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Onkruid? Het is Japanse duizendknoop 
die de club doet rotten. 
De fundamenten zelf worden aangetast

ANALIST EN OUD-UNITED-VOETBALLER GARY NEVILLE OP SKY SPORTS, OVER DE 4-0 NEDERLAAG VAN MANCHESTER TEGEN EVERTON
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Gamechanger

anneer en waar hebben we dat
nog gezien? In een mannenklas-
sieker van dat niveau? Vier kilo-
meter op kop sleuren, één minuut
goedmaken, over de koplopers
gaan en vervolgens de sprint win-
nen.

Nu ja, sprint… Eén renner
dacht dat hij misschien, wie weet,
uit het wiel zou kunnen komen

van de man die zich de pleuris had gereden en
zo jeugdig overmoedig was dat hij dacht nog
jus over te hebben om als eerste aan de meet
te komen. Hij sprintte mee, maar jammer, ein-
digde op een fietslengte. Hij stond nog net op
de foto en was daar zo blij om dat hij na afloop
gelukkiger leek dan de winnaar zelf die hij uit-
bundig op de schouder kwam kloppen. “Wtf, 
I was part of history”, zal Simon Clarke gedacht
hebben. Nog een andere renner was iets eer-
der de sprint begonnen, maar herinnerde zich
plotsklaps hoe hij eerder in de
week op Schavei in de Bra-
bantse Pijl ongenadig was ge-
degradeerd tot een
tweedeklasser. Dat ging toen
flink bergop en nu was het zo
goed als plat, kansloze missie
dus, en hij ging al gauw zitten.

Waar we dat nog gezien
hebben in een wedstrijd van
dat niveau? Ik als klein man-
neke, van mijn jeugdheld nog
wel. Ik dacht op de Via Roma,
maar ik kan mij vergissen. Een
renner dacht Milaan-Sanremo
te gaan winnen, toen daar
ineens vanuit het niets Eddy
Merckx kwam aanstormen,
hem inhaalde en ter plaatse
liet. Dat was Mathieu van der
Poel zondag in de Amstel Gold
Race: hij was Merckx.

“Misschien is hij wel de
nieuwe Merckx”, zei zijn ploegleider Christoph
Roodhooft met tranen in de ogen en hij gooide
er snel een sorry achteraan. Dat had niet ge-
moeten. De vraag stellen is al lang geen blasfe-
mie meer. Of Mathieu van der Poel de nieuwe
Merckx is, zullen we pas over een jaar of tien
weten en dan zullen we geen palmaressen
mogen vergelijken.

Elf grote rondes, zoals die vandaag voor
klimmers zijn geconcipieerd, vergeet het. Aan
negentien monumenten en 525 overwinningen
geraakt Van der Poel ook nooit, zelfs niet als
we daar de crossen bijtellen, maar dit voorjaar
zit hij alvast aan een Merckxiaans gemiddelde
van winst in één op drie koersdagen. Raakt hij
niet ingesloten in Wevelgem en heeft hij geen
pech in de Ronde van Vlaanderen, dan won hij
die ook en is het één op twee keer prijs.

Je kan en mag geen tijdperken vergelijken.

Grenzeloze bewondering voor deze ex-renner,
maar Roger De Vlaeminck is manifest fout als
hij beweert dat het vroeger lastiger was om
koersen te winnen dan vandaag. Het is an-
dersom. Vroeger kon de sterkste renner het
makkelijker halen in een peloton van honderd
man waar het vaker één tegen één ging. Van-
daag zijn de ploegconsignes zo streng dat de
beste renner, als hij in de tang zit (en het gaat
niet ongenadig bergop), altijd kan verliezen.

Half januari interviewde ik Mathieu van der
Poel. Hij moest toen nog wereldkampioen
veldrijden worden en die paar wedstrijden op
de weg tussen de grote jongens, dat was maar
een uitlopertje om te proberen. Ik vroeg toen
wat hij ervan vond als ik zou schrijven dat hij
het grootste talent op twee wielen was sinds
Merckx. (Jawel, soms zijn we hier visionair ;-))
Hij schokschouderde een keer, keek naar Chri-
stoph, en glimlachte. “Schrijf maar, dat doet
mij niks”, zei hij.

Die onbevangenheid, randje
s’en foutisme, daarin verschilt
hij alvast van Merckx. Een
beetje probleemstelling voor
de voeten van Eddy Merckx en
die kroop/kruipt in zijn schulp.
Geklopt worden, betekende bij
Eddy korte nietszeggende ant-
woorden en de blik op huilen.
Soms was het zelfs de fout van
een ander. Merckx kon niet
goed tegen zijn verlies. Van der
Poel misschien nog minder,
maar hoe extravert ook, hij zal
het niet in het openbaar tonen.
Geef hem een ambetante vraag
en hij beantwoordt ze.

