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KV Ontkenning

ante Vanzeir wordt sinds vorige week
op handen gedragen door de fans van
KV Mechelen. Twee weken geleden
werd hij nog uitgescholden door die-
zelfde fans en dat komt hierdoor:
Vanzeir was toen nog van KRC Genk
en speelde tegen KV Mechelen de 
supercup. Een normaal mens zou rea-
geren met “ja, en dan?”, maar neen,
zo simpel is het voetballeven niet.

Vanzeir speelde vorig seizoen op uitleen -
basis voor Beerschot Wilrijk en zoals bekend –
of niet en dan nu wel – is Beerschot de meest
gehate tegenstander van de Malinwa-fans. En
dat komt dan weer hierdoor: Beerschot is de
ploeg die het niet kon hebben dat KV Meche-
len hun in extremis de promotie naar eerste
klasse had afgesnoept.

De twee trainers maakten al eens ruzie en
de besturen scholden elkaar uit. De supporters
deden wat ze altijd doen tegen andere suppor-
ters die ze van haar noch pluimen kennen: 
elkaar tot op het bot beschimpen en als ze
dichtbij kunnen geraken elkaar de hersens in-
slaan. Toen Beerschot zich ook nog eens
mengde in de hele soap van de
matchfixing en de plaats van
KV Mechelen in eerste klasse
opeiste, was het hek helemaal
van de dam.

Wat heeft dat alles nu te
maken met Dante Vanzeir, die
ineens op handen wordt gedra-
gen door de Kakkers (dat is
een andere naam voor de vele
fans van KV Mechelen)? Hier
komt het: Vanzeir wordt dit
jaar door KRC Genk niet langer
aan Beerschot uitgeleend, wel
aan KV Mechelen en nu is hij
ineens een goeie.

Als u zelden over sport leest
en toch in deze column bent
verdwaald, maar nu na de pas-
sage-Vanzeir denkt dat voetbal een spel is voor
onnozelaars, weet dan: u hebt niet helemaal
ongelijk. Let wel, er zitten mensen in het voet-
bal met het hart op de juiste plaats. Er zitten
zelfs mensen in het voetbal met een buitenge-
woon IQ en met burgerzin. Maar de overgrote
meerderheid, in de eretribune zowel als op de
volksplaatsen, heeft van hart, IQ en burgerzin,
ethiek of mores niet al te veel last.

Neem nu vorige week, ook bij die wedstrijd
om de supercup. Begonnen die fans van Ma-
linwa bij een al bij al verdiende achterstand en
het nakende verlies daar niet ineens “Voetbal-
bond! Mafia!” te roepen. 

Bepaald vreemd, want het is uitgerekend
door die voetbalbond en zijn krakkemikkig re-
glement dat KV Mechelen in eerste klasse zit
en niet pakweg in eerste amateur of, zoals in
een aantal andere landen met betere regle-

menten, gewoon zou zijn geschrapt als club.
“Voetbalbond! Sukkelaars!” was alvast correc-
ter geweest.

Zaterdag moest ik even de Nederlandse col-
lega’s van de radio bijpraten. “Kunt u het voor
ons nog eens kort samenvatten, mijnheer Van-
deweghe?” Ik antwoordde: “De voetbalbond
heeft KV Mechelen veroordeeld met degrada-
tie voor bewezen matchfixing aan het eind van
het seizoen 2017-’18. De beroepsinstantie
achtte vervolgens de matchfixing ook bewe-
zen, maar heeft geen straf opgelegd omdat het
reglement van de voetbalbond zegt dat die
matchfixing voor 15 juni na het betrokken sei-
zoen moest worden aangekaart.”

Het werd even stil aan de andere kant van
de digitale lijn, wat mij toestond een linkje te
maken naar de opportunistische actie van
doelman Michael Verrips, die ineens hogere
ethische waarden bij zichzelf had ontdekt en
die aanwendde om zijn contract te verbreken.
De Nederlanders waren wel opgelucht te ver-
nemen dat er heel misschien toch een degra-
datie inzit voor KV Mechelen, bijvoorbeeld als
die volgend jaar op basis van die bewezen

matchfixing geen licentie zou-
den krijgen.

“Waardoor ze nu een 
seizoen in de onzekerheid 
spelen?”

“Euh ja, zoiets, ja.”
Noem het verdringing of iets

anders ernstigs in mijn boven-
kamer, maar ik had mij voorge-
nomen niet te veel woorden
meer vuil te maken aan de af-
faire-KVM. Na het lezen van
sommige reacties van de 
Mechelse fans – de ene al be-
schaafder dan de andere – krij-
gen ze voorrang van mij bij de
psychiater/psycholoog. De
meesten weten wel dat een
schaap dat wordt geschoren

best stilzit – een paar pleitten zelfs in een krant
voor meer nederigheid – maar een overdreven
groot deel heeft de graad van ontkenning be-
reikt die zelfs Sigmund Freud nooit voor moge-
lijk zou hebben geacht.

