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De belagers riepen ‘breek 
zijn benen’. Overal lag bloed, 
het was echt heel smerig

EEN GETUIGE VERTELT IN ‘THE SUN’ OVER DE VECHTPARTIJ WAARBIJ ENGELS INTERNATIONAL DANNY DRINKWATER IN HET ZIEKENHUIS BELANDDE

column
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De Cross

oor we overgaan naar de belangrijker
dingen van de wereldwijde sportpla-
neet, nog heel even over Serena. Wat
een sof zeg. Eén set in het verlies en
op 5-1 een matchbal tegen, terugkomen
tot 5-5, met een stadion dat zelfs de
eerste servicefout van de tegenstand-
ster bejubelt, en dan nog met 7-5 ver-
liezen? Na vier verloren finales op rij is
Serena Williams klaar voor een abon-

nement bij de sportpsycholoog. Of voor spor-
tieve euthanasie.

Dit weekend is de NFL weer begonnen, ei-
genlijk afgelopen donderdag al met de Green
Bay Packers tegen de Chicago Bears. Het enige
Amerikaanse profteam waarvan alle aandelen
in handen zijn van de fans, van wie niemand
meer dan vier procent mag bezitten, won van
de Chicago Bears.

Het zal ons worst wezen natuurlijk. Het epi-
centrum van onze sportbeleving lag niet in New
York of in Wisconsin maar in
Eeklo. Daar ging zaterdag het
veldritseizoen van start met de
eerste Ethias-cross. Dat is een
serie van acht crossen gespon-
sord door Ethias, maar dat had
u wel al door. Organisator is Go-
lazo. Die hebben ook nog de
Soudal Classics en dat is een se-
rietje van vijf crossen. En de
DVV-verzekeringentrofee, nog
eens acht crossen met als be-
kendste de Koppenbergcross,
ook wel eens de Parijs-Tours van
Mathieu van der Poel genoemd
omdat hij daar nog maar één
keer heeft gewonnen. Samen
éénentwintig crossen.

Daarnaast zijn er nog negen
crossen over de hele wereld die
onder de noemer Telenet Cyclo
Cross UCI World Cup doorgaan. Ik ben fan van
Telenet maar het is een raadsel wat die te zoeken
hebben in Iowa City, Waterloo-in-de-VS, Bern,
Tabor, Nommay en Hoogerheide terwijl ze niet
eens een abonnee kunnen/mogen werven in
Brussel. Het doet een beetje veel denken aan al
die Nederlandse bedrijven die bij de World Cup
schaatsen van Calgary tot in Tomaszow Mazo-
wiecki op de boarding staan.

We zitten al aan dertig crossen. Tel daarbij
de niet onbelangrijke acht manches van de Te-
lenet Superprestige, enkele wedstrijden die ner-
gens toe behoren en je komt met het BK en WK
makkelijk aan vijfenveertig wedstrijden.

Veldrijden moet de enige sport ter wereld zijn
met meer camera’s per wedstrijd en een veel-
voud aan wedstrijden vergeleken met het totale
aantal profs dat meerijdt. Dat zegt niets over het
businessmodel, want ook daar: geen event ge-
nereert zoveel geld voor zo weinig sport als De
Cross, deze Vlaamse heilige graal.

Dit seizoen waagt De Cross zich aan een ex-
periment. Nadat kort op elkaar de absolute pu-
bliekstrekkers Niels Albert en Sven Nys al waren
gestopt, moet het na amper enkele mooie jaren
ook al verder zonder Mathieu van der Poel,
Wout van Aert en niet te vergeten Kevin Pauwels
(grapje).

Van der Poel keert terug in het veld op 1 no-
vember, als alles normaal verloopt maar wat
heet normaal bij deze kwiet. Als Wout van Aert
terugkeert, lijkt dat niet vóór nieuwjaar te zijn.
Gisteren reed hij een rondje van 7,5 kilometer
op een elektrische fiets bij hem in de buurt.
Daar moet nog wat bij, behalve dan bij zijn maxi-
male snelheid van 57 km/u. Het is een raadsel
hoe hij op een elektrische fiets aan die topsnel-
heid is geraakt.

Kan een discipline overleven zonder zijn twee
grootste kampioenen, met andere woorden, is
de sport groter dan de atleten? En is de disrup-
tieve Mathieu van der Poel niet tegelijk een ze-

gen en een gevaar voor het wiel-
rennen?

Je kan af en toe de dingen an-
ders zien en ook doen, maar hij
zet alles op zijn kop. Hij komt af
en toe veldrijden, maar de klas-
sementen interesseren hem
niet. Wereldkampioen veldrij-
den wil hij wel worden. Dat
moet dan in Dübendorf gebeu-
ren, in Zwitserland. Daar zal wat
klimwerk aan te pas komen, dus
hij maakt een kans. Ook als het
vlak zou zijn, overigens.

