
WoutVanAert (20) zegt zijn
beloftestatuut vaarwel en
rijdt over tweeweken in
Tabor hetWKvoor profs.
‘Ik ben geen favoriet.’

Welk WK rijdt Wout Van Aert
in Tabor? Het was de voorbije
wekendevraagvanéénmiljoen
inveldritland.VanAert liet zich
niet opjagen. “Eerst het BK,
daarna hak ik de knoop door.”
Het antwoord viel gisteren en
verrastenauwelijks.Metnegen
profzeges en de BB-Trofee is
VanAert rijp voor promotie.

“Ik heb mezelf verbaasd. Dat
het zó vlot zou lopen? Nooit
durvendromen”, knijpt hij zich
in de arm. “Het heeft me gaan-
deweg doennadenken omaf te
wijkenvanmijnoorspronkelijke
plan. Wat heb ik tenslotte te
vrezen bij de elite?”
Niets, al haalde het BK in

Erpe-MereVanAertwel vande
wolkwaardebuitenwereldhem
had opgezet. Brons was een
kleine ontnuchtering. “Ik kon
erniet verliezen, als je demedia
mocht geloven.Datmaakteme
tochnerveuzer dan anders. Fy-

siek was ik er klaar voor, men-
taal nog niet.”
Het doet hem met beschei-

denheid zijn plaats innemen in
de selectie. “De regenboogtrui
is demooiste trui die er is.Maar
ikmoet realistischblijven.Tabor

is niet mijn favoriete parcours.
Ik stelmegraag tendienste van
de jongensdiewél kansmaken.
Pauwels, omer één te noemen.
Ik plaats Kevin op dezelfde lijn
alsMathieu van der Poel.”
Van der Poel. De naam valt.

DeNederlandsekampioen rijdt
ookbij deprofs. “Hetheeftmijn
beslissing niet beïnvloed”,
zweert Van Aert. “Ik weet dat
Mathieumeteenandereambitie
naarhetWKtrektdan ik.Tabor
is echt zijn ding, hij ruikt de
titelwél. Ik ga indeeersteplaats
om ervaring op te doen.” ⇥JDK⌃
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Junior Bauwens: ‘All for House’
De volgende kamp om
de Europese lichtgewichttitel
moet de Gentse bokser Junior
Bauwens (26) en zijn familie
eindelijk uit de armoede trek-
ken. Datum: 28 februari. Decor:
Ghelamco Arena. Tegenstan-
der: Emiliano Casal (33),
Argentijn. Inzet één: het verde-
digen van de Europese lichtge-
wichttitel. Inzet twee: een

nieuw huis voor het gezin.
“Ik heb Junior Bauwens leren
kennen toen hij verdacht werd
van de moord op zijn vader.
Nooit was ik meer onder de
indruk als toen ik de woning
van het gezin betrad”, zegt
Walter Van Steenbrugge, advo-
caat en drijvende kracht achter
de kamp. Ook Delfine Persoon
treedt die dag in actie. ⇥MG⌃

Hopen opmirakels in Australian Open
Alison Van Uytvanck (WTA 101)
schoot met Serena Williams (WTA 1)
de hoofdvogel af tijdens de loting van
de Australian Open (19 januari tot
1 februari), het eerste grandslamtoer-
nooi van het jaar. An-Sophie Mestach
(WTA 106) heeft een tikkeltje meer
kans. Ekaterina Makarova (WTA 10)
is niet gekend bij het grote publiek,
maar de 26-jarige Russin is een
moeilijk te bespelen opponente.

Kirsten Flipkens (WTA 50) treft
Dominika Cibulkova (WTA 11).
De Slovaakse speelde vorig jaar
verrassend de finale Down Under.
Ook Yanina Wickmayer (WTA 79)
lootte met Anatasia Pavlyuchenkova
(WTA 23) een reekshoofd, maar zij
heeft wel winstkansen.
Bij de mannen krijgt David GoDn
(ATP 22) in de eerste ronde een kwali-
ficatiespeler op zijn bord. ⇥FDW⌃

