddels kwam iets minder stoom uit mijn oren, 
maar mijn huisgenote – anders nooit te beroerd om 
mij in te tomen – zette mij weer op het juiste spoor. 
“Dit is wel Radio 2, hier luisteren veel mensen naar, 
en er zat een liedje tussen de zogezegde feiten en de 
relativering van die feiten, wat wil zeggen dat het eer-
ste blokje vast meer is blijven hangen dan de recht-
zetting die er eigenlijk geen was.”

Er zitten veel haken en ogen aan de media en hoe 
die berichten, en de manco’s zijn niet te tellen, maar 
één heel groot is alvast hoe verschillend negatief be-
vestigend en sensationeel nieuws wordt gepercipi-
eerd en onthouden vergeleken bij positief of ontken-
nend nieuws. Dat is iets waar elke journalist mee 
worstelt en wie er niet mee worstelt is niet geschikt 
voor dit vak.

Dat staat onder meer in het boek Flat Earth News
van Nick Davies, toen een journalist van The Guardi-

an. Het verscheen in 2008 en twee jaar later in verta-
ling (Gebakken lucht) en het is nog steeds een aanra-
der. Een van de valkuilen is dat media elkaar op den 
duur gaan kopiëren, afschrijven zo u wilt. Enerzijds 
uit luiheid, anderzijds omdat de nieuwsmanagers 
zich vooral richten op andere media om de eigen 
lijn te bepalen. Dat kan een diametraal tegenoverge-
steld standpunt zijn (antiwoke zal woke oproepen), 
maar in sommige dossiers moeten alle media mee 
met de � ow.

Dat was ook het sfeertje in januari 2007 toen die 
ene krant met het grote Lefevere-dossier kwam. Op 
een andere krant had de redactie, waarvan een jour-
nalist mij later uitgebreid heeft bedankt, die ochtend 
opdracht gekregen om een gelijkaardig dossier te 
maken. Dat kregen ze niet klaar in een etmaal, maar 
gelukkig was deze krant iets sneller en snuggerder.

Walter Pauli, Sven Spoormaekers en ikzelf plozen 
het dossier uit, � leerden elke be-
schuldiging, checkten de feiten 
en naarmate de middag vorderde 
en de avond naderde en het tik-
ken moest beginnen, besloten we 
dat maar één insteek journalistiek 
te verantwoorden was: het hele 
dossier was verzonnen.

Nog een geluk dat onze krant in 
de maanden daarvoor meerdere 
keren met Lefevere in de clinch 
was gegaan en dat wij inzake do-
pingberichtgeving enige ervaring 
hadden, of we waren nooit ge-
loofd. Dat eerste artikel waarin 

we alles weerlegden, behalve dat hijzelf als renner 
ooit had geëxperimenteerd met amfetamines en cor-
ticoïden (wat een maand eerder in deze krant had ge-
staan), zette de toon voor de andere media.

Wat De pré historie gisteren heeft gedaan, is niet 
correct. Eerst de beschuldigingen, dan een muziekje 
en daarna een korte reactie om eerder ‘nieuws’ te 
ontkrachten – nog wel op Radio 2, niet bepaald de 
thuishaven van factcheckers –, dat is journalistieke 
misleiding.

Dat was ook de mening van de rechter in eerste 
aanleg over het krantendossier en hij kende Lefevere 
en co. een schadevergoeding toe. Een jaar later dien-
de het beroep en hier zat De pré historie er opnieuw 
naast. De schadevergoeding is niet het gevolg van 
een uitspraak van welk hof dan ook, maar van een 
regeling buiten de rechtbank om. Die was het gevolg 
van een onwaarschijnlijke blunder van de krant. De 
meest saillante details komen later dit jaar aan bod in 
een docu over Lefevere op de VRT.

Beschuldigingen, 
dan een muziekje en 

daarna een korte 
reactie om eerder 

‘nieuws’ te 
 ontkrachten, dat is 

misleiding

Manager Patrick Lefevere tijdens de ploegvoorstelling in De Panne, begin deze maand. Zestien jaar 
 geleden werd hij door een krant onterecht met doping in verband gebracht. © PHOTO NEWS

Jupiler Pro League
Eupen - Racing Genk uitgesteld
Zulte Waregem - Westerlo 1-1Zulte Waregem - Westerlo 
KV Mechelen - KV Kortrijk 3-2KV Mechelen - KV Kortrijk 
KV Oostende - Cercle Brugge 1-2KV Oostende - Cercle Brugge 
Union - OH Leuven 1-0
Antwerp - Standard 4-1
Seraing - Anderlecht 0-1
Club Brugge - Charleroi 2-2
STVV - AA Gent gisteravond

Speeldag 22

1. Racing Genk 21 55
2. Union 22 49
3. Antwerp 22 45
4. Club Brugge 22 37
5. AA Gent 21 35
6. Standard 22 34
7. Westerlo 22 31
8. STVV 21 31
9. OH Leuven 22 30

10. Cercle Brugge 22 30
11. Anderlecht 22 27
12. Charleroi 21 27
13. KV Mechelen 21 25
14. KV Kortrijk 22 21
15. Eupen 21 20
16. Zulte Waregem 22 20
17. KV Oostende 22 17
18. Seraing 22 15

Stand