Zwitserland is het land van
meervoudig wereldkampioen
mountainbiken Nino Schürter,
die recent in Canada de wereld-
titel pakte bij de gratie van een
afwezige Mathieu van der Poel.
Die heeft Schürter in haast alle

mountainbikewedstrijden alle hoeken van het
circuit laten zien, maar toen het WK er aan
kwam, sprong Mathieu ineens op een andere
fiets.

Hij wil eind deze maand wereldkampioen op
de weg worden in Yorkshire en daartoe maakt
hij veel kans. Daarna verandert hij weer van
fiets of gaat wellicht eerst wat vakantie nemen.
Dan neemt hij de crossfiets ter hand, gaat wat
wedstrijden rijden, maar niet te veel, om te ein-
digen met het WK cross. Vervolgens haalt hij
weer de wegfiets van stal en gaat zich voorbe-
reiden op de voorjaarsklassiekers. Parijs-Rou-
baix rijdt hij wel, de Ronde van Vlaanderen
waarin hij vorig jaar demonstreerde laat hij dan
weer schieten. Na de Amstel Gold race is het
weer één en al mountainbiken om in Tokio
olympisch kampioen te worden. Als het wiel-
rennen – op de weg, in het veld of in de moun-
tains – deze Mathieu van der Poel maar over-
leeft.

Mathieu van der Poel met Frederik Frison in zijn zog tijdens de Ronde van Groot-Brittannië. 
De Nederlander wacht nog even voor hij aan zijn crossseizoen begint. © PHOTO NEWS

Is de
disruptieve
Mathieu 
van der Poel
niet tegelijk 
een zegen en
een gevaar voor 
het wielrennen?
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Vier moet vijf worden. Bij
gebrek aan clean sheets 
bij Real, vijzelt Thibaut
Courtois (27) zijn stats op
bij de Rode Duivels. 
Wie klopt hem nog in 
de aanloop naar het EK?

Thibaut Courtois wil zo weinig
mogelijk tegengoals slikken
deze kwalificatiecampagne. Dat
lukt voorlopig aardig, hij incas-
seerde er slechts eentje tot nu
toe. Daarmee is hij op record-
jacht.

Mochten de Rode Duivels
deze campagne eindigen met
één tegengoal, dan doet Cour-
tois evengoed als Dragoslav 
Jevric in de WK-kwalificatiecam-

Courtois aast op record minste 
tegengoals in EK-voorronde

pagne van Servië en Montene-
gro in 2006. Jevric kreeg slechts
één tegendoelpunt in tien wed-
strijden binnen in een groep
met onder meer Spanje, San
Marino en... België.

In het verleden gebeurde het
vaker dat in een kwalificatie-
campagne de nul werd gehou-
den over de volledige lijn, maar
toen werden er nog een pak
minder wedstrijden gespeeld.
Het bekendste voorbeeld zijn
de Rode Duivels in de WK-kwa-
lificatiecampagne van 1974. Zij
slikten in hun zes wedstrijden
geen enkel doelpunt. Helaas
mochten ze niet naar het WK,
Nederland had een beter doel-
saldo. (NP)

Courtois had een belangrijke
hand in het clean sheet tegen
San Marino. © AFP

Fout Albanees
volkslied leidt
tot relletje

De middenvingers gingen om-
hoog in het bezoekende vak
van het Stade de France. De 
Albanese fans waren woedend.
Begrijpelijk. De Fransen speel-
den het verkeerde volkslied: 
dat van Andorra. Na de Marseil-
laise eisten de Albanezen dat
het juiste volkslied zou gespeeld
worden. Maar opnieuw werd
er geblunderd, deze keer 
door de speaker. Hij vroeg 
om respect te tonen voor het
volkslied van... Armenië. Hij
herstelde zijn fout en speelde
uiteindelijk het juiste volkslied.
Het duel begon echter tien mi-
nuten later dan voorzien. De
Fransen wonnen uiteindelijk
simpel met 4-1. (FDZ)

Duitsland onder druk moet winnen 
bij groepsleider Noord-Ierland
Duitsland treurt na de opla-
waai (2-4) van vrijdag tegen
eeuwige rivaal Nederland.
Maandagavond moeten ze
het blazoen opsmukken. In
Belfast, tegen fiere groeps-
leider Noord-Ierland.

Het Duitse dagblad Bild trok dit
weekend aan de alarmbel na de
klap tegen Oranje. Het vertrou-
wen in de eigen Mannschaft is
gezakt tot onder het vriespunt.
Na een mislukt WK in Rusland
leek bondscoach Joachim Löw
de trein weer op de rails te krij-
gen met drie zeges op rij in de
EK-kwalificatiecampagne en
met een fel vernieuwde kern.