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

u is het zeker. Na de Gouden Schoen 2014
komt het nooit meer goed tussen de Frans-
taligen en de Nederlandstaligen in de
sport(journalistiek).VolgensdeFranstaligen
had Silvio Proto de Gouden Schoen moeten
winnen. Dat moet dan zijn omdat hij goed
Frans spreekt, niet omdat hij de beste speler

van de competitie was of is. Ook de beste doelman
niet,wantMathewRyanvanClubBruggekreegzelfs
twintig puntenmeer.
Soyons sérieux, SilvioProto isgeen topkeeper.Hij

heeft Anderlecht kampioen gemaakt omdat hij op
crucialemomentenindewegstondvanenkeleballen
die rechtdoor tegen de netten wilden vliegen. In de
weg staan en op geregelde tijdstippen vallen – in de
wegliggen– zijnverplichtenummersvoordoelman-
nen.OokStijnStijnenkwamermeewegenzelfsvan
hem hebben we ooit geloofd dat hij een goeie was.
Veel is daar niet aan, tenzij je Courtois ofRyanheet,
want dan heb je het in de weg staan tot een edele
kunst verheven.
Volgens een Franstalige analist was er ook een

VlaamsefatwauitgesprokentegenStandardspelers,
want Paul-José Mpoku had veel te weinig punten
gekregen. Dat zou weleens kunnen kloppen, maar
of het een fatwa was, betwijfel ik. Eerder speelde
aversie, die men met wat slechte wil racisme zou
kunnen noemen. Journalisten moeten niet te veel
hebben van jonge spelers met rare kapsels en kap-
sonesenalhelemaalnietalszezichhaastuitluitend
via Twitter tot de goegemeente richten.
Dennis Praet of

VíctorVázquez,daarwil
ikmij niet over uitspre-
ken want ik heb geen
zin om We Are
Anderlecht- of We Are
Bruges-jihadi’saanmijn
voordeur te krijgen. U
ziet, de autocensuur
heeft ons allemaal in
haar greep. Maar dat
Dennis Praet zou heb-
ben gewonnen door
Franstalige stemmen,
zoalseerst voorspeld, is
niet zo zeker.
De 87 journalisten

diemochtenstemmen–
ik ben daar niet bij –
hadden 17puntenmeer
gegeven aan Vázquez
dan aan Praet. Met de
voormalige Gouden
Schoenen erbij kwam
Vázquez zelfs op 22
punten meer te staan.
De trainers, de scheids-
rechter en de bobo’s
kozendanweereerdervoorPraetdanvoorVázquez.
Je kan daar pyschoanalyses op loslaten, ik durf het
toe te schrijven aan enerzijds toeval en anderzijds
een conservatieve reflex.Maar dat laatste verklaart
danweernietdatdegrootstekennersonderdestem-
mers – de trainers – 21 stemmengaven aanPraet en
maar 11 aanVázquez.
Dé doorslag gaf echter de eerste ronde, waarin

Praet amper elf punten kreeg maar Vázquez nog
minder: nul punten. Dus is de enige conclusie na
dezespannende,maardaaromnietmindervreemde
uitkomst,datde formuledringendaanrevisie toe is.
Eenprijsuitreikenovereenkalenderjaarmidden in
eenseizoen, terwijldekwalificatieperiodetweehalve
seizoenenomvatdie losvanelkaarstaan, iseenbeetje
bij het haar gegrepen.
Tradities zijn er om gerespecteerd te worden en

deGoudenSchoen iseenblijver,maaralsnahet sei-
zoen de beste spelers van dat jaarmeestal naar het
buitenland verhuizen en niet meer in aanmerking
komen voor de prijs, is dat zonde en vervalst het de
uitverkiezing. De nummers twee, drie, zeven en
negen van de eerste ronde – Hazard, Kouyaté,
Batshuayi enHarbaoui –kregenhun ticketnaarhet
buitenland en zo gingen 172 punten door de goot-
steen.
DeProfvoetballer vanhet Jaar, diewel nahet sei-

zoen wordt uitgereikt, is de meest eerlijke trofee
omdat de stemmen vooral van de spelers komen.
Maar de Gouden Schoen is de meest prestigieuze.
Elk nadeel, zoals de vreemde timing, heeft ook zijn
voordeel. DatWeAre Bruges twee keer nipt de dui-
men moest leggen voor We Are Anderlecht, reken
maardat dit inBruggehard is aangekomen.Dat zal
je terugzien in de tweestrijd straks. Het Brugse duo
kolkend en kokend, ookwel bekend als Verhaeghe-
Mannaert, reageerde deze week bijzonder rustig,
maar dat is stilte voor de storm. De Brugsemessen
worden geslepen. De aanval op het Anderlecht-
bastion is ingezet.
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Dat zal je straks
terugzien in
de tweestrijd

In de kasseiklassiekers
was Fabian Cancellara (33)
de voorbije jaren de norm.Wie
hemklopte, won. Blijft dat ook zo
in 2015? ‘Ik heb nog harder gewerkt’,
zegt de kopman van Trek.

