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Lou Gehrig is een van de allergrootste
namen uit de geschiedenis van het honk-
bal. Honkbal, jawel. Sport, slaghout,
Amerika, homerun, Joe Di Maggio (die van
Marilyn Monroe, enfin, een van die van
Marilyn Monroe). Vijf trefwoorden, een
rondje Slimste mens ter wereld lukt ons
Europeanen nog net, maar echt weten
waar de klepel hangt, da’s nog iets anders.
Ik herinner me nog vaag dat een gejatte
honkbal de rode draad vormt in
Onderwereld, Don De Lillo’s magnifieke
magnum opus, maar dat lijkt me al eerder
Canvascrack. Toegegeven, van het spelletje
zelf ken ik zo goed als niks. En moet deze
column niet over voetbal gaan, ónze natio-
nale balsport?

Wees gerust, of eerder ongerust, zal blij-
ken, er is een link. Lou Gehrig dus.
Prachtige sportman, met een toepasselijke
bijnaam: The Iron Horse. Een IJzeren
Paard, onverwoestbaar, daarom speelde
hij ook een onafgebroken reeks van 2.130
wedstrijden. Om u een idee te geven van
zijn faam: Gehrig werd geboren in 1903, en
een kleine eeuw later, in 1999, werd hij
over de Grote Plas nog eerste in de poppoll
der beste honkballers. 

Die roem dankt hij niet alleen aan zijn
sportieve prestaties. Gehrig stierf ook
jong, dat helpt in de mythevorming. Op
zijn 35ste. Aan een verschrikkelijke ziekte
die zijn naam kreeg: de Lou Gehrig’s
Disease, bij ons beter bekend als ALS,
Amyotrofische Laterale Sclerose.   

En daar komt het voetbal op de proppen.
Vanavond wordt in Firenze een benefiet-
wedstrijd gespeeld. Voor Stefano
Borgonovo, niet meteen een naam als een
klok. Borgonovo was een niet onverdien-
stelijke aanvaller uit het Van Basten- en
Maradonatijdperk van het Italiaanse voet-
bal, hij speelde voor Fiorentina en voor
Milan. Nu is de ex-spits 44 jaar oud en op
weg naar een gewisse dood. Want getrof-
fen door de ziekte van Lou Gehrig. 

En hij is lang niet de enige voetballer in
de Serie A wiens pad de beroemde
(inmiddels jammer genoeg beruchte)
honkballer kruist. Gianluca Signorini was
de kaarsrechte libero en aanvoerder van
Genoa, toen dat begin jaren negentig plots
furore maakte in Europa en zelfs Liverpool
op Anfield Road ging kloppen. Tien jaar na
die historische zege werd hij door zijn
vrouw en vier kinderen in een rolstoel het
stadion ingeduwd, onaangekondigd. Die
dag regende het tranen. Eén jaar later tikte
de tijdbom ALS een laatste keer en over-
leed Signorini.

De vele voetballers onder de Gehrig-
doden inspireerde een Italiaanse onder-
zoeksrechter tot een onderzoek. De cijfers
zijn onthutsend. Acht keer meer voetbal-
lers dan ‘gewone’ mensen worden door de
ziekte getroffen. De schuld van al die ont-
stekingsremmers, wordt gefluisterd.
Neen, pesticiden op de velden, zeggen
sommigen. Microtrauma’s in de duels, en
vergeet niet dat ook koppen slecht is,
beweren anderen. Zeker is dat bij de
slachtoffers geen doelman zit. Toeval, of
kunnen we de pesticiden alvast uitsluiten? 

De dokters staan nog voor een raadsel.
Wat betreft de oorzaak, en dat is erg, maar
ook voor de gevolgen, en dat is nog veel en
veel erger. Vanavond in Firenze komt de
ultieme droom van Stefano Borgonovo
uit: nog een keer zijn ploegmaats van wel-
eer verzameld zien – Rijkaard, Gullit, Van
Basten en natuurlijk ook Roberto Baggio,
de beste, aldus Borgonovo. In 1988 waren
ze samen goed voor 29 doelpunten bij
Fiorentina.

