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Een EK veldrijden, begot.
Het nieuwste event op
de crosskalender lijkt een
kunstmatige bedoening,
maar dat is het niet voor
de renners. ‘Ze liggen er
allemaalwakker van.’

Lars Boom, Niels Albert, Philip
Walsleben, Lars van der Haar,
MathieuvanderPoel,WoutVan
Aert: u had erwellicht geen idee
van, maar allemaal zijn ze al
Europees kampioen veldrijden
geweest. De wedstrijd wordt al
sinds 2003 georganiseerd bij de

jeugd.Voor juniorenenbeloften
is het een van de belangrijkste
afsprakenvanhet jaar.
Sindsdit jaar iserookeenedi-

tievoorprofs.Eenzoveelstewed-
strijd op een overvolle kalender,
op het eerste gezicht, maar dus
nietvoordecrossers.“Dejongste
generaties zijn opgegroeid met
deze wedstrijd”, zegt ex-kampi-
oenNielsAlbert.“Ikook.Voormij
is het logisch dat er nu ook een
wedstrijd voorprofs is.”
Ondanks het gebrek aan tra-

ditieenbekendheidmaakthetEK
dus een en ander los in het vel-

dritpeloton. “Ze willen allemaal
als eerste hun naam op dat pal-
mares”,weetAlbert.Zelfwonhij
bijde juniorenendriekeerbijde
beloften. “Maar de profs is nog
ietsanders.NeemWoutVanAert:
hij looptaleenpaardagenserieus
nerveusvoordeze cross.”

Veldritklassieker
En zijn poulain is niet de enige,
weet de ploegleider van Vast-
goedservice-Golden Palace.
“Houd maar een rondvraag.
Vraag de renners om te kiezen
tussen het EK op zaterdag en de

cross in Ruddervoorde op zon-
dag enze zullenallemaalhetEK
antwoorden.”Blijkbaarheefteen
koers die nog nooit verreden is,
nualmeerprestigedaneenman-
chevandeSuperprestige.
Albert vindt dat we het EK

moeten vergelijkenmet een vel-
dritklassieker, type Koppen-
bergcross. Nog duidelijk
onderhetWK,maarzeker
geendoordeweeksewed-
strijd.“Enhetbelangzal
nog toenemen. Deze
wedstrijd is nog aan
het groeien.” ⇥BA⇧

EK veldrijden, geen doordeweekse wedstrijd

‘Moetenklaar zijn
voorde clash’

Anderlecht trekt zondag naar Standard
met de intentie om er eenmooie Clasico
van temaken. Maar paars-wit is er tegelijk
op voorbereid dat hetweer geen ‘normale
wedstrijd’ wordt. ‘Op Sclessin is er altijd
iets te beleven.’

BesnikHasi namgisteren de Eurostar van Londen
naarBrusselmeteenflinkeportieontgoochelingin
zijn bagage. “Maarwemoeten de positieve dingen
uitdematchopTottenhamhalenendiemeenemen
naarStandard.”
HoewelStandardmomenteelonderaanbengelt,

verwacht Hasi een geladen duel op Sclessin. “Er is
daar altijd iets te beleven”, zegt Hasi. “Maar als ik
terugkijknaardevoorbijejaren,haddenwemoeten
antwoorden op een anderemanier. Deze keer zijn
we daarmeer voor gewapend. Het enige nadeel is
datwe heel veel gegeven hebben opTottenhamen
datderecuperatieniet ideaal is.

“Waar Standard ook staat: dit is voor hen een
totaalanderewedstrijd.AlsAnderlechtkomt,sluiten
desupportersendespelersderangen.DanziejeVan
Dammeineensweerrushesmakenzoalshijdattien
jaar geleden deed.Wemoeten vertrouwen putten
uit dematch op Tottenham en voorbereid zijn op
watonszondag tewachtenstaat.
“De voorbije jaren zijn wij telkens te veel mee

gegaaninhunmaniervanstrijdvoeren.Wijmoeten
ónsvoetbalspelen,dankomthetwelgoed.Devoor-
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De zaak-Bob Leekens
o, daarmee is een einde gekomenaan
deze onverkwikkelijke zaakdie – aldus
gezaghebbende voetbaljournalisten –
absolúútmoestwordenopgehelderd.
Waarmee enwaaraan?Aande affaire-
Leekens-Peeters,met debekentenis van
de geheime sms-verzender. Eenonver-

