
 gefrustreerd wanneer hij
een keer door Van der Poel
wordt geklopt?
“Wout is een winnaar. Als hij
niet wint, is hij gefrustreerd.
Hij won vorig jaar negen
crossen op rij in het begin
van het seizoen. Dat evena-
ren is zo goed als onmoge-
lijk. Hij heeft twee wereldbe-
kers gewonnen (Las Vegas en
Iowa, red). Goed, Mathieu
was er niet. Maar daar kun-
nen wij niet aan doen. Ma-
thieu had problemen met
zijn knie.

“We kunnen niet klagen.
De keren dat Wout van Ma-
thieu heeft verloren, kwa-
men door pech in Gieten of
omdat hij nipt geklopt werd
in de sprint in Zonhoven. Het
is niet dat Mathieu Wout van
het kastje naar de muur heeft
gestuurd. Ook al was dat het
plan van Mathieu. Hij wou
Wout in het begin van de

ligt wakker van wat anderen
over hem zeggen of denken.
Maar daar kan hij ook mee
om. We zijn ons ervan bewust
dat een seizoen als vorig jaar,
waarin hij alle kampioen-
schappen en alle klassemen-
ten won, moeilijk te evenaren
is. Hoe goed we er op dit mo-
ment ook voor staan.”

Reageert hij daarom zo

‘Het zijn de jonge
renners die 

de cross in leven
houden. En we

hebben nu 
een mooie
generatie’ 

Interview. Ex-kampioen Niels Albert over het veldritseizoen
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Voorbeschouwing. De Cubs tegen de Dodgers: in de VS is honkbal dit weekend heel even belangrijker

De Amerikanen zijn deze week in de ban
van een geit die ruim zeventig jaar geleden
het stadion van de Chicago Cubs niet
binnen mocht. Waarop het baasje van 
de geit zijn favoriete team vervloekte en
dat team geen prijs meer won. Dat kan of
moet dit weekend veranderen.
HANS VANDEWEGHE

De vloek was bepaald ernstig te nemen: 42 voor-
malige spelers van de Cubs konden na hun
transfer weg uit Chicago wél een World Series-
ring winnen en de Cubs zelf bleven al die tijd
kansloos.

Deze week spelen de Cubs weer om een
plaatsje in de World Series, en het zou de eerste
keer zijn sinds 1945 dat ze zo ver zouden gera-
ken. Hoewel favoriet, want ze hebben het beste
team van de wereld volgens de analisten, verlo-

ren ze al meteen het thuisvoordeel in de tweede
wedstrijd. De stand na twee thuis- en drie uit-
wedstrijden en met twee thuiswedstrijden dit
weekend op het programma (in de acht van
zaterdag op zondag en zondag op maandag bij
ons), is 3-2 voor de Cubs. Een mooie uitgangs -
positie, maar in 1945 stond het 2-1, later zelfs
even 3-3, en lukte het ook niet.

De hele VS, waar baseball een nationaal tijd-
verdrijf is, leeft mee met de Cubs. Een curse of

Een ‘curse’ of ‘jinx’ 
is een essentieel onderdeel

van de sportbeleving 
in een land dat aan elkaar

hangt van geloof en bijgeloof

e Tweede Wereldoorlog was eindelijk afgelo-
pen, de Duitsers verslagen en de World Series
werden in een uitgelaten sfeer gespeeld. De
Chicago Cubs stonden op 2-1 en William Sianis,
eigenaar van de Billy Goat Tavern op Chicago’s
West Side had twee tickets voor Game 4, en toen
mocht hij niet naar binnen. “Je geit stinkt te
veel”, luidde de uitleg. Sianis argumenteerde dat
hij eerder wel naar binnen mocht met zijn favo-
riete huisdier, maar er hielp geen lievemoede-
ren aan bij de onverbiddelijke suppoosten. 