Wat ze wel gemeen hebben,
is het gevoel voor drama. Dat
gaan liggen na een overwin-
ning, Merckx deed dat ook wel
eens. Ook die nooit aflatende
honger naar de fiets. Naadloos

van het crossseizoen in het wegseizoen stap-
pen en daar nog eens een verlengstuk aan
breien in het loodzware mountainbike, om
dan vervolgens weer via de weg aan de cross te
beginnen zoals Van der Poel, dat deed Merckx
op zijn manier. Van de klassiekers naar de
grote rondes en terug. Zijn winterse crossen
waren zesdaagsen, in die tijd nog iets lastiger
dan vandaag.

Neen, nooit komt er nog een nieuwe
Merckx, maar Van der Poel benadert hem het
dichtst: die panache, die branie, die uithou-
ding, die dash, dat roofdierachtige. Eddy was
disruptief nog voor het woord was uitgevon-
den, Mathieu is dat een halve eeuw later even-
goed. In elke sport komt om de zoveel tijd een
atleet die alles op de kop zet. Het zijn de game-
changers waar elke sport om snakt, gezonden
door een hogere sportmacht.

Van der Poel is na zijn winst in de Amstel compleet uitgeput en zijgt na de finish meteen neer. 
© PHOTO NEWS
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Greg Van Avermaet (33) breit er
nog een verlengstuk aan vast:
de kopman van CCC rijdt op
vraag van de ploeg ook nog
Luik-Bastenaken-Luik. Kan hij
zijn voorjaar nog glans geven?

Veertiende in de Amstel Gold
Race: Van Avermaet kon er mee
leven. “Toen Alaphilippe en
Fuglsang gingen, kon ik niet vol-
gen”, bekende hij. “Die gingen
echt supersnel. In de groep er-
achter was ik wel bij de beteren.
Op de klimmetjes waren er wei-
nig die sneller konden dan ik.”

Maar in de slotfase miste hij
wel de goeie vlucht met Van der
Poel. Hoe gebeurt dat? Je
springt een paar keer mee,
maar op het moment dat het

Greg Van Avermaet kan moeilijk 
leven met zijn matige voorjaar

ertoe doet, ben je er niet bij.
“Dat is koers”, zei Van Aver-
maet. “En eerlijk, ik had niet
gedacht dat winst er op dat mo-
ment nog in zat. Ik dacht dat
we voor plaats vier aan het rij-
den waren.”

Van Avermaet raakt een teer
punt aan: de klassiekers waren
qua resultaten niet top, integen-
deel. “Ik ben niet content van
mijn voorjaar”, zei hij. “Ik had
gehoopt op een mooie overwin-
ning, maar die is er niet geko-
men. Ik was er dicht bij in de
Omloop (tweede) en de E3
(derde), maar de koersen die
me het best liggen, de Ronde
en Roubaix, waren teleurstel-
lingen.” (BA)

Van Avermaet kon niet mee
op het moment dat de koers
beslist werd. © BELGA 

Evenepoel vierde
in Ronde van
Turkije na aanval

Net niet voor Remco Evenepoel
in de Ronde van Turkije. De 19-
jarige neoprof van Deceuninck-
QuickStep sloot zijn tweede
wielerronde op WorldTour-ni-
veau af als vierde. Hij kwam 53
seconden tekort op eindwin-
naar Felix Grosschartner. Die
was de betere van Evenepoel in
de koninginnenrit. Hij reed even
alleen op de ingekorte slotklim,
maar kon dat niet tot de meet
houden. “Het was de eerste keer
dat ik in zulke zware omstan-
digheden koerste. De dubbele
stijgingspercentages, de
sneeuw en de wind maakten
het echt lastig. Ik ben blij met
de manier waarop ik gereden
heb”, aldus Evenepoel. (DMM)

Vanendert over
het hoofd gezien
bij de finish

Jelle Vanendert heeft de Amstel
Gold Race wel degelijk uitgere-
den. Hij stond bij de opgevers
zondagavond, maar dat is een
fout. De Limburger reed lek op
twee kilometer van de streep en
finishte nadien tussen de volg-
wagens. Dat werd blijkbaar niet
opgemerkt. Mario Aerts: “We
hebben een klacht ingediend
en ‘s nachts kregen we bericht
dat Jelle op de fotofinish te
zien is. De uitslag wordt her-
zien.” Wat het resultaat van
Vanendert is, is nog niet duide-
lijk. Vermoedelijk plek 33. “Jelle
is zeker goed genoeg”, zegt
Aerts. “Toen de koers ontplofte
zat hij iets te ver, maar verder
waren alle signalen positief.” (BA)

Julian Alaphilippe laat 
wenkende zege liggen
Bij Deceuninck-QuickStep be-
grepen ze er niets van: hoe kon
Van der Poel de kloof op Julian
Alaphilippe zo snel toerijden? 

