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Homo ludens/fraudans
column

k stel voor om Club Brugge en dit seizoen
ook Genk naar een andere competitie te stu-
ren. Om de basketballers van Oostende
ergens anders hun kunsten te laten verto-
nen. De volleyballers van Maaseik en
Roeselare idem. Nina Derwael mag niet
meer meedoen aan het BK gymnastiek,

Luca Brecel niet meer in snooker, Koen Naert
laten we ook niet meer lopen in dit land. Ze zijn
te goed voor de rest en ze maken de competitie
saai. Daarom doen we ze weg.

Ik probeer mij te verplaatsen in de logica à la
Mario De Clercq, maar dat lukt niet te best. Dit
weekend liet hij zijn licht schijnen op de cross.
Daar kent hij alles van en zijn conclusie was
even simpel als simplistisch: Wout van Aert en
Mathieu van der Poel moeten naar de weg want
ze verzieken de boel in de cross. Van Aert en
Van der Poel zijn te sterk en dus nefast voor het
spektakel. Dus moeten Wout en Mathieu weg,
naar de weg. Of naar het mountainbiken des-
noods. Maar pakweg niet naar Ronse, waar zijn
eigen grote prijs wordt gereden. 

Even terzijde: stel u voor dat we een Grote
Prijs Johan Bruyneel zouden organiseren in en
rond Roeselare. Het schandaal! Niet te overzien.
Is het geen godgeklaagde schande dat wie heeft

bekend met pek en veren wordt verjaagd, en wie
nooit heeft bekend (maar wel is veroordeeld)
nog vrolijk blijft rondhuppelen in zijn biotoop,
om de haverklap wordt opgevoerd en zelfs
ploegleider mag spelen?

‘Super Mario’ was wellicht gisteren in
Ruddervoorde en hij zal daar in zijn kortzichtig-
heid zijn bevestigd, al deed Van der Poel het
anders dan anders. In plaats van te wachten tot
de tweede of derde of vierde ronde, of nog lan-
ger, reed hij gewoon weg na drie minuten wed-
strijd. Van Aert werd tweede op een halve
minuut en kort daarop finishte Toon Aerts. Van
der Poel en Van Aert, in die volgorde, zijn veel te
sterk voor de rest.

Beter dan Nys
Klaas Vantornout stond ook in een weekend-
krant. Hij was dikker – deed aan krachttraining
voor zijn bovenlijf, dat vroeger weliswaar niks
voorstelde – en milder, hij heeft dan ook ooit
sterretjes gezien tegen die twee. Wout heeft mis-
schien nog iets meer power dan Mathieu, zei
Klaas, maar is minder explosief door zijn trai-
ning als wegwielrenner en is technisch minder
sterk. Zijn belangrijkste quote was deze: het zijn
de beste veldrijders die we ooit hebben gezien,
zelfs de allerbeste Sven Nys had geen kans
gemaakt.
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Het zou een interessante oefening zijn: de
beste veldrijders ooit de start verbieden en kij-
ken hoe de rest reageert. Zou Toon Aerts dan de
helft van de wedstrijden winnen en Laurens
Sweeck de andere helft? Of wint Kevin Pauwels
misschien nog eens, wie weet? Die is altijd goed
voor een non-interview dat zo in het eindejaars-
overzicht kan.

Zou de discipline veldrijden het overleven?
Vreemd genoeg is die discipline er economisch
beter aan toe dan de sport wielrennen zelf. Dat
heeft drie oorzaken. Ten eerste zijn de kosten
minimaal: een weide, wat bosjes en een gracht
of twee en een beetje parcoursbouwer tekent
een mooie omloop. Ten tweede: in Vlaanderen
is altijd een publiek te vinden als twee of meer
mannen in lycra om ter snelst door een wei rij-

den. Elke toeschouwer in het veldrijden betaalt.
Zelfs de televisie betaalt. En Michel komt elo-
quent kond doen.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn
misschien nefast voor het spektakel, maar
dominantie heeft ook haar charme. Zo’n Van
der Poel die op zaterdag zijn voet breekt ergens
in een Belgische wei en op zondag in een
Hollandse wei iedereen naar huis rijdt, is dat
dan geen spektakel? En die een heel seizoen
alles en iedereen in de prak rijdt en op het WK
door de mand valt, waarna Van Aert wint, spek-
takel toch?

Wat Van der Poel en Van Aert bezielt om in
het goorste bijnummer van een sport – vergelijk
het met modderworstelen en Grieks-Romeins –
hun boterham te verdienen, is niet duidelijk.