kwikkelijke zaak, jawel, omdatnogalwat repu-
taties zijn geschaad.
Ten eerste vandie flauweplezanteuitAalst,

de 27-jarige J. B., die toevallig twee jaar geleden
aanhet nummer vanBobPeeterswas geraakt
enbijwijze vangrap toen een sms stuurde als
GeorgesLeekens. Endat nog eenpaar keerher-
haalde en tot zijn ongetwijfeld erg grote
vreugde vaststelde dat BobPeeters telkens gre-
tig antwoordde, ongetwijfeld blijmet de inte-
resse van zijn oudere collega.
Ten tweededie vanGeorgesLeekens, die om

zo’n sms te sturennaar zijn voorganger, ander-
halveweekdoorging voor eenhartelozemethet
EQvaneengraszode. Terwijl hij dat juist niet is,
maarwie gelooft dat nog. Ik vonddie smsook
raar,maar ookniet geheel onwaarschijnlijk
want als hij echtwas geweest,washijmisschien
zelfs goedbedoeld.GeorgesLeekens zounuzijn
klacht hebben ingetrokken. Excuses volstaan,
maardat vind ik danweer dom. J.B. uitA. heeft
zichopverschillendemomentende afgelopen
twee jaarG.L. uitH. gewaandof zich alvast sms-
gewijs voorgedaanáls.Dit is al bij al een vorm
van identiteitsdiefstal.
Tenderde vanBobPeeters, die zichmis-

schiendemoeite hadkunnennemenomte
checkenof het nummerwaarvande smswas
verstuurdwel dat vanLeekenswas.Alleenmoet
je inBobPeeters zijn schoe-
nen staanomtebeseffendat je
opdatmoment overal spoken
ziet en absoluut geen zinhebt
omuitgerekendnueven te
checkenof het nummerwaar-
vanal twee jaar sms’jes zijn
gestuurd,wel het echte gsm-
nummer vanLeekens is.
Die sms laten lezenomzijn

verongelijktheid extra inde
verf te zetten,wasdanweer
wel eenbeetje onhandig van
Peeters. Speelt sms-verkeer
zichnietminofmeer indepri-
vésfeer af zoals briefgeheim?
Les: een smsmoet je niet zo
maar aan iedereen laten lezen.
Ookhierweer, je zultmaar in
de schoenenvanPeeters
staan.
Tenvierde, vande journa-

list(en) die de smshebben
gezien.Diehadden zich iets
afstandelijkermoetenopstel-
len. Inzake journalistieke
reflexoverstijgt dit natuurlijk
het vanbuiten leren vande
ruitmet depunt vooruit of achteruit vande
Belgische eersteklassers,maarniettemin.
Haddendie journalistendanmoeten checkenof
datwel het nummer vanGeorgesLeekenswas?
Dat is een lastige,maar inhunbloeddorst om
dezeonmens te ridiculiseren, zijn ze bepaald
onzorgvuldig geweest.
Ookhier geldt: elke journalist heeft die fout

wel eens gemaakt enwie vrij van zonden is,
werpede eerste steen. Inde literatuurheet dat
confirmationbias, of deneigingom informatie
zo te interpreterendat die het eigengeloof of
hypothese goeduitkomt. Een stapje verder is
framing, een interpretatie van eenverzameling
anekdotes en stereotypendiemoetendienen
omgebeurtenissen te begrijpenof omer een
antwoordop te bieden. Je filterswordendan
verstoorddoor vooringenomenheid.
Debrandstof vande sportpers en al helemaal