Borgonovo’s echte droom, die blijft onre-
aliseerbaar. Voor hem, en voor al die ande-
ren die wel weten wie Gehrig was.    

Acht keer meer
voetballers dan
‘gewone’ mensen
worden door ALS
getroffen

BRUSSEL � De opstelling van de
Rode Duivels zal boekdelen
spreken: de coach wil goals zien,
en wel snel.

In de vorige campagne voor het EK 2008
startte Vandereycken thuis tegen het
Kazachstan – een tegenstander van verge-
lijkbaar niveau als Armenië – nog met acht
defensief ingestelde spelers, nu gaat hij
duidelijk van de eigen kracht uit.  

Met achttien fitte Rode Duivels speelde
Vandereycken gisteren een veelzeggend
onderling partijtje, waarin zich meteen de
contouren van een basiselftal aftekenden.
Gillet, Kompany, Simons en Van Damme
bevolkten de defensie, Fellaini,
Vertonghen en Defour speelden op het
middenveld en Dembélé liep voorin. Voeg
daar nog Stijnen, Witsel en Sonck aan toe
en je hebt allicht de basiself voor de match
van zaterdag tegen Armenië.

Verrassend is de keuze voor Gillet en Van
Damme op de backposities. Gillet was voor
de matchen tegen Estland en Turkije niet
eens geselecteerd. Van Damme mocht
tegen Estland invallen, maar zat in Turkije
in de tribune en dacht er daarna zelfs even
aan om niet meer uit te komen voor de
nationale ploeg. Zo boos was hij. Hij train-
de gisteren alsof het allemaal nooit
gebeurd was.

“Gillet als rechtsback is een van de moge-
lijkheden”, zegt René Vandereycken. “Maar
er zijn er andere: Vanden Borre en De Man

kunnen daar ook spelen, Kompany heeft
dat ook al gedaan. Maar voor deze match is
Vincent daar geen optie.” Vandereycken

wil uiteraard niet raken aan het centrale
duo Kompany-Simons, dat het in Turkije zo
goed deed.

Vandereycken wil uiteraard niet bevesti-
gen dat Gillet en Van Damme zaterdag aan

de aftrap komen, maar dat valt wel af te lei-
den uit zijn antwoord op de vraag of offen-
sief ingestelde backs een wapen kunnen vor-
men tegen Armenië. “We spelen thuis en wil-
len de overwinning behalen”, zegt de bonds-
coach. “Dat betekent dat we moeten verder
gaan met de goeie organisatie die we al had-
den, maar dat we ook een resultaat willen
neerzetten. Dan kan het gebeuren dat je aan-
vallers of middenvelders daar niet in slagen.
Eén van de middelen om toch tot resultaat te
komen, zijn zeker offensieve vleugelspelers.”

Nog dit: géén Gaby Mudingayi gisteren-
middag op het veld van sponsor Nike in
Laakdal. De middenvelder van Bologna
meldde zich ’s ochtends wel bij de Rode
Duivels, maar keerde in de namiddag alweer
terug naar Italië. “Gaby liep in het weekend
een blessure aan de adductoren op”, zegt
René Vandereycken. “Maar net als Gill Swerts
wordt hij voorlopig niet vervangen.”

Voor de wedstrijd tegen Armenië zijn
overigens al 18.000 tickets de deur uit.
Voor de match tegen Spanje over zeven
dagen blijven nog maar enkele honderden
plaatsen over. (RN)

Jelle Van Damme en Guillaume Gillet allicht offensieve backs tegen Armenië

Duivels trekken ten aanval

Het kan snel keren in het voetbal. In Turkije had Anderlecht

niet één speler op het wedstrijdblad, zaterdag tegen Armenië

heeft het er allicht twee aan de aftrap.

BRUSSEL � Een dag nadat FIFA-
preses Blatter in Brussel de Belgisch-
Nederlandse WK 2018-kandidatuur
als ernstig geloofd had, gaf bezieler
Alain Courtois een tussenstand in
het Brusselse Atomium. 