Maar tegen Oranje viel het

verjongde Duitsland helemaal
in elkaar na de rust. Geen rug-
gengraat, geen veerkracht, te
onervaren. Vooral verdedigers
Tah, Süle en Ginter moesten
het ontgelden. De roep om een
terugkeer van de oudgedienden
wordt steeds groter bij de
Duitse achterban.

Löw reageerde kort op de
hetze. “Er is al genoeg over hen
gezegd.” Stoïcijns. Hij kijkt niet
meer om.

Martínez excuseert
zich: ‘Ik heb jullie 
niet willen misleiden’
Roberto Martínez was iets
minder ontspannen dan bij
veel vorige persconferenties.
De bondscoach beseft dat na
grotendeels een miskleun
tegen San Marino dit keer
geen excuses gelden, de Rode
Duivels moeten er staan
tegen Schotland. Hij rekent
op ‘Rom’ Lukaku.

De bondscoach opende zijn pers-
conferentie met een opvallend
statement voor de Belgische me-
dia. “Ik heb voor de wedstrijd te-
gen San Marino jullie niet willen
misleiden (Martínez had aange-
kondigd om met zijn beste elf te
starten, SK). Maar jullie moeten
begrijpen dat ik toewerk naar de
best mogelijke EK-selectie. Dan
kan ik niet alles open en bloot leg-
gen, zeker niet als de spelers nog
niet op de hoogte zijn van mijn
opstelling. Jullie weten toch dat
ik nooit mijn basiself geef om
voor de hand liggende redenen?
Voor de rest ben ik altijd bereid
om eerlijk antwoord te geven op
jullie vragen.”

Zo kondigde de bondscoach
aan dat Lukaku aan de aftrap
komt. “Ik heb ‘Rom’ in een lange
tijd niet meer zo bevrijd en geluk-
kig gezien. Ik ben onder de in-
druk van zijn ‘focus’. Romelu is
ontgoocheld om wat gebeurde in
Cagliari (hij was het slachtoffer van
racisme, SK), maar hij is een van
de meest gedreven jongens die ik
zag. Hij kreeg veel aandacht de
afgelopen dagen en weken, maar
‘Rom’ is de media gewend sinds
hij 16 is. ‘Football is his life’. Niets

haalt hem uit evenwicht.”
Martínez is op zijn hoede voor

Schotland. “Zij zijn als een ge-
wond dier na de nederlaag tegen
Rusland. Voor hen is het een zes-
puntenwedstrijd om zich nog te
kunnen kwalificeren. Het eerste
kwartier van Schotland tegen
Rusland was het beste wat ik van
hen heb gezien in de voorbije ja-
ren: intensiteit en kwaliteit. Een
ploeg die niets meer te verliezen
heeft, speelt grotendeels op emo-
ties. Daar moeten we op voorbe-
reid zijn.”

De bondscoach betreurt de af-
wezigheid van Axel Witsel. “Axel
zorgt voor de balans in onze
ploeg. Wij spelen met veel offen-
sief talent, zeven of acht jongens
willen aanvallen, wat het risico
op een counter verhoogt. Dan is
Axel iemand die slim meteen ziet
waar het probleem ligt en tussen-
komt. Fans zien niet altijd de
enorme waarde van Axel. Maar
hij zorgt ervoor dat andere spe-
lers hun job kunnen doen. Ik be-
schik in de selectie niet over een
natuurlijke vervanger.” (SK)

‘Schotland is als
een gewond dier
na de nederlaag
tegen Rusland.

Voor hen is het een
zespuntenduel’

ROBERTO MARTÍNEZ
BELGISCH BONDSCOACH
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De kaap van 25 goals gerond.
Harry Kane (26) rukt op in de
ranking van beste schutters in
de Engelse nationale ploeg. De
top tien wenkt. De spits van Tot-
tenham scoorde tegen Bulgarije
een hattrick, waarvan twee
strafschoppen. Het is een speci-
aliteit geworden: in zijn loop-
baan heeft hij er 31 op 37. Voor
Engeland trapte hij er al acht
binnen. Bijna een derde van zijn
totaal doelpuntenaantal. (KTH)

Maandagavond krijgt Duits-
land de kans om zieltjes te win-
nen. In Belfast, tegen Noord-Ier-
land. Op papier haalbaar, maar
de Noord-Ieren zitten in een
goede flow. Vier duels gespeeld
– tegen Estland en Wit-Rusland
– vier keer gewonnen.

“We moeten wat laten zien
na het verlies tegen Neder-
land”, beseft Löw. “En ik ben
er zeker van dat het ook zal ge-
beuren. We willen het veld als
winnaars verlaten. Gemakkelijk
wordt dat niet. Noord-Ierland
is een robuuste ploeg, die veel
met lange ballen speelt. We zul-
len weinig ruimte hebben, dus
we zullen tactisch iets moeten
veranderen.” (FDZ)

Joachim Löw:
‘We zullen
tactisch iets
moeten
veranderen’