de voetbalpers is precies vooringenomenheid.
Een trainer is helemaal slecht of helemaal goed.
Een speler kan erniks van, of is bovenaards. Een
ploeg kan fantastisch voetballenof niet voetbal-
len.Make ahero, break ahero. Zwart ofwit.
Voorvallen als deze sms-gate zullenniet van
aard zijn omdedeurenbij de clubs, de spelers
ende trainers nogwatwijder open te zetten.
Integendeel, enbij het volgendpraatje dat ik zal
houdenvoor sporters of hunentourage is de
zaak-BobLeekens alvast eenpaar slideswaard.
Mijn gageheb ik bij deze aangepast,wantmet
de gaffels vande laatste jarenben ik in eenuur-
tje nietmeer klaar.
Ten slotte, niet omniemandop ideeën te

brengen,maar opGoogle Play kun je Spoofmy
Textmessagedownloaden, een appwaarmee je
tekstberichtenkunt sturenmet een zelfgekozen
nummer. Ikweet niet of het voor iOSofAndroid
bestaat enhet kost een cent,maar sowieso is dit
nogmaar eenshet bewijs: de apocalyps is nabij.

Z

Hadden
journalisten

moeten checken
of dat wel

het nummer van
Leekens was?

Dat is een lastige,
maar in

hun bloeddorst
om deze onmens
te ridiculiseren,
zijn ze bepaald
onzor vuldig

geweest

column

bije twee wedstrijden heeft het Steven Defour ook
wel iets gedaanwat daar allemaal gebeurde.Maar
Stevenwas toen ooknog niet top zoals nu. Nu zien
weeenDefourdiefysiekenmentaaltopisendieeen
groteimpactheeftoponsspel.Ikdenkdathijermeer
klaarvoor isdan indevoorgaandewedstrijden.”
Op eennormalewedstrijd rekentHasi niet. “We

hebbendenieuwe spelers al ingelicht overwat ons
tewachtenstaat.Okakaendeanderenieuwkomers
zijn jongensdiedat soortwedstrijdenwelwillenen
kunnenspelen.Wemoetenklaarzijnvoordeclash.
Sinds ik inBelgië ben, heb ik opnognooit eennor-
malewedstrijd kunnenafwerkenopStandard.Dat
verwacht ikdezekeerookniet.”

Binnendegrenzen
Mochthetvuurweerletterlijkaangestokenworden
vanopdetribunes,danrekentHasiopdewedstrijd-
leiding.“Alsdatzichvoordoet,ligtdemoeilijkstetaak
bij de scheidsrechter. Hij moet dan beslissingen
nemen die niet gemakkelijk zijn. De integriteit van
de spelersmoet altijd verdedigdworden,maar laat
onshopendathetnietzoverkomt.Wijgaanomeen
lekkere pot voetbal te spelen en hopen een op een
mooieClasico,metduelsenalleseropeneraan,zoals
dat hoort.Maarwat er rond gebeurt,moet binnen
degrenzenvanhetnormaleblijven.” ⇥RN⇧

GWout Van
Aert was al
Europees
kampioen bij
de beloften,
hij wil het nu
ook graag bij
de profs
worden.

‘Ik heb nog nooit
een normalematch

meegemaakt op Standard’
BESNIK HASI

ANDERLECHT0COACH

G Dennis Praet wint het kopduel van Tottenham-verdediger Kieran Trippier in de Europa League-
match eind oktober. © PHOTO NEWS

STANDARD # ANDERLECHT
Zondag om 14u30, live op Play Sports
en Proximus TV

Anderlecht-coach Besnik Hasi gaat naar Sclessin voor ‘lekkere pot voetbal’

Praet wellicht klaar voorMonaco

Besnik Hasi geeft de kwalifi-
catie in de Europa League niet
op. “Wij speelden onze beste
Europese wedstrijd sinds ik
hoofdcoach ben. Vorig sei-
zoen hebben we ook goeie
wedstrijden gespeeld op
Galatasaray, Arsenal en
Dortmund, maar altijd vanuit
de reactie. Nu waren we in
grote stukken van de match
dominant, tegen de beste

ploeg uit onze groep. Wij
moeten deze prestatie herha-
len in Monaco en hopen dat
zij nog niet in topvorm zijn.
Misschien is Praet er dan ook
weer bij. Dat biedt perspec-
tieven.” Silvio Proto onder-
vindt hinder van een tik die hij
in het begin van de wedstrijd
op Tottenham incasseerde
aan de heup, maar hij geraakt
fit voor Standard. ⇥RN⇧


