
rij gezet”, zegt Heylen. En meer
was het ook niet. Er is geen man
overboord. “Een wedstrijd die
Wout niet wint, waar hebben
we het dan over?” 

Want de lat ligt erg hoog na
een onwaarschijnlijke winter
2015-2016. Dat is nu de maat van
alle dingen. “Dat is de winter
waarin Wout alles won: alle
klassementen, het Belgisch en
het wereldkampioenschap.
Alleen de trui van Europees
kampioen won hij niet. Dan sta
je plots met je foto op de cover
van de volgende veldritgids. Alle
ogen zijn nu op hem gericht. En
dan krijg je vragen wanneer
Wout een keer niet wint.”

Felle tweestrijd
Waar de twee mannen het dan
over hadden? Alvast niet over
aflopende kettingen. Heylen:
“Dat thema was meteen van de
baan. Hoe kunnen we het zo
aanpakken dat de resultaten
terugkeren? Dat is de vraag. Het
gaat over strijdvaardigheid,
determinatie en stabiel 
presteren.”

Eén ding zal Wout van Aert
alvast niet veranderen: dat
Mathieu van der Poel een ver-
domd goede coureur en een
sterke tegenstander is. Heylen:
“Dat weet Wout als geen ander.

niet goed genoeg voor City. Misschien wel voor
Man U. U begrijpt dat dit een grapje was.
Dortmund is geen grap en ook geen toeval, 
want die spelen met Puma, het huismerk van 
de snelste mens op aarde.

Maar wat als Bolt inderdaad als kind was
gaan voetballen en alleen maar voetballen? Wat
als hij als kind in Afrika was geboren en niet in
Jamaica, waar sprinten de nationale sport en
passie is? Dan had hij nog goeie voeten moeten
hebben maar was hij misschien wel een mix van
Bale en Ronaldo geworden, 1,95 meter lang.

Wat als de sprinters in de Verenigde Staten
niet voor atletiek hadden gekozen maar voor
pakweg voetbal, hoe anders zou die sport er niet
uitzien? En, nu komt het: wat als alle basketbal-
en footballspelers waren opgegroeid in een land
waar voetbal de sport nummer één was? Simpel,
dan zou voetbal een totaal ander spel zijn,
gespeeld in andere dimensies: sneller, hoger,
krachtiger.

Voetbal staat over de hele wereld op de eerste
rij om te kiezen uit het voorradig talent, behalve
in het grootste en eerste sportland. In de VS is
soccer een sport van latino’s, meisjes en suburban
kids. De Amerikaan met Afrikaanse roots, dé
referentie inzake snelheid en kracht, heeft geen
boodschap aan voetbal.

Zelfverklaarde slimmeriken in het voetbal
hangen hele theorieën op over klein zijn en
draaicirkels en beweeglijkheid.  Onzin. Kijk
maar eens op YouTube naar Stephen Curry,
Derrick Rose of John Wall. Snelheid creëert
extra ruimte. Pas als er geen ruimte is, door een
gebrek aan snelheid, heb je die kleine ukjes
nodig met hun draaicirkeltjes. Soms wordt de
oppervlakte van het basketbalveld erbij gehaald,
wat nog grotere onzin is. Als op een veel kleiner
veld, dus binnen een kleinere ruimte, de snelste

spelers allemaal 1,90
meter zijn, is er geen
enkele reden waarom
die dat niet op een veel
groter veld zouden zijn.
De reden dat zo weinig
lange mensen voetbal-
len is ook simpel: voet-
bal was niet hun eerste
optie en/of hun jeugd-
trainers waren gemak-
zuchtig, onkundig en
ongeduldig.
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Wat mentale rust, daar is
Wout van Aert ongetwijfeld
het hardst aan toe, gokt zijn
ploegleider Niels Albert. 
Na een gesprek met mental
coach Rudy Heylen moet 
de wereldkampioen weer
klaar zijn voor Koksijde.

Twee keer verloren van Mathieu
van der Poel, in Ruddervoorde
en in Gavere. Wout van Aert is
het niet gewoon. Op 1 november
was het nog Van Aert die Van
der Poel alle hoeken van de
Koppenberg liet zien. In Gavere
sloeg de slinger helemaal naar
de andere kant door, in het 
voordeel van Van der Poel. Op
de koop toe reageerde Van Aert
gefrustreerd op problemen met
de ketting. 

“Als Wout zondag in Koksijde
opnieuw aan het kortste eind
trekt, zou het wel eens echt in
het kopje kunnen kruipen”, zei
Niels Albert deze week.
“Stiekem hoop ik dat Wout deze
week eens langsloopt bij mental
coach Rudy Heylen.”

