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Beste Belgische 
team ooit

e konden spanning verwachten,
véél spanning. Dat begon vrijdag
al met het EK jumping in Rotter-
dam. Het zou lastig worden maar
‘we’ hadden een kans op de Euro-
pese titel en het daaraan verbon-
den olympisch ticket. Bam, een
paar rondjes paardjerijden (excu-
ses) en de Belgen begroeven de
rest van Europa onder de Hol-

landse zavel. Tokyo, here we come. Hopelijk met
dezelfde goede paarden want in het verleden
durfden onze ruiters/paardenhandelaars die al
eens te verkopen in een olympisch jaar.

Ook die vrijdagavond klopten de Belgische
volleybalvrouwen makkelijk Oekraïne. Een dag
later wonnen ze makkelijk van Slovenië en zijn
nu al haast zeker van een plaats
in de kwartfinale van het EK
volleybal door die twee walk-
overs. Benieuwd wat ze er van-
avond tegen wereldtopper
Italië van bakken.

Het beste, het spannendste
van het weekend moest nog
komen. Dat hadden de spelers
ons zelf op het hart gedrukt en
ook de bondscoach vond –
bijna in een Martínez-persiflage
– EK-finalist Spanje een wereld-
elftal. Oké, we hadden ervan
gewonnen in de poules, met 
5-0 nog wel, maar toen deed
minstens één erg goeie Span-
jaard niet mee. Neen, het zou
een hele klus worden om dat
tot een goed einde te brengen.

Niet dus. Uitgerekend toen
de Belgen met een man minder verder moesten
voor een straf die je alleen in hockey kan over-
komen, zetten ze de Spanjaarden schaakmat.
Aan de rust stond het al 4-0. Aan de rust, alstu-
blieft! Tokyo, here we come. Dat laatste is nu niet
bepaald een verrassing omdat je als wereldkam-
pioen en viceolympischkampioen en zevenvou-
dig finalist in grote toernooien wordt geacht je
te allen tijde te kunnen plaatsen voor de Spelen.
Helemaal in de kleinste van alle teamsporten,
en interpreteer dat alstublieft niet als een dis-
kwalificatie van deze knalprestatie.

Na afgelopen weekend zijn we al van twee
dingen zeker. We weten met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid welke ploeg níét
het team van het jaar wordt: RSC Anderlecht.
En we weten wie het wél worden: de hockey-
mannen of Red Lions. Jammer voor die ruiters,
helaas, wat die gasten van Shane McLeod weer
op het kunstgras hebben gelegd was weerga-
loos.

Herinner u de gewonnen WK-finale in de-
cember vorig jaar tegen Nederland. Dat was
gesloten, lelijk spel, hockey op zijn slechtst
zoals het maar heel af en toe mag worden ge-
speeld. Het doel heiligde toen de middelen
omdat ook het meest aanvallende en meest 
gelauwerde team van de wereld de wedstrijd
op slot wilde houden tegen die razendsnelle
Belgen.

Zaterdag tegen Spanje speelden de Belgen
in een onwaarschijnlijk tempo. Hoge druk,
snelle vleugelwissels, splijtende dieptepasses –
de bal gaat sneller dan de man is een voetbal-
adagium dat nog meer geldt in hockey – en 
inventiviteit en handigheid in de ball handling
die niemand hun nadoet. Bij de rust waren ze
zeker van hun eerste Europese titel.

Bij de rust, laat dat toch
even doordringen en probeer
u te herinneren hoelang het
geleden is dat een Belgisch
team dat voor mekaar heeft ge-
kregen: een tegenstander in
een continentale of mondiale
finale verpletteren. Doe geen
moeite: het is nooit, never ge-
beurd. De Belgian Red Lions
zijn met afstand het beste team
dat dit land ooit heeft voortge-
bracht.

Viceolympischkampioen in
Rio (wat jammer van die ene
offday), wereldkampioen in
Bhubaneshwar en nu Euro-
pees kampioen in Wilrijk. Dit
zijn podia die tot nog toe al-
leen onze allergrootste indivi-
duele atleten te beurt vielen.

Fred Deburghgraeve en Nafi Thiam gingen nog
een stapje verder en pakten naast de wereld-
en Europese ook de olympische titel. Fredje
deed er het ultieme schepje bovenop door en
passant een wereldrecord scherper te stellen.

