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‘We’ spelen weer mee

at heb ik mij nu eens altijd afge-
vraagd: waarom vinden de
meeste volgers, renners, ploeg-
leiders en ook wielerfans Milaan-
Sanremo een klote koers?
Milaan-Sanremo (diepe zucht),
dat is 280 kilometer niets doen
onderbroken door enkele korte
blokjes van vijf minuten lactaatfa-
briekjes openzetten. Aan het eind

nog eens tien minuten knallen en dan in één
ruk bergaf naar de aankomst alwaar een korte
maar hevige sprint beslist over winst.

Lang, dat wel, maar een non-inspanning?
Het palmares zegt iets anders: zeven keer
Eddy Merckx bijvoorbeeld, drie keer Roger De
Vlaeminck. Later kwam er wel eens een ver-
dwaalde sprinter te vaak als
eerste over de meet, zoals Erik
Zabel. Of won een B-renner als
Matthew Goss, een sleper als
Simon Gerrans en hoe Gerald
Ciolek een jaar later won, dat
ben ik vergeten. Sindsdien ging
het weer de goede richting uit
met de winnaars: Kristoff, De-
genkolb, Démare was nog de
minste, maar daarna Kwiat-
kowski, Nibali en zaterdag Ju-
lian Alaphilippe.

Het zal lang zoeken zijn op
de erelijsten van de andere
monumenten om die diepte in
kwaliteit te vinden. Het geheim
van MSR zit hem niet in de ki-
lometers. Die 291 kilometer is
hetzelfde als de 267 van de
Ronde van Vlaanderen. Meer
zelfs, die 291 kilometer is min-
der dan 267 kilometer. MSR
van eergisteren duurde twintig minuten langer
dan de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar
en er werd maar twee kilometer per uur rap-
per gereden.

Oliver Naesen vond twee jaar geleden MSR
de saaiste koers die hij ooit had gereden. Niet
eens een training waard, zei hij, en hij haalde
er zijn powerdata bij. Inderdaad: gewheelsurft,
gecruised, mee gedreven door het peloton,
nauwelijks gekoerst.

Dat laatste geldt overigens niet voor Tim De-
clercq van Deceuninck-Quickstep, voor wie ze
inmiddels een standbeeld mogen oprichten. Ik
kan hard op kop rijden en lang ook als het
moet, was de samenvatting van zijn sollicitatie
destijds bij Patrick Lefevere. Daar was geen let-
ter van gelogen. Inmiddels is dat lang en hard
op kop rijden, héél lang en héél hard gewor-
den en kijkt heel het peloton met stijgende be-
wondering naar de krachtpatser uit Izegem.

Als het de kilometers niet zijn, wat dan wel?
Heus niet de Cipressa, zo’n lopertje op dertig
kilometer van het einde. De Poggio dan maar?

Gemiddeld 3,8 met een neepje van acht pro-
cent, dat is ook niet iets om bang van te wor-
den. Zelfs niet na 285 kilometer relatief
comfortabel in het zadel.

De lengte van de Poggio misschien? Die is
bijna vier kilometer lang, maar 3,8 procent ge-
middeld is ook niet echt slopend. De discrimi-
nerende factor is niet de frisheid in de benen,
maar die tussen de oren. Het één gaat met het
ander gepaard, dat klopt, maar renners die er
onbevangen tegenaan kijken, die rijden ge-
woon naar boven met de beste als ze daar de
benen voor hebben.

Dat is wat gisteren Wout Van Aert over-
kwam. Die jongen is blij dat hij bevrijd van alle
zorgen op een koersfiets mag zitten, wist in
geen honderd jaar hoe die Milaan-Sanremo

zou verlopen, had de Poggio
nog nooit van dichtbij of veraf
gezien en kwam mooi met de
besten boven. Zoals collega
Oliver Naesen zei, die ook
vooraan zat: ik keek rond en ik
zag alleen wereldkampioenen
of ex-wereldkampioenen. Dat
was Van Aert ook al drie keer,
zij het in een andere discipline,
die waarin je een dik uur in het
rood moet rijden.

Van Aert was nadien iets te
overmoedig toen hij Matteo
Trentin wilde gaan halen en
werd zesde in een sprint van
tien man. Oliver Naesen werd
tweede en de klotekoers Mi-
laan-Sanremo werd op slag zijn
tot nog toe mooiste prestatie in
zijn atypische profcarrière.

Hoed af voor deze twee
landgenoten, zonder meer. Dit

zijn prestaties die kunnen tellen en die vooral
ook andere renners moeten inspireren.

