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Pechvogel kan
‘mankement’
relativeren

Pechvogel kan
FORTUNEES NIELS VETS

relativeren
Fortuna Sittard kon een maand geleden wederom een streep
zetten door de naam van Niels Vets. Na de slepende enkel-
kwetsuur van vorig seizoen, scheurde de verdediger ditmaal
de kruisband van zijn rechter knie af. „Het is geen ziekte,
maar een mankement.”

door Jiry Funke

HH et is de vergeten, abso-
lute schaduwzijde van
het leven van een prof-
voetballer. Het revali-
deren na een zware

blessure. Geen stadions, weg zijn
de fans, niet meer dollen met de
jongens op de training. Het is een

vonnis waar geen rechter aan te
pas komt. Voor de zwaarste blessu-
res staat doorgaans maximaal een
jaar. Daarna is het leed geleden, de
schade hersteld en de bal weer bin-
nen handbereik. Althans voor het
overgrote deel.
Niels Vets (22) had beduidend
minder fortuin. In de voorberei-
ding van het vorige seizoen kwam

de Belg in een oefenwedstrijd te-
gen Fortuna Köln verkeerd te-
recht. Na vier weken aan de kant
te hebben gestaan met een enkel-
kwetsuur, keerde hij terug in de
derby tegen MVV. Te vroeg, zo
bleek. „Het ging opnieuw mis en
nu was het goed fout”, herinnert
Vets zich maar al te goed. „Mijn
linker enkel lag in puin. Er was
een stuk kraakbeen losgekomen
en het bot was versplinterd. Ik
wist dat ik lang out zou zijn.”
Uiteindelijk stond Vets een heel
seizoen aan de kant. Het revalida-
tieproces werd met grote voorzich-
tigheid bewandeld. Voor het huidi-
ge seizoen zou Vets immers het be-
oogde centrum moeten vormen
met Roel Janssen. Het verant-
woord opbouwen van zijn fysieke
gestel was daarom van groot be-
lang. Trainer Peter van Vossen
bracht Vets langzaam. Na drie in-

valbeurten en een aantal wed-
strijdjes bij de beloften, maakte
de verdediger tegen Telstar einde-
lijk zijn rentree in de basis. Topfit.
Het ging goed, ook een week later
tegen Achilles’29. Reikhalzend
keek hij uit naar de derby tegen
Roda JC, maar in de afsluitende
training ging het opnieuw hope-
loos mis. Ditmaal scheurde hij de
kruisband van zijn rechter knie
af. Een kwetsuur waar minstens
zes maanden voor staat. Vets:
„Het gebeurde nota bene aan het
einde van de training. Na een cor-
ner wilde ik een bal nog voor het
doel gooien en kwam ik slecht
neer. Ik wist meteen dat het ern-
stig was, want ik hoorde het kra-
ken. Niet veel later had ik enorm
veel pijn. Als je in de scan gaat,
heb je nog de hoop dat het een
beetje meevalt. Dat was niet zo na-
tuurlijk. Ik had het geluid van die
knak in mijn hoofd en dat voor-
spelde het ergste.”
De diagnose gold als een bevesti-
ging van hetgeen Vets al wist. „De
eerste dagen dacht ik vooral:
‘Waarom gebeurt mij dit weer?’
Vorig jaar die enkel en nu dit...’
Na het slechte nieuws moest ik
twee weken wachten omdat er
nog te veel vocht in het gewricht
zat. Ik kon mijn knie niet volledig
strekken en dat was nou eenmaal
noodzakelijk om te kunnen opere-

ren.” De rechtspoot is inmiddels
met succes geopereerd in Antwer-
pen. Rust is nu geboden. Zijn bed
staat in zijn ouderlijk huis in het
Belgische Emblem. Op een steen-
worp afstand van Lierse SK, de
club waar hij zijn opleiding ge-
noot. Op tafel liggen een tablet en
de biografie van Andrea Pirlo, ‘I
think therefore I play’. „Het is niet
plezant om zo de hele dag plat te
moeten liggen. Zonder mijn iPad
en mijn telefoon zou ik gek wor-
den. Misschien ga ik in de tussen-
tijd wel een cursusje Spaans
doen. Ik heb er in ieder geval ge-
noeg tijd voor”, grapt hij.
Vets beschikt over het vermogen
om problemen te relativeren. Het
ene slechte nieuws is het andere
niet, weet de centrumverdediger
nu. Bij zijn broer Ken werd in
maart 2013 teelbalkanker geconsta-
teerd. „Hij ging naar de dokter
met een enkelblessure, maar wat
wij niet wisten was dat hij al een
tijdje een gezwollen testikel rond-
liep. Allez, daar praat u niet over
hè?”
Eenmaal ter plekke liet hij de arts
daar eveneens naar kijken. De dok-
ter stuurde hem meteen door
naar het ziekenhuis. Er bleek een
agressieve tumor te zitten. Uitein-
delijk kwam hij er met een chemo-
kuur en een operatie van af.
„Ken heeft enorm veel geluk ge-
had. De tumor zat er al drie maan-
den. Als hij een maand of twee la-
ter met zijn enkel was langs ge-
gaan, was het hem volgens de
dokter fataal geworden. Daarom
kijk ik nu misschien anders naar
mijn blessure. Het is een tijdelijk
iets. Het is geen ziekte maar een
mankement. Ik kom hier sterker
uit.”

Als mijn broer een maand
of twee later bij de dokter
was gekomen, was het
hem fataal geworden.

Niels Vets
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