Murphy de geit en William ‘Billy’ de cafébaas
stonden terug op straat en over wat toen precies
gebeurde, zijn de historische bronnen het niet
eens. De plaatselijke krant Chicago Sun nam
geen nota van een vloek. Volgens de krant bond
Billy zijn geit vast aan een hekken op een gras-
veld en ging hij alleen kijken. Volgens anderen
en de overlevering die vandaag nog geldt, sprak
hij toen de desastreuze woorden: “The Cubs,
they ain’t gonna win no more.” Naar clubeigen-
aar Philip K. Wrigley (van de kauwgum) schreef
hij een brief: “U zult deze World Series verliezen
en u zult nooit nog de World Series winnen
omdat u mijn geit hebt beledigd.”

De ware toedracht is van ondergeschikt
belang. De uitkomst van dit incident daarente-
gen des te meer: hoewel ze met 2-1 leidden na
drie uitwedstrijden bij de Detroit Tigers, verlo-
ren de Cubs drie van de vier daaropvolgende
thuiswedstrijden en uiteindelijk de finale met 4-
3. Daarna ging van kwaad naar erger: na 1945,
het jaar van de vloek van Billy Goat, hebben de
Cubs niet alleen geen World Series (de finale
van de play-offs) gewonnen, maar ze hebben ze
ook nooit meer gehaald. Dat kon geen toeval
zijn, vond Amerika. Na the curse of the Bambino
(zie verder) was er nu the curse of the Billy Goat.

► Oktober 1945:
William Sianis,

eigenaar van de
Billy Goat Tavern

in Chicago,
wordt 

de  toegang 
tot het stadion

 geweigerd
 omdat ‘zijn geit

stinkt’. Het begin
van 70 jaar

 sportieve leegte
voor het lokale

baseballteam.
CHICAGO TRIBUNE
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De vloek

‘Jammer dat ik er zelf 
niet meer tussen kan rijden’
Wat was hij graag zelf nog een
crosser geweest, zegt Niels
Albert. Dan had hij Wout van
Aert en Mathieu van der Poel
er wel van langs willen geven. 

Twee jaar geleden moest
Albert, nog altijd maar 
30 jaar, stoppen met hart -
problemen. Tegen woordig is
hij de ploegleider van wereld-
kampioen Van Aert. Tijd voor
een eerste stand van zaken
van het nieuwe veldrit -
seizoen.

In september had Wout van
Aert het rijk voor zich alleen.
Maar zodra Mathieu van der

Poel terug was, won die
weer.
“We zijn het er allemaal over
eens dat Mathieu een heel
goede renner is. En dat hij
niet zijn comeback zou ma-
ken voor hij wist dat hij weer
helemaal de oude was. Het
zal een van beiden zijn die de
volgende weken wint.”

Wie is nu eigenlijk de beste?
“Dat is moeilijk te zeggen.
Mathieu is agressiever en
koerst met meer risico. Hij
rijdt sneller op de bochten af,
probeert het verschil te ma-
ken waar het niet kan. Wout

is meer berekend, hij maakt
zijn plannen voor de koers.
Wout heeft misschien de
grootste motor van de twee.
Winnen of verliezen, dat
hangt gewoon van de vorm
van de dag af, van geluk of te-
genslag met het materiaal.”

Winnen of tweede worden,
het zal nooit goed zijn, zei
Van Aert bij het begin van
dit seizoen. Hij zit er blijk-
baar erg over in, hoe de bui-
tenwereld naar hem kijkt.
“Wout weet dat er dit jaar veel
van hem wordt verwacht. Hij
is wereldkampioen. En ja, hij ©
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een jinx is een essentieel onderdeel van de
sportbeleving in een land dat aan elkaar hangt
van geloof en bijgeloof. De bekendste is de
inmiddels opgeheven de vloek van de Bambino.
Nadat Bambino – bijnaam voor Babe Ruth, de
Pélé van zijn sport – door de Boston Red Sox in
1919 werd verkocht aan de Yankees uit New
York, kwamen de Sox nooit meer in aanmer-
king voor een titel. De Yankees daarentegen
werden het meest succesvolle team in de
wereld. Die vloek eindigde 85 jaar later toen de
Red Sox eindelijk de World Series 2004
 wonnen. 