Wielrennen in het tweede decennium van
de 21ste eeuw is lang, hard kunnen rijden en
daar bovenop een paar inspanningen verteren
van een paar minuten superhard rijden. Wie
de meeste van die powerbursts verteert, wint
eendagswedstrijden. Dat vereist een ander
trainingsaanpak dan wat we gewend zijn of
waren en blijkbaar heeft de nieuwe generatie
dat begrepen.

Het adagium van Briek Schotte blijft over-
eind: rap rijden kan iedereen, rap rijden als de
goeie rap rijden, dat is de kunst. Dat is wat Van
Aert en Naesen gisteren deden. Extra verheu-
gend is dat ze niet te beroerd waren om er zelf
een snok aan te geven of een ontsnapper terug
te halen. Neen, deze Milaan-Sanremo heeft
misschien nog geen Belgische superkampioen
gebaard, maar kan wel een hele aanstormende
generatie inspireren. Een voorspelling: in te-
genstelling tot vorig jaar spelen we in het
Vlaamse voorjaar 2019 mee.

Het peloton slingert langs de kust tijdens Milaan-Sanremo. Onze landgenoten speelden 
een hoofdrol in de koers, maar moesten de zege aan Alaphilippe laten. © PHOTO NEWS
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De twijfels zijn niet weg.
Schotland won weliswaar
in San Marino, maar over-
tuigde andermaal niet.

Al 28 wedstrijden op een rij had
San Marino geen punt meer
kunnen pakken. Dat is de term
‘voetbaldwerg’ een nieuwe di-
mensie geven. De ideale tegen-
stander voor Schotland om ver-
trouwen op te doen na de 3-0-
blamage in Kazachstan, maar
dat viel tegen. Het team van
Alex McLeish (ex-Genk) moest
hard werken voor de punten.

Woelige sfeer bij Schotten houdt aan
ondanks overwinning in San Marino

Nochtans was het matchbe-
gin veelbelovend. Na nauwelijks
vier minuten klom Schotland
op voorsprong via Kenny
McLean. “Maar nadien liep het
moeizaam”, was de doelpun-
tenmaker eerlijk. Een understa-
tement: het duurde maar liefst
zeventig minuten voor Schot-
land op 0-2 kon komen, Johnny
Russell scoorde. Zowaar een
treffer op de counter.

“Het waren moeilijke da-
gen”, omschreef McLeish de
sfeer in het Schotse team. Zeker
voor de coach zelf. Schotse fans
riepen om zijn ontslag, maar
meteen na Kazachstan liet
McLeish al verstaan zijn werk
te zullen afmaken. (PJC)

Ook al was de match van 
de Schotten niet hoogstaand, 
ze wonnen toch eenvoudig
tegen San Marino. © REUTERS

Lierse stuurt
coach zonder
diploma door

Urbain Spaenhoven is niet lan-
ger (co-)trainer van Lierse Kem-
penzonen. De club uit eerste
amateur moest op bevel van de
licentiecommissie afscheid ne-
men van Spaenhoven, omdat
de ervaren coach niet over het
vereiste UEFA A-diploma be-
schikt. Spaenhoven stond de
voorbije maanden op het wed-
strijdblad als assistent van Dave
De Herdt, die wel gediplomeerd
is. De licentiecommissie had
echter ernstige aanwijzingen
dat de rolverdeling omge-
keerd was. Verder gaan met
Spaenhoven zou Lierse de li-
centie kunnen kosten. Lierse liet
intussen verstaan dat Dave De
Herdt op post blijft. (KDC)

Toronto heet
‘maestro’
Pozuelo welkom

‘Bienvenido maestro’. Een vijf-
tigtal Canadese fans begroetten
Alejandro Pozuelo zaterdag op
de luchthaven van Toronto. Ein-
delijk, zo viel er van Pozuelo’s li-
chaamshouding af te lezen. De
transfersoap met Genk had lang
genoeg geduurd. “Ik ben ver-
rast door de aandacht die ik
op de luchthaven krijg”, zei de
Spanjaard, terwijl hij poseerde
met een rood-witte sjaal. “Ik
heb veel met Victor Vázquez
gesproken over deze stap. Hij
vertelde me goede dingen over
de club en de stad.” Op Pozo’s
debuut is het niet lang wachten.
In principe is hij komende vrij-
dag tegen New York City FC
speelgerechtigd. (NVK)

Kroatië pijnlijk
onderuit in
Hongarije

De WK-terugval van Kroatië blijft
duren. In november degra-
deerde de vicewereldkampioen
naar divisie B van de Nations
League en ook in de EK-kwalifi-
catiecampagne loopt het nu bij-
zonder stroef. Tegen Azer-
beidzjan kon het vorige week
maar nipt winnen, maar in Hon-
garije gingen de Kroaten giste-
ren onderuit. Ondanks een
vroege voorsprong incas-
seerde het nog twee treffers.
Beide keren maakte Lovre Ka-
linic (ex-Gent) geen zekere in-
druk. In dezelfde groep vierde
Wales met 1-0 tegen Slowakije.
Anderlecht-verdediger La-
wrence speelde de volledige
partij. (VDVJ)

Henry verkozen tot beste
buitenlander in Engeland
Hun afdruk staat voor eeuwig
in de Premier League. Een
stemming van de BBC kroonde
Thierry Henry tot beste buiten-
lander ooit in Engeland, Vin-
cent Kompany scoorde het
hoogste bij de verdedigers.

