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Bij de grote jongens

ordt het niet wat gênant, dat altijd
en overal winnen van jullie?

Die vraag appte ik naar een 
Deceuninck-QuickStep-kopstuk.

Het antwoord kwam snel terug:
winnen is nooit gênant.

Ik kon er in komen. Helemaal
overwacht was het ook niet. Julian
Alaphilippe is niet de eerste de
beste, dat heeft die jongen al

meermaals bewezen. En dat hij met zijn tech-
niek op moeilijke wegen uit de voeten kan, ook
al verkende hij die gravelbaantjes van de week
voor het eerst, hoeft ook geen betoog.

Inmiddels is Deceuninck-QuickStep toch
zo’n beetje het Ajax van het wielrennen gewor-
den. Niet de rijkste van alle
ploegen, maar wel die met de
meeste ballen. Altijd maar aan-
vallen, slim spelen als het
moet, volle bak als het kan en
vooral: allen voor één, één
voor allen. De lof is voor de
uitvoerders, maar chapeau
voor de mannen in de volg -
auto’s en die ene superbaas
achter zijn bureau één hoog in
Wevelgem, die deze attitude in
de ploeg hebben gekregen.

Bewondering voor DC-QS en
Alaphilippe, jawel, maar al
evenveel voor Wout van Aert.
Pas aan zijn tweede wedstrijd
toe in het geel-zwart van
Jumbo-Visma en alweer derde
in de boreling onder de klassie-
kers. Vorig jaar viel hij nog uit-
geput van zijn fiets in de
allerlaatste steile bocht op weg
naar de Piazza del Campo van Siena, strom-
pelde tien meter met de fiets naast zich zoals
in een moddercross, helemaal in kramp.

Wat hij daarna deed, moet u thuis niet pro-
beren. Met een ultieme krachtinspanning, nog
steeds met die kramp op een iets minder steil
stuk terug op de fiets springen, in de pedalen
klikken en trappen alsof zijn leven ervan af-
hing om total loss boven te komen achter win-
naar Tiesj Benoot (ook weer knap vijfde na zijn
zware val van vorig weekend) en Romain Bar-
det, die deze keer koos voor Parijs-Nice. Van
Aert wist vorig jaar een tijdje niet meer van
welke parochie hij was.

Zaterdag was van uitputting geen sprake,
hoewel de Strade Bianche net als vorig jaar de
net-nietwedstrijd van Wout van Aert is gewor-
den. Die derde plek voelt dit jaar meer dan
vorig jaar wellicht als een overwinning. Van
Aert heeft rotmaanden achter de rug, en dat
heeft hij – voor zover de feiten zijn zoals ze tot
nog toe bekend zijn – ten dele aan zichzelf en
aan minder goed geïnspireerde raadgevers te
danken. Er hangen hem nog steeds een schor-

sing en een flinke boete boven het hoofd als hij
niet kan bewijzen dat de verbreking van zijn
contract met het team van Nick Nuyens terecht
was.

Dat zijn misschien zorgen voor het najaar,
maar tegen die achtergrond, in de wetenschap
dat het een dubbeltje op de kant wordt – of je
krijgt gelijk, of je wordt een stuk armer aan de
kant gezet – toch nog die prestaties neerzetten,
is gewoonweg fenomenaal. Binnen die ploeg
die hem niet als enige kopman wil/mag/durft uit
te spelen is het bovendien een statement van
formaat.

Van Aert is een aanwinst voor het wegwiel-
rennen, net zoals zijn collega-crosser Mathieu
van der Poel dat ook is. Het grote voordeel van

crossers (en eerder al zagen we
dat bij mountainbikers) is dat
ze er altijd vol voor gaan. Sle-
pen, linkeballen, verstoppen en
profiteren is niet hun eerste na-
tuur. Van Aert koerst op de weg
zoals hij crost: vooraan, met
volle overgave. Ook als hij niet
meer kan volgen, blijft hij vol-
gen. Zoals hij zaterdag even
dreigde opgeslokt te worden
door de achtervolgende groep
nadat hij Fuglsang en Alaphi-
lippe nauwelijks nog kon bij -
benen, maar toch zijn eigen
tempo bleef rijden, vechtend
voor zijn verworven plek, dat
was de crosser Van Aert op zijn
best.

Van Aert heeft de voorbije
winter anders getraind: meer
op volume en kracht, minder
op pure explosiviteit. Hij zou

spiermassa hebben gewonnen en weer vet heb-
ben verloren. Over zijn gewicht wil hij nog wel-
eens geheimzinnig doen, maar eigenlijk blijft
maar één vraag onbeantwoord: wat kan hij in
langere wedstrijden?