“Hoe konden ze ons inhalen?
Op drie kilometer van de finish
hadden we nog 45 seconden”,
zei Alaphilippe. Het was nog er-
ger: hij en Fuglsang hadden nog
een volle minuut. Een ruime
marge, tot de koplopers ermee
gingen spelen: de Deen wilde
niet overnemen, logisch want
hij is een stuk trager, en de
Fransman reed zelf niet meer. 

“Hij zat tegen krampen aan”,
zei ploegleider Wilfried Peeters.
Alaphilippe wilde dat niet be-
vestigen. Hij zei alleen dat hij
“op de limiet zat, zoals iedereen

na een zware koers”.
Geen drama, vond hij, “want

normaal moest die voorsprong
volstaan.” Maar niet als je zelf
gaat lummelen en er achter je
wordt rondgedraaid. Bij Quick-
Step dachten ze dat Van der
Poel en co. steun hadden gekre-
gen, maar de tv-beelden tonen
aan dat dat niet zo was. Het
groepje reed keihard door, en
had verschillende mikpunten.

Alaphilippe kon het deson-
danks niet geloven. “Ik dacht
niet dat het mogelijk was om
vijftien seconden per kilometer
dicht te rijden. Als ik had gewe-
ten dat ze zo snel kwamen, was
ik sneller blijven rijden. Ik be-
grijp die terugkeer niet.” (BA)
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Na zijn vijfde plaats in de Bra-
bantse Pijl, werd de amper 22-
jarige Bjorg Lambrecht zesde in
de Amstel. Mooi voor een de-
butant. “Heel mooi”, zegt Aerts.
“Bjorg stond aanvankelijk re-
serve op de lijst, maar na het
uitvallen van Tiesj hebben we
hem gebeld. Bjorg wordt als-
maar beter. Hij heeft een stap
gezet in vergelijking met vorig
jaar en we zien hem nu ook nog
elke wedstrijd groeien.” (BA)

Play-off I

STANDARD 1-3 RACING GENK
41’ Heynen 0-1, 52’ Samatta 0-2, 79’ Trossard 0-3, 81’ Marin 1-3

ANDERLECHT 0-0 AA GENT

ANTWERP 0-0 CLUB BRUGGE

1. Racing Genk 5 4 1 0 11-4 44
2. Club Brugge 5 3 1 1 11-5 38
3. Antwerp 5 3 1 1 6-5 35
4. Standard 4 2 2 0 6-9 33
5. Anderlecht 4 0 3 1 3-8 27
6. AA Gent 5 0 4 1 3-9 26

Play-off II - groep A

WESTERLO 0-0 KV OOSTENDE

EUPEN 1-1 STVV
49’ Kamada 0-1, 54’ Castro-Montes 1-1

CHARLEROI 4-0 BEERSCHOT WILRIJK
45+5’ Niane (p) 1-0, 72’ Osimhen 2-0, 80’ Morioka 3-0, 85’ Perbet (p) 4-0

1. STVV 5 3 0 2 9-5 11
2. Charleroi 5 3 2 0 9-5 9
3. KV Oostende 5 2 2 1 5-5 7
4. Westerlo 5 1 1 3 6-5 6
5. Beerschot Wilrijk 5 1 3 1 5-9 4
6. Eupen 5 1 3 0 3-8 4

Play-off II - groep B

UNION 2-2 ZULTE WAREGEM
7’ Niakate 1-0, 63’ Niakate 2-0, 80’ Bongonda 2-1, 94’ Bongonda 2-2

CERCLE BRUGGE 1-2 KV KORTRIJK
54’ Van der Bruggen 0-1, 55’ Bongiovanni 1-1, 76’ Van der Bruggen 1-2

WAASLAND-BEVEREN 2-1 MOESKROEN
11’ Verstraete 1-0, 44’ Dussenne (p) 1-1, 57’ Milosevic 2-1

1. Union 5 4 0 1 13-4 13
2. KV Kortrijk 5 4 1 0 12-7 12
3. Cercle Brugge 5 2 2 1 11-12 7
4. Waasland-Beveren 5 1 3 1 7-12 4
5. Zulte Waregem 5 0 1 4 9-11 4
6. Moeskroen 5 0 4 1 6-12 1

Play-downs

TUBEKE 0-3 OH LEUVEN
LOMMEL 0-1 ROESELARE

1. OH Leuven 5 3 1 1 10-3 25
2. Lommel 5 2 2 1 5-4 23
3. Roeselare 5 1 2 2 4-7 22
4. Tubeke 5 1 2 2 3-8 17


