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Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

KV KORTRIJK 2-3 KV MECHELEN
38’ Stojanovic 1-0, 53’ Vanzeir 1-1, 57’ Schoofs 1-2,
62’ Vanzeir 1-3, 81’ Mboyo (p) 2-3

CHARLEROI 0-3 STVV
34’ Suzuki 0-1, 68’ Botaka (p) 0-2, 91’ Boli 0-3

ANTWERP 3-1 CERCLE BRUGGE
20’ Lamkel Zé 1-0, 35’ Arslanagic (og) 1-1, 55’ Mbokani 2-1,
69’ Lamkel Zé 3-1

W.-BEVEREN 1-1 MOESKROEN
32’ Garcia 0-1, 72’ Schrijvers 1-1

RACING GENK 3-1 KV OOSTENDE
18’ Vargas (og) 1-0, 32’ Sylla 1-1, 44’ Onuachu 2-1, 
90’ Berge 3-1

STANDARD 3-0 EUPEN
6’ Laifis 1-0, 27’ Boljevic 2-0, 61’ Boljevic 3-0

CLUB BRUGGE 2-1 ANDERLECHT
5’ Chadli 0-1, 6’ Van Crombrugge (og) 1-1, 70’ Diatta 2-1

ZULTE WAREGEM 2-2 AA GENT
12’ Seck 1-0, 34’ Jaremtsjoek (p) 1-1, 69’ Larin 2-1,
76’ Jaremtsjoek 2-2

1. Standard 8 6 2 0 20-6 18

2. Club Brugge 7 5 0 2 16-3 17

3. Antwerp 7 5 2 0 16-8 15

4. Moeskroen 8 4 1 3 11-8 15

5. AA Gent 7 4 1 2 18-8 14

6. KV Mechelen 8 4 2 2 14-11 14

7. Racing Genk 8 4 3 1 13-10 13

8. Zulte Waregem 8 3 2 3 10-10 12

9. Charleroi 7 3 2 2 11-10 11

10. STVV 8 3 3 2 8-11 11

11. KV Oostende 8 3 4 1 11-16 10

12. KV Kortrijk 8 2 4 2 14-15 8

13. Anderlecht 8 1 5 2 6-11 5

14. Cercle Brugge 8 1 7 0 7-19 3

15. Waasland-Beveren 8 0 5 3 5-19 3

16. Eupen 8 0 5 3 4-19 3

STVV pakt
onverhoopte
zege in Charleroi

Driekwart van de match onder-
gaan en toch met 0-3 winnen:
een straffe stoot van STVV. Voor
Charleroi was het de eerste
thuisnederlaag sinds begin april.
“Op een bepaald ogenblik
stond er maar één ploeg op
het veld en dat waren wij
niet”, verklaarde STVV-coach
Marc Brys. “We vergaten rustig
op te bouwen. We lieten ons
duels opdringen en dat resul-
teerde in kwaliteitsverlies. Char-
leroi is een machine de guerre.
Wij moeten het hebben van bal-
bezit en vlotte circulatie. Zelfs
na de tweede goal hebben we
afgezien. Dit is een schitterend
resultaat voor een ploeg die
nog naar evenwicht zoekt.” (AR)
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Gendergedoe

isteren hebben drie jongens in lycra
achter elkaar aan gereden in noord-
oost Engeland. Ze deden dat om ter
hardst tegen negen andere groepjes
van drie jongens. Toen de tweede jon-
gen was aangekomen, mochten drie
meisjes in lycra vertrekken en achter
elkaar aan rijden, ook om ter hardst.
De tijden van de jongens en de meis-
jes werden opgeteld om een klasse-

ring op te maken. Zowel de jongens als de
meisjes reden in hun nationale kleuren. Er viel
167.000 euro prijzengeld mee te verdienen.
58.500 voor de eerste en dat was Nederland,
maar dat was ver van tevoren aangekondigd.

Tien landen hebben zich ingeschreven voor
ongein die door het leven gaat als Team Time
Trial Mixed Relay. Tien is min-
der dan vorig jaar merkenploe-
gen hadden ingetekend op de
Team Time Trial. Die is afge-
voerd met als officiële reden,
althans volgens de UCI: ‘de ge-
brekkige belangstelling’. Had
dan de merkenploegen ver-
plicht, maar neen.

Bovendien is dat niet de
echte reden. De UCI is een ver-
zameling van bondsvoorzitters
en andere bobo’s. Zij dienen
de belangen van hun nationale
selecties die soms haaks staan
op die van de merkenploegen.
Dat is bijvoorbeeld heel duide-
lijk geworden in de aanpak van
het baanwielrennen waarbij
privé-initiatieven als Beat Cy-
cling aan banden werden ge-
legd. Het eindresultaat is een
non-event waarvoor België bij
de mannen Jan Bakelants, Frederik Frison en
Senne Leysen heeft ingeschreven, zonder uit-
zondering B- of C-renners als het op tijdrijden
aankomt. Bij de vrouwen was van de Belgische
selectie die knap vierde werd op het EK deze
zomer enkel Sofie De Vuyst overgebleven. Zij
reed samen met Valerie Demey en Julie Van
de Velde.