“Het vliegtuig is opgestegen. We kunnen
niet meer stoppen”, aldus Alain Courtois
over de kandidaatstelling. De stadions vor-
men het belangrijkste element in ons dos-
sier. Achter de schermen beweegt er heel
wat. We zullen minstens vijf stadions krij-
gen met 40.000 zitplaatsen, naast de com-
merciële plaatsen en de plaatsen gereser-
veerd voor de media. Ze zullen klaar zijn in
juni 2016, of twee jaar voor de start van het
WK. Daarnaast moeten we ook beschikken
over zestien oefenterreinen met minstens
5.000 zitplaatsen en faciliteiten voor de
media”, verduidelijkte Courtois.

Momenteel werken zeven steden aan een
nieuw stadion: Gent, Brugge, Antwerpen,
Charleroi, Genk, Luik en Brussel.

Zorgen maakt hij zich voorlopig niet over
de aanslepende dossiers van de zes nieuw te
bouwen Belgische WK-stadions. Eind dit jaar

wou Courtois zekerheid over de sites. Maar
op Genk na hakte nog geen enkele kandi-
daatstad de knoop over de beste site door.
Ironisch genoeg staat AA Gent, geen officiële
kandidaatstad, het verst, met de bouw van
het Arteveldestadion. De vertraging in het
Loppemdossier van Club Brugge kan sym-
bool staan voor de politieke mallemolen. 

Courtois: “Volgens mijn informatie beslist
de Vlaamse regering eind oktober over
Loppem. Ik ben optimistisch en realistisch:
er komt 99,5 procent zeker een nieuw sta-
dion in Brugge, in Loppem of elders.” Over

Antwerpen heeft burgemeester Janssens
voor eind dit jaar een beslissing beloofd. 

In Brussel geniet het Schaarbeek
Vormingsstation prioriteit. “Het Brusselse
Gewest vergadert daarover nog deze maand
met de federale regering.”

Volgens Courtois is ook het huidige
Boudewijnstadion een alternatief. “Maar
dan wordt het platgegooid en vervangen
door een volledig nieuw stadion.”

In Charleroi en Luik buigen studiebureaus
zich over de beste plek.

(BF)

WK 2018-bezieler Courtois: ‘99,5 procent zeker nieuw stadion in Brugge’

BONDSCOACHVANDEREYCKEN:

We spelen thuis
en willen de zege
behalen

� Anderlechtenaar Guillaume Gillet op de trainin g van de Duivels in Laakdal, gisteren. Gillet was voor de wedstrijden tegen 
Estland en Turkije geeneens geselecteerd, maar lijkt nu op weg naar een plaats in de basis.

De Belgische stadions voor
het WK 2018 mogen dan
nog niet bepaald klaar zijn,
de door Italië gewonnen
wereldbekertrofee bevindt
zich nu wel in ons land. Het
Comité van de Regio’s van
de Europese Unie vond de

Cup een mooie attractie voor
zijn Open Dagen. Het is de
eerste keer sinds het WK
van 2006 dat de trofee het
land van de wereldkampi-
oen, Italië, verlaten heeft.
Het was niet zo vanzelfspre-
kend om dat te organiseren.

De cup, die 36,5 centimeter
hoog is en uit 5 kilo 18-
karaats goud bestaat, is tot
donderdag te bewonderen in
het Jacques Delorsgebouw
aan de Brusselse
Belliardstraat 99-101. (BF)

Wereldbekertrofee uitgestald in Brussel

Kort voetbal

Roda JC zet trainer 
op non-actief

De Nederlandse eersteklasser Roda JC
heeft zijn trainer Raymond Atteveld op
non-actief gezet wegens tegenvallende
resultaten. Zijn taken worden voorlopig
waargenomen door assistent-trainer
Martin Koopman. De 42-jarige Atteveld
gaat de maatregel van de Limburgse
clubleiding juridisch aanvechten. “We
zijn het duidelijk niet eens met het
besluit. Dat zullen we eerst bij Roda JC
neerleggen. Als dat niets oplevert, vragen
we arbitrage aan bij de KNVB”, zegt
Attevelds zaakwaarnemer Kees
Ploegsma. Roda JC staat na vijf speeld-
agen op een vijftiende plaats met 2 uit 15.
“Het ontslag is natuurlijk veel te vroeg in
het seizoen”, aldus Ploegsma. “Dat Roda
JC het hele jaar meeneemt in de beoorde-
ling van Atteveld, begrijpen we evenmin.
Waarom is zijn contract dan half februari
nog tot medio 2010 verlengd?”