Dit seizoen wil de Zwitser terug naar de basis.
“Vorig jaarwasnogalwoelig.Deploegwasnieuw
en dat bracht onzekerheid mee: Vinden we de
juiste sponsors? Is de entourage zoals ze moet
zijn? Waar kunnen we nog verbeteren? Ik ben
iemand die zich altijd vragen stelt, zelfs over het
eten dat de kok maakt. Jonge renners zijn veel
cooler”, zegt Cancellara. “Dit seizoen probeer ik
omdiedingen los te laten.Mijn job isfietsen,niet
de ploegmanagen.”
De doelen blijven dezelfde, al heeft hij geleerd

uit fouten in 2014. “Vorig jaar heb ik uitsluitend
gefocust op de grote momenten, waardoor de
tweede helft van mijn seizoen niet goed was. Ik
wastoentégefocustophetWK.Daardoorspaarde
ik me in de Vuelta en miste ik in Ponferrada die
paar procentjes. Dit jaarwil ik actiever koersen”,
aldus ‘Spartacus’.Deklassiekersmoeteneeneer-
ste hoogtepunt worden. “Met 2014 was ik niet
tevreden. Alleen de Ronde van Vlaanderenwin-
nen is niet voldoende.”
Vanzijn leeftijdenvandeaanstormendegene-

ratie ligt Cancellara niet wakker. “Als ik zeg dat
2014 niet genoeg was, is dat in de eerste plaats
mijn eigenmening. Ik wil zélf meer: dat is geen
druk, dat is eenuitdaging.Waaromzou ik druk
voelen?Wie is erdevoorbije jarennoggeweest
in deVlaamse koersen behalve Boonen en ik?
De druk ligt straks bij de concurrenten.”

Ploeg-Boonen supersterk
SepVanmarckezegt:Cancellarawonin2014
nietomdathijbeterwas,welomdathij
slimmer was. “Mijn ervaring heeft
mealveelgeholpen”,beaamthij.
“Maar alles begintmet rap fiet-
sen. In2014hebikhardgewerkt,
maar het was niet genoeg om
veel te winnen. Dus moest ik
dezewinternogharderwerken.
Dathebikgedaan.Dekomstvan
Gert Steegmans was wat dat

betreft een stimulans. Hij daagtme
uit.”
Zijn uitdagers in het voorjaar zijn de

usual suspects. “Je hebt Sagan. Ik ben
benieuwd wat hij gaat doen. Hij rijdt bij een

nieuwe ploeg, met een hoog loon en met hoge
verwachtingen. Eens zien hoe hij daarmee
omgaat. Er is ook SepVanmarcke. Die is er altijd
bij,ookaloogtzijnploegwatminderdanvroeger.
Greg Van Avermaet. Vergeet Boonen niet. Zijn
ploeg is supersterk. Tom staat voor een speciaal
moment: hijwordt straks vader. Ikhoopecht dat

alles goed gaat met Lore en de tweeling. Ik gun
het hemzo”, aldus Cancellara.
Ook met Bradley Wiggins, de vaandeldrager

vanhetBritsewielrennen,moetrekeningworden
gehouden. “Hij mikt op Roubaix, maar ook in
deRondekanhij een factorworden”, denktde
Zwitser. “Zeker inRoubaix ishij eenechteuit-
dager. Bradley haalt altijd de doelen die hij
zich stelt.”

In juniplantWigginszijnaanvalophet
werelduurrecord. Een idee voor Fabian
Cancellara?“Ikweethetniet.Het laatste
wat ikwil, is eenuurshow. Daar lijkthet
steedsmeerop. Ikbenerdestijdszelfover
begonnen,maar heb geen enkel plan op
ditmoment.Weet je,alsBradleyzijnaan-
valdoet,dangaathetrecord járenblijven
staan. Hij is een geweldige tijdrijder en
hij iswereldtop opde piste.”
EenvierdeRondespreektmeer totde

verbeelding. “Stel dat ik de Ronde van
Vlaanderen een vierde keer kan winnen,
datzouimmenszijn.Niemandheeftdatooit
gekund.” ⇥BA⌃

‘Stel dat ik een vierde keer
de Ronde van Vlaanderen win,
dat zou immens zijn. Niemand

heeft dat ooit gekund’
FABIAN CANCELLARA

TREK

Van Aert neemtWK-handschoen op

Spartacus op
jacht naar
records
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