En zo geschiedde. Na een
paar weken waarin de contac-
ten vooral per telefoon of per
tekstbericht verliepen, trok 
Van Aert deze week naar Rudy
Heylen in Herselt. “We hebben
de dingen nog een keer op een

Er komen nog veel duels op het
scherp van de snee. Hoe pakken
we het aan dat Wout die duels
ook weer gaat winnen? Daar
moeten we op focussen.”

Neemt Van Aert zondag
opnieuw de maat van Van der
Poel? Dat is natuurlijk niet
gezegd. Is het dan een probleem
wanneer hij opnieuw verliest?
Ook dat niet, zegt Heylen. “Als
Wout gas geeft en op zijn
waarde wordt geklopt, kun je
moeilijk van een probleem 
spreken.” (MG)

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Suppen
column

r zijn meer en meer tekenen die erop 
wijzen dat de Apocalyps nabij is nu de
surfbond tegen de Spelen van 2024 ook
het suppen op het olympisch programma
wil krijgen. Suppen staat voor stand up
paddle. Dus boven op een surfplank staan
en je dan met een peddel zo snel mogelijk

voortbewegen op het water. Het is een sport – als
je die onnozeliteit zo mag omschrijven – voor
kleine, compacte mensen. Dat heb ik aan den
lijve ondervonden, al is reikwijdte ook niet te 
versmaden.

Weinig echte sporten zijn voor kleine mensen.
Dat denkt men van voetbal, maar hier vergist
men zich schromelijk. Behalve bij sporten waar
de middelpuntvliedende krachten (denk aan
gymnastiek) en het gewicht (denk aan bergop
fietsen) spelen, is klein zijn altijd een zwaktebod.
Tenzij op de sociale media, stond van de week 
te lezen in de krant. Eden Hazard is de eerste
Belgische voetballer die twintig miljoen volgers
heeft op Facebook, Instagram en Twitter opge-
teld. Die populariteit heeft hij te danken aan zijn
voetbalspel uiteraard, en aan zijn aura van boy
next door, maar ook aan zijn gestalte.

Eden Hazard is namelijk klein en daarom 
zouden Aziaten gek zijn van hem. Wie dat soort
onzin de wereld instuurt, zou verplicht moeten
suppen bij 8 beaufort op de Noordelijke IJszee.
Alsof Aziaten vooral kleine mensen willen. Juist
niet, want daar zijn er al genoeg van in Azië.
Usain Bolt heeft dertig miljoen volgers op die
drie platformen samen en hij is zowat de anti-
pode van Hazard. Als Bolt in Japan uitstapt, staat
het land stil. Bolt is 1,95 meter en is dus een flinke
man, rekening houdend met de vuistregel dat
mannen beginnen bij 1,80 meter.

Diezelfde Usain Bolt gaat voetballen bij
Borussia Dortmund. Tenminste, hij gaat wat
meetrainen en kijken
of hij het leuk vindt.
Eerst was het plan om
dat bij Manchester
United te doen, want
daar is hij fan van,
maar dat ging nooit
door. Later was sprake
van City, maar Sergio
Agüero zei daarover
dat hij Bolt had zien
spelen en dat hij hem
niet slecht vond, maar
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Behalve bij sporten waar 
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krachten en het gewicht
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een zwaktebod

Andy Murray tegen Milos
Raonic en Novak Djokovic tegen
Kei Nishikori, dat zijn de halve
finales vandaag op de ATP
World Tour Finals in Londen. 

Stan Wawrinka had daar nog
een stokje voor kunnen steken,
maar daarvoor moest hij in de
laatste groepswedstrijd van
Murray winnen. De 31-jarige
Zwitser startte furieus: na vijf
games had hij al zes aces en elf
winners op zijn conto. De Schot
bleef evenwel een onwrikbare
rots. “De eerste set had beide
kanten kunnen opgaan”, moest
Murray toegeven. “Maar met
die setwinst was ik al gekwalifi-
ceerd voor de halve finales en
kon ik daarna wat vrijer tennis-
sen.” Het resulteerde in 6-4, 6-2.

Meteen deed de laatste partij,
Kei Nishikori tegen Marin Cilic,
er niet meer toe. De 26-jarige
Japanner was al geplaatst voor
de halve finale tegen Djokovic.
In de andere partij zal Murray
de degens kruisen met Raonic.
“Met zijn sterke service komt hij
hier goed tot zijn recht.” (FDW)

Andy Murray:
‘Na mijn
kwalificatie
voor de halve
finale kon ik
vrijer spelen’

Van Aert zoekt revanche
in zandbak van Koksijde

Droomfinale
in de maak 
op Masters

► Usain Bolt,
hier tijdens
de finale van
de 200 meter
in Rio, en
basketballer
Stephen
Curry zijn 
groter dan
1,90 meter.
Lengte blijkt 
een voordeel
in de meeste
sporten. 
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Van Aert trok na
twee nederlagen

tegen Van der Poel
naar zijn mental
coach, op zoek

naar hernieuwde
strijdlust