Hun meest belachelijke argument is: wij wil-
len de volledige telefoontaps horen. Alsof alles
kaderde in een repetitie voor een toneelstuk,
of het inleven in een filmrol zoals die actrice
op Tomorrowland of wat dan ook. Neen, dit
was heel eenvoudig een massieve poging tot
omkoping door de eigenaars/machthebbers/
bestuurders van het import/exportvoetbalbe-
drijf KV Mechelen. Dat ze hun straf voorlopig
ontlopen, tot daar aan toe, dat recht hebben
ze. Net zoals de Profliga en de voetbalbond het
recht hebben om op wraak te zinnen. Het
wordt één tegen allen. Zaterdag won één, ook
dat is hen gegund.

De supporters van KV Mechelen vieren de 0-2-overwinning in Zulte Waregem. © BELGA

Een groot deel
van de
Malinwa-fans
heeft de graad
van ontkenning
bereikt die zelfs
Sigmund Freud
nooit voor
mogelijk zou
hebben geacht
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Ik heb de ballen 
uit mijn broek gezwommen

DE NEDERLANDSE RANOMI KROMOWIDJOJO GRIJPT NAAST GOUD OP WK ZWEMMEN, AAN NOS

Ondertussen in België… Wout
van Aert herstelt nog steeds van
zijn zware valpartij in de indi-
viduele tijdrit. Tijdens het slot-
weekend van de Tour gunde de
ritwinnaar in Albi fans een blik
achter de schermen van wat hij
de eerste babystapjes in zijn 
revalidatie noemt.

“De dag na de operatie had
ik veel pijn, nu gaat het beter”,
klinkt het. “Ik doe kleine oefe-
ningen om wat beweging in
mijn knie te houden. Hopelijk
is mijn horizontaal leven bijna
voorbij. De val heeft een grotere
impact op me dan aanvankelijk
gedacht.”

Vraag is hoelang Van Aerts
herstelproces in beslag zal ne-

Slaat Wout van Aert 
veldritseizoen over?

men. “Niemand die het op dit
moment kan inschatten”, heeft
ook coach Marc Lamberts er
het raden naar. “De operaties
zijn goed verlopen, maar het zal
tijd kosten om volledig te gene-
zen. Dat laatste is prioritair. De
start van het veldritseizoen zou
hij in elk geval aan zich laten
voorbijgaan. Zijn debuut was
gepland voor eind oktober, dat
schuift wellicht op.” 

November? December? Ja-
nuari? Lamberts zegt het niet
te weten. “Desnoods slaat hij
het veldritseizoen helemaal
over en komt hij weer op volle
kracht in het klassieke voorjaar
van 2020. Eerst wil ik dat hij
weer coureur wordt.” (JDK)

Kruijswijk (3de):
‘Gevecht met
Ineos aangaan’

Hij werd al vierde in de Giro
(2016) en de Vuelta (2018) en
vijfde in de Tour (2018). Dus ja,
die eerste podiumplek maakt
Steven Kruijswijk blij. Na de Py-
reneeën droomde hij even van
meer, maar de Alpen toonden
dat dit zijn maximum was. 
“Bernal en Thomas waren erg
sterk. Het was heel moeilijk
om hen te kloppen.” De vraag
is nu of hij in de toekomst nog
beter kan. En wat als straks Tom
Dumoulin naar de ploeg komt?
Kruijswijk: “Wij doen echt mee
in de bergen. De komende jaren
kunnen wij het gevecht met
Ineos aangaan.” Met Bernal als
rivaal? “Hopelijk is hij niet ver-
trokken voor tien jaar.” (BA/MG)

Sagan onttroont
Zabel met
zevende groen

De zevende groene trui van 
Peter Sagan kwam in het laatste
Tour-weekend niet meer in ge-
vaar. De Slowaak heeft nu voor
de zevende keer het punten-
klassement gewonnen en ont-
troont daarmee Erik Zabel (6).
Sean Kelly (4) is derde in de
eeuwige lijst. Helemaal gelukkig
was Sagan niet. “Ik had graag
een keer gewonnen op de
Champs-Elysées, dat is me
nog nooit gelukt.” Gisteren
bleef hij steken op de tiende
plaats. Sowieso had de Tour van
Sagan iets meer glans kunnen
gebruiken; hij won één etappe,
in Colmar. Met zijn 316 punten
komt hij niet in de beurt van zijn
record van vorig jaar (477). (BA)

Beste Tour ooit 
voor Lotto dankzij
sprintkanon Ewan
Voor wie nog twijfelde:
Caleb Ewan is de beste
sprinter in deze Tour de
France. De Australiër won
na Toulouse en Nîmes 
de koninklijke sprint 
op de Champs-Elysées.