Honderdtachtig kilometer is er nog geen 260.
In het openingsweekend eindigde hij in de Om-
loop in het tweede groepje samen met Lampa-
ert, Naesen, Gilbert en Keukeleire. Dat laat het
beste vermoeden, maar dat zegt niks over het
zesde uur in een zware superklassieker. Een en
ander (zoals de Strade 2019) laat vermoeden dat
Van Aert straks ook in Oudenaarde en Roubaix
bij de eersten over de streep zal bollen. Hij
heeft zijn plek bij de grote jongens verworven.

De Strade ook. Het blijft een anachronisme
om met steeds duurdere en betere machines
op slechtere wegen te gaan rijden, alsof ze met
de nieuwste en lichtste schoenen in een on -
effen koeienweide zouden gaan voetballen,
maar als het peloton van de wedstrijd houdt,
dan moet de journalist zijn mond houden. Of
het wielrennen hiermee de juiste richting in-
slaat, zal de toekomst uitwijzen.

Wout van Aert voert de kopgroep aan in de Strade Bianche. Hij wordt finaal derde. © PHOTO NEWS
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In de eerste van twee finale -
duels in 1B geven Beerschot 
Wilrijk en KV Mechelen elkaar
geen duimbreed toe. Na een 
intense maar kansarme match
wordt het 0-0 op het Kiel. 

Malinwa-trainer Wouter
Vrancken blijft met een dubbel
gevoel achter. “Een gelijkspel is
een goed resultaat, maar het is
jammer dat we ons numeriek
overwicht (Jan Van den Bergh
kreeg twee keer geel, red.) in het
laatste halfuur niet konden uit-
spelen”, vertelt hij. “Ik denk dat
wij de overwinning wel verdien-

Topschutter De Camargo onzeker 
voor titelmatch Achter de Kazerne

den. We leven met veel geloof
toe naar de terugmatch.”

Of KVM zaterdag met zijn
topschutter Igor de Camargo
aan de aftrap verschijnt, is nog
een vraagteken. Hij moest na
veertig minuten geblesseerd
naar de kant. “In een duel met
Prychynenko werd mijn knie
geraakt”, zegt de spits.

Bij Beerschot Wilrijk is het
vertrouwen eveneens groot. “Ik
ben trots op de manier waarop
mijn spelers hebben gereageerd
na de rode kaart”, verklaart
coach Stijn Vreven. “We zijn op
geen enkel moment beginnen
panikeren. Daardoor voetbalde
Mechelen in de slotfase geen
kansen bij elkaar.” (ABD/KDC)

Vandaag moet een scan
duidelijkheid brengen over 
de knie van Igor de Camargo,
spits bij KV Mechelen. © BELGA

Aanvallend jasje
past Antwerp
niet zo goed

Met play-off 1 op zak stapte
Antwerp-coach Laszlo Bölöni af
van zijn defensieve speelstijl. 
Simão kreeg zijn eerste basis-
plek en Govea startte voor het
eerst sinds eind november.
“Normaal spelen we met twee
defensieve middenvelders, maar
als je die niet hebt, dan moet je
iets anders bedenken”, zei 
Bölöni. Charleroi won met 1-2.
Lior Refaelov miste op een
cruciaal moment een straf-
schop. “Als je de match verliest,
kun je moeilijk zeggen dat die
aanpak werkte”, zei Bölöni. “We
misten karakter in ons spel en
dat is een belangrijk element.
Daardoor bleven we een beetje
onder ons niveau.” (SJH)

Club Brugge 
vindt net op tijd 
gaspedaal terug

Een meer dan degelijke
totaalprestatie tegen Eupen
volstond voor de ruimste
uitzege van Club Brugge 
dit seizoen. Blauw-zwart
lijkt helemaal klaar voor 
play-off 1.

De eerste zes op zes na Nieuw-
jaar geeft Club Brugge een
flinke boost vlak voor de play-
offs. Voor wie er nog aan twij-
felt, het momentum ligt voor
het eerst in tijden weer in
Brugge. “Het is al een paar we-
ken aan de gang”, stelde coach
Ivan Leko. “We werken hard en
we genieten hard.” De Kroaat
gaf zijn spelers prompt twee da-
gen vrij.

Blauw-zwart heeft zijn zaak-
jes net op tijd op orde. Exact
één maand geleden, na de wed-
strijd tegen Cercle Brugge, zag
de wereld er nog helemaal an-
ders uit. Elf punten achterstand
op Racing Genk, kleine in-
cidentjes met bepalende spe-
lers en weinig uitzicht op een
tweede landstitel op rij. “Toen
was alles zogezegd ‘drama’”,
weet Leko. “Niets was goed en
we konden van niemand win-

nen. Wel, nu wil ik ook geen lof.
Ik wil niet spreken over de titel
of ‘titelkoers’.”