Succes in teamsport is altijd superieur aan
individueel succes. Eenzame kampioenen
(m/v) kunnen een land overkomen – Fredje en
Nafi waren toevalstreffers – maar succes met
nationale ploegen is naast een generationeel
fenomeen bijna altijd het gevolg van een
model of minstens een doordacht plan.

Voetbal kan daarop een uitzondering zijn en
kan volstaan met een goeie generatie, maar dat
is een aparte column waard. Hoe kleiner de
sport, des te doordachter dat plan moet zijn,
des te groter de kans op succes. Daarom ook
moeten we die hockeysuccessen koesteren. Ze
zijn onze grootste kans op medailles in team-
sporten en de gloed die ervan uitgaat, over-
stijgt alles.

Aanvoerder Thomas Briels steekt de EK-trofee omhoog, zijn ploegmaats laten het bier vloeien. © BELGA

Nooit eerder
heeft een
Belgisch team
een tegen -
stander in een
continentale of
mondiale finale
zo verpletterd
als de Red Lions

W

In maart 2018 stootte Mesut
Özil Eric Cantona van de troon
als speler die het snelst de mijl-
paal van 50 assists had
bereikt:  in 141 wedstrijden in
plaats van 143. Kevin De Bruyne
zette dat nevenrecord gisteren
in het Vitality Stadium in Bour-
nemouth veel scherper: acht-
tien matchen eraf, naar 123. 

De ironie wil dat de vijftigste
assist van De Bruyne geen splij-
tende doorsteekbal of strakke
voorzet was. De Bruyne kraakte
zijn schot volledig, maar de bal
verdween via de voet van
scherpschutter Sergio Agüero
wel in doel. Volgens de regels
van de officiële statistiekenle-
verancier van de Premier

Kevin De Bruyne geeft vijftigste assist 
in kortste tijd in Premier League

League, het databedrijf OPTA,
wel degelijk een assist.

Die ongewilde 50ste assist
niet te na gesproken, blonk De
Bruyne op Bournemouth alles-
behalve uit. Zijn start van het
seizoen, met vier assists in drie
wedstrijden, mag dan zijn straf-
ste ooit zijn in de cijfers, de
prestaties kunnen beter. 

Topschutter Raheem Sterling
en oudjes Agüero (2 goals) en
David Silva (2 assists) bezorgden
City de verdiende punten. De
Premier League lijkt er weer
een op twee snelheden te wor-
den: plaats een en twee zijn
voor de twee ploegen die het
vorige seizoen domineerden.
(KTH)

Kevin De Bruyne kwam
achttien wedstrijden sneller
dan Mesut Özil aan 50 assists. 
© PHOTO NEWS   

Vertonghen 
op de bank 
bij Tottenham

In een EK-jaar krijgt bonds-
coach Roberto Martínez er 
mogelijk een zorgenkind bij: Jan
Vertonghen. Sinds de laatste
oefenmatch, op 5 augustus te-
gen Inter, is hij zijn basisplaats
bij Tottenham kwijt. “De spelers
die niet speelden, zijn altijd de
beste”, zei coach Pochettino vol
ironie na de nederlaag tegen
Newcastle (0-1) en een fout van
concurrent Sánchez. De Belg
kon op de bank nog lachen,
maar lang hoeft dit niet meer te
duren. Martínez hoopt met hem
mee. Sowieso zit Vertonghen
in de selectie voor San Marino
(6/9) en Schotland (9/9). 
Samen met Toby Alderweireld
zal hij achterin spelen. (KTH)

Red Panthers
redden hachje
op EK hockey

In hun slotwedstrijd op het EK
versloeg België Wit-Rusland
met 3-1. De speelsters van
coach Thijssen redden zo hun
vel en blijven in de Europese
topafdeling. Dankzij Vanden
Borre gingen de Panthers met
een 1-0-voorsprong rusten. Na
de pauze scoorde Nelen een
tweede Belgisch doelpunt, Wit-
Rusland lukte in minuut 47 de
aansluitingstreffer. Boon zorgde
acht minuten voor het einde
voor de verlossing. Als nummer
twee in de degradatiepoule
eindigen de Panthers het EK
op de zesde plaats. Begin 
november spelen de hockey-
vrouwen de belangrijke olympi-
sche kwalificatieduels. (WWT)

Verschalkt Goffin 
‘The Big Three’
in New York?
Niemand die een cent durft
te verwedden op een out -
sider voor de titel. Toch
staat net de US Open vaak
bol van de verrassingen. 
Is het dit jaar de beurt aan
David Goffin?