Caleb Ewan is een debutant in
de Tour de France. Hij had al
gewonnen in de Vuelta (2015)
en in de Giro (2017 en 2019). Hij
vond het onbegrijpelijk dat hij
nog nooit aan de Tour de
France had deelgenomen. Dat
heeft hij dit jaar goedgemaakt.

Drie overwinningen, dat is
evenveel als Peter Sagan bij zijn
debuut in 2012. Sagan heeft on-
dertussen zeven keer de groene
trui gewonnen. Dat is misschien
de volgende uitdaging voor
Ewan, als hij een beetje beter
over de bergen geraakt.

Ook dat ging in deze Tour
steeds beter. Het was voor de
kleine Australiër zaterdag op de
top van Val Thorens al een uit-
gemaakte zaak dat hij op de
Champs-Elysées niet ver naast
de zege zou grijpen. “Ik voel me
goed, de benen voelen gewel-
dig”, zei hij na een beklimming
van 34 kilometer. Klimmen is
een nachtmerrie voor de kleine
Ewan. Ook dat was in deze Tour
de France helemaal anders.

“Dit is ongelooflijk”, vertelde
Ewan meteen voorbij de streep.
“Toen we de Champs-Elysées
voor de eerste keer opdraaiden,
had ik al tranen in de ogen.”

Ewan miste in de eerste
week zijn eerste afspraken om

een massasprint te winnen. Dat
maakte hij daarna ruim goed.
Hij brak de ban in Toulouse in
een millimetersprint met Dylan
Groenewegen. Ewan sprintte
overtuigender naar winst in Nî-
mes. En gisteren op de Champs
Elysées was hij in de laatste
honderd meter gewoon on-
houdbaar. In zeven massa-
sprints in deze Tour de France
is hij in de top drie geëindigd.

“Het was chaotisch. Ik zat
nogal ver, maar was geduldig”,
zei Ewan. “Ik weet niet hoeveel

volk er nog voor me zat, ik had
geen overzicht. Ik ging naar
rechts in de sprint, ze hadden
me nog gewaarschuwd om dat
niet te doen want daar ligt het
erg hobbelig. Maar daar lag ook
de opening.”

Ewan maakte het succes van
Lotto-Soudal compleet. Het was
voor de Belgische ploeg al de
vierde overwinning in deze
Tour. Dat is evenveel als in 2015.
Ewan zette in Parijs het orgel-
punt achter de beste Tour ooit
voor Lotto. (MG/BA)

‘Toen we de
Champs-Elysées

voor de eerste
keer opdraaiden,
had ik al tranen 

in de ogen’
CALEB EWAN

LOTTO-SOUDAL

86
Niet Tim Wellens maar Romain
Bardet kreeg op de Champs-
Elysées de bollentrui als beste
klimmer van de Tour. Bardet
kwam alleen op de Port de Lers
(eerste categorie) als eerste 
boven. De trui won hij met 86
punten, dat is de laagste score
sinds 2011. “Het is een moeilijk
seizoen”, zegt Bardet. “Ik ben blij
dat ik eindelijk een beetje suc-
ces heb. Deze trui is een goede
troost voor iedereen.” (MG)

Dat de Tour dit jaar een boei-
end kijkstuk is geweest, blijkt
ook uit de gemiddelde kijkcij-
fers in de klassieke wielerlan-
den. Zowel in Frankrijk, Italië,
Duitsland als België werd dit
jaar flink meer koers gekeken. 

Nergens was de stijging zo
groot als in Vlaanderen, zo
blijkt uit cijfers die sporteco-
noom Daam Van Reeth (KU
Leuven) verzamelde. In Vlaan-
deren keken gemiddeld meer
dan 524.000 wielerliefhebbers
dagelijks naar de Tour-uitzen-
dingen, wat 100.000 meer is
dan vorig jaar (+23 procent).
Ook in thuisland Frankrijk is de
stijging fors, met gemiddeld
800.000 kijkers meer.

Franse wielerronde lokt 23 procent
meer kijkers in Vlaanderen

Opmerkelijk genoeg volgt
Nederland de trend niet. Daar
konden de goede prestaties van
renner Steven Kruijswijk niet
verhinderen dat de kijkcijfers
met zo’n 70.000 eenheden in-
zakten (-7,5 procent). Ook in
Spanje zette er zich een daling
door.

De cijfers hangen wellicht 
samen met de spankracht van
de Tour en de puike prestaties
van Julian Alaphilippe. Mogelijk
heeft het uitzonderlijk warme
weer overdag ook meer men-
sen voor het tv-scherm gelokt.  

De kijkcijfers zijn een opkik-
ker voor het wielrenner, dat al
jaren kampt met een vergrij-
zend publiek. (BE)

Professor 
Van Reeth zag 

dat ruim 524.000
Vlamingen

dagelijks de Tour
volgden op tv