Leko weet beter. De 21 op 48
tussen 7 oktober en 10 februari
staat in schril contrast met de
10 op 12 van de jongste weken.
Inclusief de topper tegen Genk
en de uitmatch in Anderlecht.
“Nu moeten we gewoon ons
ding blijven doen”, vond Ruud
Vormer. “We willen met deze
vorm de play-offs in. Dat zou
heel mooi meegenomen zijn.
Wij zondag tegen Moeskroen,
Genk trekt naar Zulte Ware-
gem, niet gemakkelijk. Het zou
mooi zijn als we die achterstand
nog wat kunnen verkleinen.”

BELEVING
Club wordt elke week beter.
Vanaken heerst als vanouds,
Vormer haalt weer zijn beste ni-
veau. De verdediging staat op
punt en doelman Horvath
straalt weer wat vertrouwen
uit. Diatta is in bloedvorm en
ook Vlietinck vindt zijn draai.
Straks komen daar ook nog
Dennis, Danjuma, Mata en 
Mitrovic bij. 

“Ik zie opnieuw een sterke
ploeg, met veel goesting en be-
leving. Niet alleen Vanaken en
Vormer zijn top, de anderen
ook”, vond Leko. “Het voetbal
is al een paar weken goed, maar
eigenlijk ben ik al sinds de win-
terstage in Qatar tevreden.
Genk heeft een fantastisch sei-
zoen gespeeld, maar op 19 mei
zullen we zien wie de beste is
(grijnst).” (TTV/VDVJ)
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Hij moet wel een Braziliaan zijn, 
als je kijkt naar de manier waarop hij 
de bal trapte

OLE GUNNAR SOLSKJAER, COACH VAN MAN UNITED, OVER GRANIT XHAKA VAN ARSENAL (EEN ZWITSER)

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

EUPEN 0-4 CLUB BRUGGE
22’ Vanaken 0-1, 23’ Diatta 0-2, 45’ Vormer 0-3, 
47’ Vanaken 0-4

W.-BEVEREN 1-1 Z. WAREGEM
68’ Bongonda 0-1, 74’ Andrijasevic 1-1

AA GENT 2-1 KV OOSTENDE
3’ Jaremtsjoek 1-0, 43’ Nastic 1-1, 50’ Dompé 2-1

ANTWERP 1-2 CHARLEROI
24’ Baby 1-0, 31’ Osimhen (pen.) 1-1, 77’ Bruno 1-2

MOESKROEN 1-1 STVV
15’ Kamada 0-1, 33’ Awoniyi 1-1

CERCLE BRUGGE 1-2 STANDARD
18’ 35’ Emond 0-2, 66’ Cardona 1-2

RACING GENK 1-0 LOKEREN
77’ Maehle 1-0

ANDERLECHT 2-0 KV KORTRIJK
33’ 70’ Kums 2-0

1. Racing Genk 29 18 3 8 60-28 62

2. Club Brugge 29 16 5 8 63-30 56

3. Standard 29 14 7 8 45-32 50

4. Antwerp 29 14 8 7 39-32 49

5. Anderlecht 29 14 9 6 47-34 48

6. AA Gent 29 14 10 5 51-45 47

7. STVV 29 12 6 11 47-34 47

8. Charleroi 29 12 11 6 42-41 42

9. KV Kortrijk 29 11 11 7 42-42 40

10. Moeskroen 29 10 12 7 31-32 37

11. Zulte Waregem 29 8 13 8 46-57 32

12. Eupen 29 9 18 2 32-56 29

13. Cercle Brugge 29 7 15 7 34-56 28

14. KV Oostende 29 6 14 9 29-50 27

15. Waasland-Beveren 29 5 12 12 34-46 27

16. Lokeren 29 4 20 5 25-52 17

Belgisch voetbal

12
De verguisde Renaud Emond
haalde twee keer de trekker
over tegen Cercle en verze-
kerde play-off 1 voor Standard.
Hij telt nu twaalf doelpunten dit
seizoen. “Emond heeft kritiek
gekregen, dat klopt”, zegt coach
Michel Preud’homme. “Maar er
is een reden waarom hij een
nieuw contract heeft gekregen.
Standard gelóóft in zijn kwalitei-
ten. Die komen tot hun recht als
hij de ruimte kan zoeken.” (NVK)

Hans Vanaken
dirigeert als
vanouds bij 
Club Brugge

Club Brugge 4

Eupen 0

KV Mechelen 0

Beerschot Wilrijk 0


