
ronde gewonnen. Nu weer. In de finale blijk ik
toch telkens aan het langste eind te trekken. Dat
zal natuurlijk niet iedere keer zo zijn. Het zal
nog wel een paar keer spannend worden.
Maar blijkbaar zie ik het toch beter dan
Wout, hoe ik het in de laatste ronde
moet afmaken.”

Verkoudheid
Zeggen dat Van der Poel was
gestart met het idee dat hij zou
verliezen in Diegem. Hij sprak
van een verkoudheid, die woens-
dag is begonnen. “Bij de verken-
ning van het parcours voelde ik
me niet lekker. Ik wilde een snelle
start. Dan zouden alleen Wout en
ik overblijven. En dan zou ik zeker
tweede worden.” 
Zo zou Van der Poel in de strijd om
de Superprestige ten hoogste één
punt verliezen op Van Aert. Dan
hield hij nog twee punten voor-
sprong over, met nog twee wedstrij-
den te rijden (Hoogstraten, 5
februari, en Middelkerke, 11 februari).

Nu leidt Van der Poel met vier pun-
ten en is zijn voorsprong plots riant. Dat
klassement lijkt hem alvast niet meer te
kunnen ontsnappen.

Stond ook nog op het podium: Kevin
Pauwels. Wat een tristesse, hoe Pauwels
een hele koers in het wiel van de jonge
Europese kampioen Toon Aerts bleef
zitten om dan in de laatste ronde nog
het verschil te maken. Dat toetert over podi-
umplaatsen in de ploeg van Jurgen
Mettepenningen, en hoe blij ze daar mee zijn.
Maar eigenlijk doet het zeer aan de ogen. (MG)

En toen jumpte Van der Poel ook nog een
keer over de brug. Alsof hem werkelijk
niets kon overkomen. Wout van Aert had
het niet gezien en misschien moet hij dat
maar zo houden ook. Nog even en het
wordt vernederend hoe de wereld -
kampioen door zijn Nederlandse rivaal
wordt geklopt.

Het kwam zomaar, zei Van der Poel. Hij jumpte
in de eerste ronde en hij deed het opnieuw in de
slotronde. Het was een ingeving van het
moment. Voorwiel en achterwiel gingen tegelijk
van de grond en dan dook Van der Poel weer
naar beneden. Op weg naar de vierde overwin-
ning op rij tegen Wout van Aert.

Na Overijse, Antwerpen, Namen won Van der
Poel gisteren in Diegem dus weer. Een zoveelste
krachtmeting met Van Aert ging eraan vooraf.
Maar zoals het ook de vorige keren ging, werd
in de laatste ronde duidelijk wie de sterkste was.

Van der Poel demonstreerde. Wat een racer.
En dan de jump. In de laatste ronde is dat
natuurlijk wat anders dan in de eerste. “Ik kwam
met hoge snelheid aan. Dan kun je beter sprin-

gen dan rijden. Het is sneller, echt waar.” Risico,
dat was het natuurlijk ook. Maar Van der Poel
is jong en roekeloos. “Mijn vader zal er wel niet
blij mee zijn, maar ik ben mijn vader niet.”

Was dat vernederend voor Wout van Aert?
Een beetje wel. Niet zoals Herygers die bij het
WK in 1994 Groenendaal op de schouder tikte.
Maar toch. De wereldkampioen was in de zand-
strook al uit het wiel gereden. In het volgende
technische onderdeel over de balken verloor hij
ook nog wat meters. Op de brug ten slotte
draaide Van der Poel het er nog een laatste keer
in, wie er zou winnen in Diegem. “Misschien
komt het vernederend over, maar daar heb ik
niet aan gedacht. Het is ook niet mijn bedoeling.
Daarvoor heb ik te veel respect voor Wout.”

Nederlaag nummer vier
Wie op zoek is naar de eerste rel tussen Wout
van Aert en Mathieu van der Poel kreeg gisteren
niet wat hij wilde. Van Aert had er niets van
gezien. Hij had ook wel iets anders aan zijn
hoofd. De wereldkampioen besefte dat neder-
laag nummer vier op rij in de maak was. Vorige
week in Antwerpen en Namen was hij mis-
schien de sterkste. En toch niet gewonnen.
Gisteren op het ongeïnspireerde parcours van
Diegem was er tegen Van der Poel niks te begin-
nen.