Nog meer bekend bijgeloof maar van een
andere orde, is de SI- of de Madden-jinx. Met
sporters die op de cover staan van
Sports Illustrated of American football-
spelers van het computerspel Madden
van EA Sports, loopt het soms niet goed
af. Dat het meestal wél goed afloopt met
sporters op die covers, wil het bijgeloof
niet geweten hebben.

Doem weren
In het Europees voetbal is maar één geval
bekend van ernstig genomen bovennatuurlijk
bijgeloof. Derby County bouwde in 1895 een
nieuw stadion op een weide waar zigeuners op
stonden. Die zouden hebben gereageerd met
een vloek dat Derby County nooit nog de FA
Cup zou winnen. De voorspelling kwam
uit, maar toen de club in 1946 toch nog
eens de Cup Final haalde, zocht het
bestuur de zigeunerclan op. Die
waren blij dat ze de vloek kon-
den opheffen, wat ook
geschiedde. Toen Derby
County op Wembley de 1-1
scoorde, ontplofte de bal.
Van een duidelijk signaal
gesproken, zoals de
eindstand: 4-1 voor
Derby. 

Ook met de vloek
van Billy Goat is

► Slagman
Anthony
Rizzo in
actie voor
de Cubs.
© AFP

“Het is heel moeilijk om
 veldrijden met wielrennen op
de weg te combineren. Weg-
wielrenners nemen nu vakan-
tie en beginnen in januari
weer te koersen. Voor ze aan
de klassiekers beginnen,
 hebben ze heel veel kilome-
ters in de benen. Als Wout
 resultaten op de weg wil
 behalen, zal hij ook een keuze
moeten maken.”

Dat is geen goed nieuws voor
de cross.
“We zitten nu met een mooie
generatie crossers. Het zijn de
jonge renners die de cross in
leven houden. Denk daar drie,
vier namen weg en het wordt
heel droevig. Jammer dat ik
er zelf niet meer kan tussen
rijden. Hoe deze generatie
crosst, dat had me wel gele-
gen. Gas open en niet veel na-
denken, ik had me wel ge-
amuseerd.” (MG)

koers echt breken. Anders
begin je niet op die manier
aan de race.”

Zal het in januari, wanneer
het om de kampioenschap-
pen gaat, een rol spelen dat
Van der Poel frisser aan de
start komt omdat hij zuini-
ger in zijn programma is
 geweest?
“Wout heeft ervoor gekozen
om zijn trui van wereldkam-
pioen zo veel mogelijk te la-
ten zien. Maar begin decem-
ber en na het BK in januari
gaat hij toch twee keer twee
weken op stage. Op het einde
van het jaar zal hij maar drie
of vier koersen méér hebben
gereden dan Mathieu.”

Ondertussen blijven de
plannen sluimeren om het
op de weg te proberen.
Maakt hij ooit de definitieve
keuze voor de weg?
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@hansvdw

Efficiëntie-oefening

at is de objectieve reden waarom donder-
dagavond Standard-Panathinaikos wel
live op de VRT werd uitgezonden en niet
Shakhtar Donetsk-AA Gent, dat op het-
zelfde uur werd gespeeld? Als er toch
moet worden gekozen tussen de twee, zijn
er eigenlijk alleen maar argumenten

waarom Gent en niet Standard op de openbare zen-
der zou moeten. Zoals: de VRT is een Vlaamse zender
met Vlaams belastinggeld betaald en Gent is een
Vlaamse ploeg. Ten tweede: Gent heeft bewezen dat
het in Europa een aardig mondje meespreekt – tot
donderdagavond, maar dat wist de VRT niet op voor-
hand - en krijgt/kreeg daar ook overal lof voor. Ten
derde: Gent is momenteel en dat al voor het derde
seizoen op rij gewoon de betere van Standard, dat
weliswaar een rijkere historie heeft. 

