
198
op 220

Meeste opgeversLangste afstand

324
Kleinste voorsprong

7
millimeter

Gianni Bugno op
Johan Museeuw

in 1994

Steilste helling
Paterberg

12,5%
Steilste piek
Koppenberg

22%
in 1950

kilometer
in 1913

gemiddeld maximaal

12u03'10'' Paul Deman
in 1913

Langste duur:

DeMorgen. ZATERDAG 02/04/2016 19

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Collateral damage
aar zijn ze: deplay-offs. Eindelijk.Gelukkig.
Stel je voor: nog eenweekend zonder voetbal,
nog eenweekend zonder aanleidingomde
onnozelaaruit te hangen. Stel je voor: nóg een
mars opBrussel.
Nogalwatmedia enpolitiekepartijen – alle

media eigenlijk, en alle partijenbehalve die van
deminister vanSport – hadden zichdrukgemaakt om
het plotse bezoek vanvoetbalfans aanBrussel,maar
die haddendat allemaal slecht begrepen. Toch?
Hooligans?Extreemrechtse stoottroepen?Maarneen,
bestemedeburgers: hetwaren ‘casuals’. Enwie zedan
wel precieswaren, dat hebben zedonderdagnog eens
uitgelegd aandepers.Waarmee zemeteenhun slag
hebben thuisgehaald: twee keer aandacht.
Enkele vandie aandachtzoekers die al eens indebak

haddengezeten – kangebeuren,meneer –mochten
paginagroot komenuitleggendat ze inwezenonschul-
dige jongenswaren, per ongeluk allemaal inhet zwart
gekleed, demeestenkaalgeschoren ende rechterarm
gestrekt in de lucht, zoals dat toevallig tachtig jaar
geleden inDuitslanddemodewas.
Doodgewone, sympathieke, empathische voetbal-

fans die zichuit allewindstrekenhaddenverzameld in
Vilvoorde. Bij ontstentenis van eendirecte aanleiding
omopelkaarsmuil te slaan, bijvoorbeeld een voetbal-
wedstrijd –maarwel alleen als de collega-casuals daar
omvragen (het stond er echt) – hadden ze afgesproken
omsolidair te zijnmet de slachtoffers vande aanslagen.
Gewoon, zoals elke ander burger ophetBeursplein te
Brussel/Bruxelles.
Dat ISwerd verketterd?Natuurlijk, dat doenwe

toch (bijna) allemaal in dit land.Dat er ondertussen
wat antileuzen tegen ‘bruinen’werdengeroepen?Ach,
een enkelingmisschien.Die rechterarm inde lucht,
gestrekt?Dat doenwealtijd enheeft nietsmetnazisme
temaken. Endat deze keer eenaantal extreemlinksen
ophunmuil kregen?Shit happens endat hadden ze
bovendien zelf uitgelokt.Dat erwat bloemenwerden
vertrappeld enkaarsjes omver geschopt?Collateral
damage, als je onaardig bent tegenons.
Geen enkele criticaster had tot nog toe een zinnig

argument tegendeplay-offs kunnenverzinnen.
Tegenovermeer spanning,meer topwedstrijden, beter
voetbal,meer tv-rechten enmeer stadionbezoekwer-
denalleenmaarflauwiteiten ingebracht als “dat is
geen voetbal” of “dat is oneerlijk” of “zohebbenwedat
nooit gedaan”.Dehevige afkickverschijnselenbij de
casuals in zo’n voetballoosweekend is het eerste valabel

argument omdeplay-offs te herzien,misschien zelfs
af te schaffen. Toch eenwerkpuntje voor de clubs: hoe
houdenwedeminder opgevoedenonder onze klanten
bezig als er nietwordt gevoetbald?
Sommigeonzaligenwillendat uitschot zelfs een

stemgeven inhet beheer vanhunclub enhun sport.
Als debeschamende invasie van voetbalhunnen in
Brussel iets heeft aangetoond, danwel dat het juist een
prioriteit zoumoeten zijn vanonze voetbalclubs om
dat schorembuitende stadions te houden.
Maar goed, sinds vrijdagwordt er gevoetbald endat