Nu is het dus ook alweer van Francorchamps
geleden dat Van Aert nog een keer kon winnen
tegen Van der Poel. Dat is Van der Poel niet ont-
gaan. “Ik heb veel vertrouwen gekregen de laat-
ste weken. De meeste duels heb ik in de laatste
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De Vergiffenis
rgens in deze krant zit een katern met een reeks
verhalen onder de noemer De Verzoening.
Onze onnavolgbare redactie had een aantal
sportverzoeningen geselecteerd en legde die
aan mij voor. Ik ken ze niet allemaal meer uit
het hoofd, maar bij alle verzoeningen stelde ik
mij vragen. Waarom zouden ze zich verzoenen,

waarom voor De Morgen of zouden ze dat juist wél voor
De Morgen doen?

Ik pikte er één uit: Peeters-Museeuw. Oké, maar hoe
kaart je zoiets aan? Niet met een belletje en de medede-
ling “hé gasten, jullie hebben ruzie, wij gaan dat even
oplossen”. Ik heb het idee eerst bij Wilfried Peeters
neergelegd, onder de vorm van laten we eens praten
over twintig jaar geleden en misschien samen met
Johan Museeuw, kopman en schaduw-kopman-super-
knecht. Het begrip verzoening liet ik achterwege. “Ja
maar,” zei Wilfried, “het zal toch niet de hele tijd over
doping gaan?” Dat beloofde ik en ik was ook van plan
mij daaraan te houden, omdat het nergens voor nodig
was, maar we moesten het d-woord wel even behande-
len. “Voor jou doe ik dat”, zei hij.

Oké, one down, one to go, maar niet de simpelste. Ik
belde Johan Museeuw en hing weer een verhaaltje op
over twintig jaar geleden. U moet weten dat ik een
aparte relatie heb met de Leeuw van Vlaanderen. Wat
ik allemaal over hem heb geschreven, daar zou hij eeu-
wig boos voor kunnen zijn, maar dat is hij niet. Als we
elkaar tegen het lijf lopen (of rijden, langs het kanaal
Brugge-Gent, wat ook al is gebeurd) gaat het er altijd
eerlijk en hartelijk aan toe. Mensen die onze kruispun-
ten en botsingen kennen, staan dan wel eens met open

mond toe te kijken. Inboorlingen
uit mijn streek vragen altijd weer:
“Ge doe gie dat hoed, mee Jowan?”
Waarop ik, gespeeld: natúúrlijk!
Om eerlijk te zijn: het verheugde
mij steeds weer dat ik ‘het goed
deed’ met Johan. En omgekeerd.

Zijn antwoord was verrassend.
“Wilfried heeft er mij al over
gesproken, vorige week bij de kof-
fie op een veldrit. Voor mij is dat
goed.” Dan denkt een mens met-
een: daar gaat die verzoening,
want ze zijn al verzoend. De redac-
tie vond het geen punt, dus werd
het opgetuigd, inclusief met een
etentje. Maar dan waren we er nog
niet. Zo zag ik nog altijd beren op
de weg want Johan Museeuw
sleept een (oude) reputatie mee
van onbetrouwbaar als het op
afspraken aankomt. Of beter: niet
altijd stipt.

Dat bleek onterecht, en hiervoor
alsnog mijn excuses. Niet alleen
kwam hij de afspraak na in een
week dat hij ziek thuis had gezeten,
hij draaide een minuut voor het

afgesproken tijdstip de parking op en reed zelfs met mij
mee naar de plek van afspraak. Twee keer samen een
uur in de auto, als twee oude bekenden die veel te
bespreken hadden. Dat was een goeie babbel over koe-
tjes, kalfjes en ook ernstige dingen zoals de ouders, de
kinderen, het leven, de koers.

De lunch met Wilfried Peeters – ook ziek, maar ook
gekomen – verliep goed en het gesprek ook. Johan –
vroeger moest je de woorden uit hem sleuren – zei veel.
Wilfried – altijd een praatvaar – zei nog meer. Een aan-
tal items hebben de krant niet gehaald omdat ze al eens
zijn verschenen. Zoals die avond van 6 januari 2006
toen de familie Museeuw thuiskwam van skireis, de tv
aanzette voor de kinderen en de auto ging uitladen. Het
VTM-nieuws met Catherine Moerkerke was begonnen.

Ik zat naast haar in de studio. Toen gebeurde nauwe-
lijks iets die tijd van het jaar en dus ging het meteen
over een scoop die een dag later in deze krant zou
staan: de tot dan redelijk bewaard gebleven epo-sms’jes
uit 2003 van Johan Museeuw. “Wat bewijst dit?”, vroeg
de anchor. “Dat Museeuw een amateur was als het op
epo aankwam, maar dat hij wel degelijk aan de epo zat
en dat hij de hulp had ingeroepen van een dierenarts.”
Een jaar later zou Museeuw – weer in januari – pas echt
bekennen, maar daar had ik niks mee te maken.
Andere krachten waren toen aan het werk.