De VRT heeft daarover uitleg verschaft. Omdat de
wedstrijd van Standard iets meer spankracht zou
inhouden voor de eindstand in de groep, stond ergens
als redenering. Dat is – met alle respect – de grootste
bullshit. Zeg dan waar het echt op staat. Of het is een
te dure trip, of Play Sports wil ook wel eens een affi-
che, of verzin nog een andere echte reden (waar ik
niet kan opkomen, tenzij misschien een filmpremière
een avond eerder) maar stuur de kijkers niet met een
kluitje in het riet.

Na week drie in het Europees voetbal, dus halfweg
de groepsfase is een eerste tussenstand op te maken.
Zowel Anderlecht, Genk, Standard als Gent maken
nog een kans om de lente van de knock-outwedstrij-
den te halen, weze het dan in de
Europa League, het achterko-
mertje van de Europese voet-
balfamilie. Op het grote podium
van de Champions League lijkt
Club Brugge kansloos om de
tweede ronde te halen en dat is
wellicht het beste wat Club kan
overkomen.

Het slaat nergens op hoe al
die clubs eind augustus na de
loting in Monaco hoog van de
toren blazen: we willen over-
winteren in Europa. Hoezo, zit-
ten ze dan ineens in met het
Europees coëfficiënt van de
Belgische ploegen? Zo denken
clubs niet. 

Is het om het ego? Ja. Het
extra geld? Ook ja. Maar goed,
stel dat je twee ronden verder
komt, dan verdien je 550.000 euro extra in die
Europa League. Nooit te versmaden, maar wat koop
je ervoor? Niks. Integendeel: je krijgt vier zware wed-
strijden extra voor de kiezen, met als het wat tegenzit
daar twee slopende trips aan verbonden. Gent had
vorig jaar maar twee extra wedstrijden tegen
Wolfsburg en daarvoor kreeg het 5,5 miljoen euro
extra. Dat is al andere koek, maar zelfs hier wegen
de baten soms niet op tegen de kosten. De kosten
waren dat Gent gesloopt en ontregeld (Wolfsburg
toonde hoe het moest) uit die dubbele confrontatie
kwam, dat Brecht Dejaeghere nadien zijn kruisband
afscheurde, dat de ploeg niet meer vooruit te bran-
den was en dat de beste spelers werden weggekocht. 

Nog erger overkwam Club Brugge twee seizoenen
geleden. Die haalden zelfs de kwartfinales in de
Europa League – wat slechts 1 miljoen extra ople-
verde – maar kregen daarvoor zes midweekwedstrij-
den extra op hun bord. Ze begonnen als uitgeperste
citroenen aan de play-offs. Gent had geen last van
Europa en was zo fris als een hoentje in de titelstrijd.
Vorig seizoen was het andersom: Club was klaar in
Europa in december en voetbalde zich fris naar een
titel.

Club Brugge beseft het misschien nog niet, maar
onder de Belgische teams zijn zij voorlopig de grote
winnaar in Europa. Ze zullen geen 5,5 miljoen extra
verdienen zoals Gent, maar als ze begin december
ook nog eens het geluk hebben van geen derde, maar
vierde te eindigen in hun groep, waardoor die
ellende van de Europa League aan hen voorbijgaat,
hebben ze een makkelijke 15 miljoen euro verdiend. 

Een masterplan zal het wel niet zijn, maar onge-
wild is Club Brugge bezig aan een prima efficiëntie-
oefening: met minimale inspanning geld oprapen
in Europa en maximaal uitgerust aan 2017 beginnen,
in de hoop van in mei weer op dat kampioenen -
podium te staan en weer 15 miljoen of nog meer in
de pocket te hebben. Europa is voor het snelle geld
en dat verdien je niet door te presteren in Europa,
maar in België.