tien speeldagen langomuit temakenwie eerste,
tweede, derde, enzovoortwordt.Drie topclubs komen
in aanmerkingomkampioen teworden endrie andere
topclubsnietmeer,maardie laatstenkunnenwel
behoorlijk vervelenduit dehoekkomen. Iedereenkan
van iedereenwinnen indezeplay-offs.
Clubheeft de beste kans endat heeftminder te

makenmet de twee envier punten voorsprongopGent
enAnderlecht, danwelmet demanierwaaropClub
zijnwedstrijdenwint: strak, sterk, niet te veel franje,
dodelijk efficiënt. Cruciaal: de fysiekeparaatheid van
LiorRefaelov.
AAGentwas vorig jaar de verrassendekampioen

met verrassend spel,maar verrast nietmeer.Hoog,
agressief storen enGent verliest depedalen. Cruciaal:
heeft LaurentDepoitre nog zin omkilometers temaken
voorin zoals inhet kampioenenjaar of spaart hij zich
zoals de laatstemaandenomfris te zijn voor de goal,
zijnuitstalraam?
Anderlecht ten slotte: dit is een spelersgroepwaar

geenpeil op te trekkenvalt. Is BesnikHasiwel goed
omringd, vroeg eenopportunistischeGlenDeBoeck
zichdezeweek af.Deze rubriekwil hierbij de psycho-
loogMihalyCsikszentmihalyi aanbevelen.Die schreef
ooit de bestsellerFlow, psychologie vande optimale
ervaring. Precieswat paars-wit kangebruiken.Alleen
eenplotse flowkanAnderlecht enHasi redden.
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me,overalwaar ikaandestart verschijn, totkan-
didaat-winnaar. Zoals deploeghet graag ziet.Na
vier toptien-entweepodiumplaatsenoprij, ishet
inmijnbeste seizoen tot dusver tijd voormeer in
deRonde.Of inRoubaix.Of indeAmstel.Zonder
overwinning in een van die drie topkoersen, zal
ikmijn voorjaar niet geslaagd kunnennoemen.
“De tactiek is simpel: ik stemmijnkoersnietaf

opde tegenstand,maar rij voorwat ik zelfwaard
ben. Zoals ik het altijd al heb gedaan.Winnen is
daarbij de enigeoptie.DeRonde ligtmehet best.
Het zoumooi zijnmocht ik net deze historische
editie naarmijn hand kunnen zetten.”

Zeventien graden, droog en een zuid-
ooster van maximaal 3 Beaufort: het
wordt volop lente tussen Brugge en
Oudenaarde. “Nattigheid brengt
altijdextragevaarmetzichmee.Dus
ja, ikbenblijmetdevoorspellingen.
Eenbeetjemeerwind zoude selec-
tiviteit wel wat kunnen dienen.
Anderzijds:DeRondeheeftdatniet
persenodig.Hetparcours iszwaar
genoeg omhet verschil temaken”
Grysolle, Decabooter, De Roo,

Merckx,DeVlaeminck,Raas,Eddy
Planckaert, Bartoli, Van Petegem,
Museeuw en Nuyens. Schoon volk
genoegdat zoweldeOmloopalsde
Ronde minstens een keer op zijn
erelijstheeftstaan.Maar,kwisvraag,
hoeveel renners wonnen beide
races in één en hetzelfde jaar?
Van Avermaet: “Euh... Zes?” Fout.
“Wablieft?Geenenkele?Oei,dansta
ik er slecht voor. (grijnst) Neen, ik
hoopnatuurlijk de eerste te zijn, hé.”

TomBoonen
(Etixx-Quick Step)

‘Publiek stuwtme
vooruit’

Wemoeten niet liegen: Tom Boonen (35)
geeft zichzelf meer winstkansen in Parijs-
Roubaix dan in de Ronde. “Die koers ligtme
hetbestenwezijndanweereenweekverder”,
zegthij. “Ikzit ineen fasewaarinelkecompe-
titiewedstrijdmesterkermaakt. Ikbenzwaar
geblesseerd geweest en iedereen wist dat ik
mezoumoetenhaastenomklaartezijn.Maar

De hevige a⌫ickverschijnselen
bij de casuals

in zo’n voetballoos weekend
is het eerste valabel argument
om de play-o�s te herzien