Bij de Nederlandse club spelen de
Belgen Bram Castro, Davy De Fauw, Mark
De Man, Vincent Lachambre, Cliff
Mardulier, Dieter Van Tornhout,
Jamaïque Vandamme en Jeanvion Yulu-
Matondo.  

Trainer Recreativo
Huelva ontslagen

Manolo Zambrano is dinsdag ontsla-
gen als trainer van de Spaanse voetbal-
club Recreativo Huelva. Dat maakte de
club uit de Spaanse Primera División
dinsdag bekend. Zambrano wordt zo de
eerste coach uit de Spaanse eerste klasse
die dit seizoen op de keien wordt gezet.

Zambrano zal vervangen worden door
de 41-jarige Lucas Alcaraz, die Huelva ook
al onder zijn hoede had in het begin van
de jaren 2000.

Huelva staat in de Spaanse competitie
18de met 4 punten uit 6 wedstrijden.

Franck Ribéry beste
speler in Bundesliga

De Fransman Franck Ribéry is door zijn
collega’s in de Bundesliga verkozen tot
beste speler van het voorbije seizoen. De
draaischijf van Bayern München haalde
het bij een stemming georganiseerd
door de Duitse Vereniging van
Profspelers met 37,3 procent van de stem-
men, voor zijn Italiaanse ploegmaat Luca
Toni (19,3 procent) en de Braziliaanse
spelmaker van Werder Bremen, Diego (7,1
procent).

Diego Maradona jr.
kiest voor River Plate

Diego Maradona Junior (22), de enige
zoon van de legendarische Argentijnse
voetballer Diego Armando Maradona,
gaat allicht de kleuren verdedigen van
River Plate. Maandag trainde hij voor het
eerst mee. Pikant detail: River Plate is de
aartsrivaal van Boca Juniors, de geliefde
ploeg van Maradona. Diego Maradona
Junior werd in 1986 geboren uit een bui-
tenechtelijke relatie van Maradona met
de Italiaanse Cristiana Sinagra, toen seni-
or nog voor Napels speelde. Maradona
betwistte het vaderschap maar moest het
later voor de rechtbank toch erkennen.
Maradona heeft ook nog twee dochters
met zijn ex-vrouw Claudia Villafane.
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Vincent Kompany (22) is
gelukkig en straalt dat ook
uit. Gelukkig bij Manchester
City, maar ook bij de Rode
Duivels, waar hij eindelijk
nog eens het gevoel heeft
dat de ploeg meetelt in een
kwalificatiegroep. “In het
verleden was het vaak voor
spek en bonen.
“Ook al was het zondag

balen met City, omdat we in
de laatste minuut verloren,
toch ben ik met een heel
goed gevoel naar hier geko-
men. We moeten nu alleen
denken aan Armenië.
Winnen we, dan staan we
nog scherper en hebben we
niks te verliezen tegen
Spanje. Daar kijk ik naar uit.

“Ik hoor soms zeggen dat

Timmy Simons en ik niet
door één deur kunnen, maar
dat klopt niet. Simons is
kapitein en ik heb ook mijn
karakter als leider. Maar het
is belachelijk te stellen dat
wij ooit een conflict hebben
gehad. We praten juist veel
samen, constructief. (lacht)
Mijn ‘kindperiode’ is al een
tijdje voorbij, hoor.” (RN)

Vincent Kompany: ‘Veel leuker dan vroeger’

� Alain Courtois: ‘Er beweegt heel wat
achter de schermen.’