W

Club Brugge 
is prima bezig: 
met minimale

inspanning 
geld oprapen 
in Europa en

maximaal
uitgerust aan

2017 beginnen

column

dan Trump tegen Clinton

Heilig water van het Vaticaan
noch een duivel uitdrijving 

in het stadion hielpen 
de Chicago Cubs weer 

in de World Series

van de geit

Ann Wauters won donderdag-
nacht misschien wel de meest
prestigieuze titel die een basket -
ster kan winnen: kampioen in
de WNBA, met de LA Sparks. 

In februari kreeg Wauters een
mailtje uit Los Angeles: of ze
geen zin had om nog vijf maan-
den bij de Sparks te komen bas-
ketten. Wauters (36) twijfelde of
ze dat fysiek en mentaal nog kon
opbrengen. De WNBA is niet
voor niets de meest veeleisende
competitie ter wereld. Maar de
uitdaging en de verleiding
waren te groot: ze besloot om
nog één keer een gooi te doen
naar de enige titel die ze op club-
niveau nog nooit had gewonnen. 

Wel moest Wauters wel wen-
nen aan haar nieuwe statuut, dat
van bankzitter. Het maakte het
seizoen en de opofferingen las-
tiger. Dat is meteen de reden

waarom ze deze titel gevoelsma-
tig minder hoog inschat dan de
titels die ze won in de Euro -
league, ‘de Champions League
van het basketbal’. 

“Ik weet hoe moeilijk het is
om zo’n titel te winnen in de
WNBA, want het is me met
Cleveland, New York, Seattle of
San Antonio nooit gelukt. Dus
ja, ik ben supertrots en ik voelde
me ook heel sterk betrokken,
maar die eerste Euroleague-titel
met Valenciennes en de laatste
met Valencia, nadat ik mama
was geworden, schat ik net wat
hoger in.”
(VH)

Ann Wauters ‘supertrots’ 
op Amerikaanse titel 

geprobeerd om die om te keren. Eén keer werd
heilig water van het Vaticaan over het veld
gesprenkeld. Hoewel die wijk van Chicago eer-
der katholiek is, hielp dat niet. Later heeft men
een Grieks-orthodoxe priester dan maar een

duivel uitdrijving laten uitvoeren in het sta-
dion. Ook zonder resultaat. In 1994

werd de erfgenaam van Billy Sianis,
zijn neef Sam Sianis, gevraagd om
met een geit naar het baseball te
komen en ostentatief over het veld
te lopen in de hoop de vloek om te
keren. In 2007 werd een geit van
papier maché rond het veld
getrokken en zelfs geschopt om

aan te tonen dat de vloek nergens
op berustte. Niks hielp.

Als traditieclub de Cubs, die ook
nog eens in het mooiste en op een na

oudste baseballstadion spelen
(alleen Fenway Park van de Red
Sox in Boston, gebouwd in 1912,
is twee jaar ouder) de World
Series halen, zijn ze kampioen
van de National League en dat
voor het eerst sinds 1945. In
dat geval beginnen ze aan de
echte finale op 25 oktober

tegen de winnaars van de
American League, de Cleveland

Indians voor een best of seven,
met vier thuiswedstrijden voor

Cleveland. Het hele schouwtoneel dat
de VS in de ban houdt is ten laatste afge-

lopen op 2 november. Net op tijd om
Clinton en Trump in de arena te laten.

Zondagnacht 24/10 
om 02.00u

LA Dodgers - Chicago Cubs 

Als de Cubs winnen, 
zijn ze kampioen in de

National League en 
spelen ze de World Series 

tegen de winnaar van 
de American League, 
de Cleveland Indians.

zogezegd

‘200 miljoen euro in het eerste contractjaar,
222 miljoen euro in het tweede en 250 miljoen
euro voor de laatste drie contractjaren’

► Neymar heeft 
zijn contract bij
Barcelona tot 2021
verlengd. Wie hem
wil kopen, betaalt
een astronomische
afkoopsom.