Katarina verrukt toe. Toenwerdhet haar te
machtig. “Ik had alle denkbare pasjes en toch
mocht ik niet tot bij hem.Danben ikmaar over
de afsluiting geklommen.”
Zijn carrière gaat voor alles. Zelfswanneer

die het zelf niet altijd zo ernstig lijkt te nemen
met datwielrennen vanhem. Zoals die keer
toenhij een podiummeisje in de billen kneep.
“Toenwarenwenogniet samen. Ik zie er niets
verkeerd in.Hetwas gewoon fun.”Ofwanneer
hij beslist omzijn benenniet te scheren. “Ik heb
hemniet gevraagd omdat niet te doen. Ikweet
ooknietwaaromhij dat deed.Het is gewoon
Peter. Er zitmaarweinig denkwerk achter.” ⌧MG�

‘Ik heb Peter niet gevraagd
om zijn benen niet te scheren.

Ik weet ook niet
waarom hij dat deed.
Het is gewoon Peter’

ik voel me wel elke dag sterker worden. Mijn
gevoel vandaag is veel beter dan vorig weekend.
Daaromblijf ikeringeloven. Ikbenniet top,maar
ikwordwel steeds sterker.
“Iedereenheeftgeziendatwij vorigeweekniet

kondenvolgen,maar julliemakenvankoerswis-
kundeendat ishetniet.Het isnietomdatervorige
week iets is gebeurd, datdat zichditweekendzal
herhalen. Natuurlijk zullen Cancellara en Sagan
opnieuwtopzijn,maardevormvandedagenhet
koersverloop zijn even bepalend voor het resul-
taat. Iedereen begint vannul.
“Er zijn jaren geweest waarin de toppers – ik

waserzelfbij –elkekeeranderhalveminuutweg-
reden van de rest. Dat is vandaag niet het geval.
Er is een kloof, maar ze is niet zo groot. Het gaat
maar om 20 of 30 seconden. Dat is exact wat ik
opditmoment tekortkom:hetpiekvermogenom
30secondensneller te rijdendanderest.Vroeger
washetmijnhandelsmerk,numoet ikblijvenzit-
ten. Vorig weekend, op de Kemmelberg, heb ik
voor de zekerheid niet gereageerd omdat ikmis-
schien ging plafonneren, maar daar heb ik spijt
van. Ik had het beter eens geprobeerd. Het ging
ommeters, geen kilometers.
“Ook op mijn leeftijd blijft dit een bijzondere

wedstrijd. Nergens anders zie je zo veel publiek
enzoveelenthousiasmeals indeRonde.Ookniet
in Roubaix. Dat stuwt me vooruit. Ik geloof ook
echt dat ik nog kanwinnen. Als je dat kunt visu-
aliseren, is hetwerk al half gedaan.
“Ik benblijmet deweersvoorspelling. Ik denk

niet dat er renners in deproblemengaankomen
doordewarmtezelf,maardeplotseweersomslag
kanwelmoeilijk zijn. Niet iedereen verteert dat.
“DeRonde isniet tevergelijkenmetHarelbeke

ofWevelgem.Dieextrakilometersmakener toch
eenanderekoersvan.Voormij isdateenvoordeel:
ik voelmebeter bij langerewedstrijden.
“Wehebbenkritiekgekregen,maar ikvinddat

wetactischniets fouthebbengedaaninHarelbeke
enWevelgem. Individueel waren er gewoon een
paar sterker. Maar als ploeg zijn wij het sterkst.
Collectief isdit eenvandesterksteblokkenwaar-
mee ik deRonde ben gestart.
“Bovendien wordt dit mijn veertiende deel-

name: op dat vlak gaat niemand me verrassen.
Iedereen heeft het over anticiperen, maar ik zal
zelf kiezen wanneer ik wat doe. Met mijn naam
gaanzemenietmakkelijk latenrijdenenzegaan
ooknietsnelmetmemeerijden.Dekansis99pro-
centdatwestraksmeteengroepvanveertignaar
de laatstekeerKwaremontenPaterberggaan.Als
ik dan niet kan volgen, is het niet per se gedaan.
Het is nog een eind totOudenaarde.” ⌧MG/JDK/BA�

H Smolkova en Sagan bij hun huwelijk: ‘Bij onze eerste ontmoeting wist ik dat Peter niet is als alle
anderen. Hij is niet de man die een stoel voor je bijschuift.’ © AFP
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