Van Aert en Van der Poel
maken deel uit van 

de generatie die sport als 
een spel ziet

Lange tijd leek die boterham centraal te staan.
Een uurtje per week volle bak tegen een stelletje
halve zolen, altijd winnen van Ardooie tot
Zolder, onderhand een half miljoentje of wat bij
elkaar rijden, zelden heeft een bijnummer beter
betaald. Dat argument is inmiddels achter-
haald. Die twee hebben zoveel talent dat ze ook
op de weg bovengemiddeld zouden verdienen.

Er is maar één reden waarom Van Aert en
Van der Poel in hun hart altijd crossers zullen
blijven: zij maken deel uit van de generatie die
sport als een spel ziet. Ze willen hun best doen,
hun ziel uit hun sterke lijf sporten, zolang het
maar leuk is. Zij zijn de postmoderne homo
ludens, de spelende mens, en die zijn altijd te
verkiezen boven de homo fraudans, die we
vooral in het voetbal vinden.

► Europees kampioen Mathieu van der Poel soleert naar de zege in Ruddervoorde. Wout van Aert wordt tweede op een halve minuut. © BELGA

Vijf keer wereldkampioen.
Lewis Hamilton parkeert
zijn naam in de galerij van
de allergrootsten. Alleen
Juan-Manuel Fangio deed
het hem voor, Michael
Schumacher deed beter (7).
Zijn geheim? Maturiteit en
innerlijke rust.

De grand prix van Mexico was
al de vijfde op rij waarbij we het
eigenlijk al wisten: Lewis
Hamilton (33) wordt dit jaar
wereldkampioen. Hij moest er
niet eens voor winnen. 

Tot de zomervakantie leek
formule 1 anno 2018 alles te heb-
ben van een thriller. Hamilton
tegen Vettel. Mercedes tegen
Ferrari. Gedeelde winstkansen.

Hamilton won in Duitsland en
Hongarije, Vettel pakte
Francorchamps. Zeven punten
scheidden hen op dat moment
in het klassement. Maar dan
begon festival-Hamilton.
Monza, Singapore, Sotsji en
Suzuka: de Brit greep ze alle-
maal. Ferrari en Vettel gingen
grossieren in blunders: ver-
keerde bandenkeuze, stuurfou-
ten en foute racestrategieën. En
dat terwijl Vettel ook in de eerste
seizoenshelft al een berg punten
had verkwist.

Die fouten van Vettel doen
niets af van de grote verdienste
van Hamilton. De 33-jarige Brit
was dit seizoen gewoon de
beste, op de piste en in het
hoofd. Op de top van zijn kun-

nen als coureur, altijd in staat
om iets meer uit de auto te halen
dan een andere sterveling.
Teamgenoot Bottas kan het
weten, de Fin won geen enkele
koers in krek dezelfde Mercedes
als die van Hamilton. 

Geen vlees meer
Ook fysiek was Hamilton nooit
scherper. Hij schrijft het zelf toe
aan zijn radicale beslissing eind
vorig jaar om geen vlees meer
te eten. En wat de voorbije
maanden vooral opviel: nooit
was hij serener, in een beter
mentaal evenwicht. Je mag dat
op zijn minst een krachttoer
noemen, zo scherp te blijven
met het flashy leven dat
Hamilton tussen de races door

leidt, van de ene jetset naar de
andere.

Hamilton leerde veel uit het
seizoen 2016, toen ploegmaat
Rosberg wereldkampioen werd.
Hamilton begon het pas te

beseffen toen Rosberg na het
laatste podium van dat seizoen
luidop zei: “Ik heb gewonnen op
die piste van 15 centimeter
breed, de afstand tussen beide
oren.” Hamilton werd dat jaar

mentaal gesloopt door Rosberg
zonder dat hij het besefte. Hij
zwoer dat het hem nooit meer
zou overkomen.

Daarnaast is er de innerlijke
rust die Hamilton ademt. Vroeg
een journalist hem vorige week:
“Ga je strak voor het absolute
record, de zeven wereldtitels
van Schumacher?” Hamilton:
“Toen ik naar Austin vertrok,
besefte ik niet eens dat ik Fangio
kon evenaren met een vijfde
wereldtitel. Misschien omdat ik
in mijn leven maar één idool
had: Ayrton Senna. Mijn grote
droom als kind was ook drie
keer wereldkampioen te wor-
den. Dat deed ik in 2015.
Eigenlijk bereikte ik toen al alles
wat ik wilde.” (JB)

Hamilton, kampioen van de mentale kracht
► De Brit had
genoeg aan
een vierde
plaats in
Mexico om
zich voor 
de vijfde keer
tot wereld-
kampioen te
kronen. © AFP