Van de voorbije 63 grandslam-
toernooien werden er 54 ge-
wonnen door ‘The Big Three’.
De laatste elf grandslambekers
prijken ten huize Djokovic, Na-
dal en Federer in de prijzen-
kast. Federer heeft als derde
van de wereld nog altijd 2.000
ATP-punten voorsprong op de
nummer vier, Dominic Thiem.
Hun hegemonie duurt nu al
meer dan tien jaar, en zelden
was die heerschappij zo uitge-
sproken als vandaag.

Toch zijn er redenen om aan
te nemen dat de grootste kans
op een verrassing wel hier in
New York te vinden is. Ten eer-
ste omdat de US Open het laat-
ste grandslamtoernooi van het
seizoen is en spelers weleens
vermoeid of lichtjes geblesseerd
aankomen. Ten tweede omdat
de omstandigheden soms rond-
uit brutaal zijn, met een hoge
vochtigheid en een gloeiend
heet beton – vraag maar aan Fe-
derer, die vorig jaar in de vierde
ronde versmacht werd door
John Millman.

Ten derde moesten in de
laatste tien edities van de US
Open onverwachte namen bij-
geschreven worden op de ere-
lijst. Het begon met Juan Martín
del Potro in 2009, Andy Murray

won hier zijn eerste grandslam-
titel in 2012, Marin Cilic ver-
blufte vriend en vijand in 2014,
terwijl Stan Wawrinka twee jaar
later aan het feest was.

Het voorbereidende toer-
nooi van Cincinnati leverde, on-
danks de aanwezigheid van
Djokovic en Federer, een finale
tussen Daniil Medvedev en Da-
vid Goffin op. De Luikenaar
sloot daarmee haast geruisloos
aan bij het lijstje met outsiders
voor de titel. Temeer omdat hij
in de sectie van het meest

kwetsbare toproofdier terecht
is gekomen, als dat tenminste
gezegd mag worden over de 38-
jarige Zwitserse halfgod. “Ik
heb het hier al even niet mak-
kelijk gehad”, gaf Federer zelf
toe. 

Kan Goffin in de achtste fi-
nale Federer verslaan en voor
het eerst de kwartfinale van de
US Open halen? Afspraak zon-
dag. Eerst voor alle zekerheid
maar winnen van de jonge
Fransman Corentin Moutet
vanavond. (FDW)

Goffin heeft bijna
geruisloos

aangesloten 
bij het kransje
outsiders voor 

de US Open
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Ik droomde nog van de Olympische Spelen, 
maar het gaat nu hard met ons modemerk. 
Ik voel dat ik moet springen

OLIVIA BORLÉE (33) STOPT MET ATLETIEK, AAN SPORZA

Belgisch voetbal

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

RACING GENK 1-0 ANDERLECHT
55’ Samatta 1-0

CERCLE BRUGGE 1-0 W.-BEVEREN
82’ Peeters 1-0

KV OOSTENDE 2-1 KV MECHELEN
65’ Sakala 1-0, 69’ Togui Mel 1-1, 78’ Vandendriessche 2-1

STVV 0-0 ZULTE WAREGEM

STANDARD 2-1 KV KORTRIJK
34’ Ocansey 0-1, 82’ Laifis 1-1, 89’ Amallah 2-1

MOESKROEN 2-0 EUPEN
22’ Allagui 1-0, 90+5’ Osabutey 2-0

ANTWERP 21/11 AA GENT

CHARLEROI UITG. CLUB BRUGGE

1. Standard 5 4 1 0 13-4 12

2. Club Brugge 4 3 0 1 11-1 10

3. KV Mechelen 5 3 1 1 9-4 10

4. Moeskroen 5 3 1 1 6-5 10

5. Antwerp 4 3 1 0 11-4 9

6. Racing Genk 5 3 2 0 8-6 9

7. KV Oostende 5 3 2 0 7-7 9

8. AA Gent 4 2 1 1 10-4 7

9. KV Kortrijk 5 2 2 1 10-8 7

10. Zulte Waregem 5 2 2 1 5-7 7

11. Charleroi 4 1 1 2 5-6 5

12. STVV 5 1 3 1 2-10 4

13. Cercle Brugge 5 1 4 0 4-11 3

14. Anderlecht 5 0 3 2 3-7 2

15. Eupen 5 0 3 2 3-13 2

16. Waasland-Beveren 5 0 4 1 3-13 1