Bij de koffie zei Museeuw: “Ik was eerst boos op jou,
maar daarna besefte ik: jij had die sms’jes gekregen en
jij moest je werk doen als journalist. Ben ik nu nog
boos? Maar neen, want anders zat ik hier niet. Ik vind
het goed dat we hier zo kunnen zitten. Ik wil alleen het
positieve onthouden.” Er viel een stilte. Wilfried Peeters
knikte en zei ook iets aardigs over vroeger. En ik kreeg
een krop in de keel. Van zoveel vergeving wordt een
mens week, en ook een journalist is soms een mens.

Niet vergeten, maar verwerkt én vergeven. Het was
niet gespeeld zo bewees even later een sms van één
woord met één leesteken. Mijn dienstmededeling voor
het gezin ‘ben al thuis, brood gehaald’ was per abuis
naar Johan Museeuw gestuurd. Prompt kwam het ant-
woord: “Codetaal?”
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Van der Poel rijdt 
jumpend naar zege

Nederlander wint met overmacht in Diegem

Uitslag Diegem

1. Mathieu van der Poel    in 1u06’22”

2. Wout van Aert                                     z.t.

3. Kevin Pauwels                             op 24”

4. Toon Aerts                                           39”

5. Jens Adams                                      1’14”

Stand Superprestige

1. Mathieu van der Poel              89 ptn

2. Wout van Aert                                      85

3. Laurens Sweeck                                  67

4. Jens Adams                                           60

5. Toon Aerts                                              59

Marianne Vos wint al meteen 
in tweede veldrit dit seizoen
Amper twee crossen heeft
Marianne Vos (29) nodig gehad
om opnieuw aan te knopen met
de zege. Na een afwezigheid van
687 dagen was ze vorige week
zaterdag in de Antwerpse
Schelde cross al vierde gefinisht.
Gisteren stond er geen maat op
Neder landse in de Superprestige-
manche in Diegem. 

Door haar slechte startpositie
geraakte Vos al gauw ingesloten,
maar in de derde ronde kwam ze
vooraan aansluiten. In de tweede
koershelft nam ze resoluut het
initiatief. Alleen Sanne Cant

kwam nog in de buurt. Maar de
Belgische kampioene ging in de
slotfase onderuit en moest zich
tevreden stellen met plaats twee.
Katarina Nash werd derde. 

Bij de U23 won Europees
kampioen Quinten Hermans,
voor de Nederlander Nieuwen -
huis en wereldkampioen Iser byt.
Jelle Camps was de beste bij de
junioren. 

In de marge van de cross in
Diegem werd bekend dat Michael
Vanthourenhout zijn contract bij
Marlux-Napoleon Games ver-
lengd ziet tot 2021. (JDK)

Lars Van der Haar fit voor
Wereldbeker-cross in Zolder
Lars van der Haar had gisteren
een prettig kerstcadeau voor
zichzelf. Zeven weken nadat hij
in de cross van Ruddervoorde
een scheur van tien centimeter
opliep in het linker dijbeen, is hij
weer crosser. 

Dokters voorspelden een reva-
lidatie van tien tot twaalf
weken. Drie weken eerder
dan verwacht maakt Van
der Haar zijn terugkeer in
het veldrijden. De Neder -
lander is er maandag in
Zolder weer bij. “Ik wilde de
dokters bewijzen dat het

bij mij veel sneller kon.” 
Begin vorige week maakte hij

zijn voornemen bekend om er in
Zolder weer bij te zijn. Gisteren,
na een laatste doorgedreven trai-
ning, ging het licht definitief op
groen. “Superblij dat ik er
opnieuw bij ben”, juicht hij op

Twitter. “Al zal het niet voor een
resultaat zijn. Gewoon
finishen is het doel.” 

Veel valt er dit seizoen
niet meer te halen, weet hij.

Hoewel. “Bij het WK wil ik
weer mijn oude niveau

halen.” (MG)

‘De meeste duels heb ik in 
de laatste ronde gewonnen.
Nu weer. In de finale blijk ik
toch telkens aan het langste

eind te trekken’
MATHIEU VAN DER POEL

► Van der Poel
wilde Van Aert
allerminst 
vernederen.
‘Daarvoor heb
ik te veel 
respect voor
Wout.’
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