Sinds 1992 waren er 2.016
buitenlanders in de Premier
League. Hoog tijd vond de BBC
om een zoektocht te beginnen
naar de beste speler die ooit het
kanaal overstak. Een vierkop-
pige jury met Alan Shearer,
Chris Sutton, Ruud Gullit en
New York Times-journalist Rory
Smith kwam tot een shortlist
van dertien namen. Daar brach-
ten meer dan 250.000 mensen
hun stem op uit.

Met een monsteraandeel van
45% ging Thierry Henry met de
hoogste eer lopen. De Frans-
man, goed voor 175 goals in 258
competitieduels bij Arsenal,
won twee Premier League-ti-
tels. “Maar hij slaagde er vooral
in om de fans op de banken te
krijgen”, looft Sutton. “Wat kon
hij niet? Henry was een feno-
menale speler.” Hij haalde het
voor Ronaldo (14%), Cantona
(12), Agüero (8) en Drogba (6).

Ook Vincent Kompany on-
derscheidde zich in ruim een
decennium Premier League. De
Rode Duivel kreeg de meeste
stemmen van de drie genomi-
neerde verdedigers en eindigde
voor Vidic en Stam. (VDVJ)

Twee goals en assist:
Tsjerysjev is de grote
man bij Rusland

Ooit was hij een zorgenkind,
nu is Denis Tsjerysjev 
de Russische ster. Ook 
in Kazachstan: twee goals,
één assist en 0-4-winst.

Noord-Ierland-Rusland, op 
14 augustus 2013, zijn eerste
inter land met inzet. Denis Tsje-
rysjev valt in en valt meteen uit.
Symptomatisch.

Er is bij wijze van spreken
geen dokter die hij niet bezocht
heeft. Blessures zijn een con-
stante in Tsjerysjevs carrière.
Hij miste zo het EK in Frankrijk.
En zijn lichaam van glas be-
moeilijkte ook een doorbraak
bij Real Madrid. Talent genoeg
nochtans, maar als je meer in
de ziekenboeg dan op het veld
vertoeft...

Op zijn 28ste lijkt Tsjerysjev
alsnog te tonen dat hij op het
internationale niveau een meer-
waarde biedt. Op het WK
maakte hij vier goals, tegen Bel-
gië profiteerde hij van de blun-
der bij Courtois om zich op het
scorebord te trappen, gisteren
in Kazachstan zette hij Rusland
in zijn eentje op weg naar de
noodzakelijke overwinning.

Tsjerysjev brak op het Ka-
zachse kunstgras, waar de
Schotten zich op speeldag één
nog verslikt hadden, de ban
met de 0-1 en de 0-2. Twee
knappe treffers bovendien. Bij
het openingsdoelpunt trof hij

raak met een mooie volley, de
0-2 was een schoolvoorbeeld
van ‘op het goede moment op
de goede plaats staan’. Bij de 0-
3 leverde hij de assist op Artjom
Dzjoeba. Voor een Russische
website was het voldoende om
te zeggen dat Tsjerysjev voor
hun team is wat Lionel Messi
voor Barcelona is: onmisbaar.

En zeggen dat Tsjerysjev zich
lang ‘meer Spanjaard dan Rus’
voelde. Op zich niet verwonder-
lijk. Sinds zijn negende al woont
Tsjerysjev in Spanje, hij ruilde

de wintertemperaturen in voor
de zon toen zijn vader Dmitri
er ging voetballen. 

Tsjerysjev was een uitblinker
op het WK, speelt wekelijks
sterk bij Valencia en maakte nu
Kazachstan belachelijk. De zege
was nodig ook, na het verlies in
Brussel.

Bij nader inzien is het mis-
schien niet eens overdreven om
te zeggen dat Tsjerysjev de
Messi van Rusland is. Veel an-
dere smaakmakers telt die
ploeg namelijk niet. (PJC)
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Ik weet precies wat ik niet wil doen. 
Daarom heb ik al vier aanbiedingen afgewezen.
Bondscoach? Nee, dat denk ik niet

JOSÉ MOURINHO IS KIESKEURIG OVER ZIJN NIEUWE JOB

Schotland 2

San Marino 0

Rusland 4

Kazachstand 0