Nu vraagt u zich ongetwijfeld af, waarom,
waarom, waarom? Eén woord: gendergelijk-
heid. Jawel, I kid you not, altijd weer dat gen-
dergedoe. Genderneutrale toiletten zijn ridi-
cuul. Nooit begrepen dat vrouwen zich
evenwaardig willen voelen aan mannen door
in hun pis te trappelen/zitten. Voor genderflu-
ïditeit tot en met het al of niet ombouwen van
man naar vrouw (of omgekeerd) heb ik begrip,
zolang een ex-man maar niet bij de vrouwen
gaat sporten en zolang het geen modever-
schijnsel wordt.

Terug naar de genderneutraliteit, wat een
lovenswaardig streven is. Behalve in sport. Als

er nu één microkosmos is, waarin de vrouw
tot in de eeuwigheid haar meerdere zal moeten
erkennen in de man, dan wel de topsport.
(Laat ik de voorzet zelf binnenkoppen: juist,
dáárom ben ik al heel mijn leven sportjourna-
list.)

Wat kreeg je? Drie jongens die redelijk hard
reden en daarna drie meisjes – neen uw af-
standsbediening was niet onverhoeds op slow
motion gesprongen – die minder hard reden,
veel minder hard. Van begin tot eind: topsport
op zijn kop gezet. Naar het schijnt wordt het
olympisch in 2024 in Parijs. Het zou mij niet
verbazen als die voorspelling uitkomt. Alsof
het niet volstaat met skateboarden dat volgend
jaar in Tokio al van de partij is, willen ze in Pa-
rijs ook onnozeliteiten als breakdance op het

programma. Het is te hopen
dat het Internationaal Olym-
pisch Comité als ze in decem-
ber 2020 hun groen licht moe-
ten geven voor de nieuwe
sporten van 2024, een paar
keer het licht op rood zetten.

Van die mixed events raken
we voorlopig niet verlost. Vol-
gend jaar komen er maar liefst
negen nieuwe bij. In totaal kun-
nen in Tokio in achttien events
medailles worden verdiend
door een goede samenwerking
van man en vrouw. Een beetje
zoals in het huishouden, pre-
cies, met dien verstande dat in
de sport de mannen het
meeste werk doen.

Het IOC zegt dat het daar-
door jongere kijkers zal aan-
trekken. O ja? Door gemengd
met de boog en het pistool/ka-

rabijn te schieten, gemengd (achter elkaar) te
zwemmen en te lopen, mannen- en vrouwen-
kampen in het judo op te tellen, gemengd te
tafeltennissen en mannen en vrouwen in een
aflossing te laten triatlonnen?

Mannen en vrouwen die samen of achter el-
kaar sporten, dat boeit niet. Mannen- en vrou-
wensport zijn twee verschillende werelden met
een eigen publiek, dynamiek, logica, tactiek
en psychologie. Welke sportvrouw zit te wach-
ten op het optellen van resultaten van vrouwen
en mannen of op gendergelijke aflossingen
waarbij vooral de ongelijkheid tussen mannen
en vrouwen extra in de verf wordt gezet?

Vrouwensport bij de haren bij mannensport
sleuren is paternalisme. Vrouwensport heeft
nood aan positieve discriminatie, maar dan
onder de vorm van airtime, respect voor het
aparte vrouwenspektakel, deftige salarissen,
voldoende werkingsmiddelen, verplichte vrou-
wenploegen, en dat alles betaald met een luxe-
taks op de (mannen)sport/salarissen.

Nederland mocht op het podium vieren na winst in de Team Time Trial Mixed Relay. © PHOTO NEWS

Wie zit te
wachten op
gendergelijke
aflossingen
waarbij de
ongelijkheid
extra in de verf
wordt gezet?
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Bij de vrouwen had ik geen tegenstand,
daarom doe ik mee bij de mannen. 
Sommigen hebben het daar moeilijk mee

DE 21-JARIGE KAYA HENS IN ‘HLN’ NADAT ZE BELGISCH KAMPIOEN MOTORCROSS WERD BIJ DE NIEUWELINGEN 
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Antwerp wint
vlot dankzij twee
goals Lamkel Zé

Zaterdag sprak hij met zijn voe-
ten en liet hij alle drama achter-
wege. Didier Lamkel Zé (23)
blijft gespreksonderwerp num-
mer één op de Bosuil. Hij zegt
zelf dat hij veranderd is, maar
iedereen rond hem spreekt met
twee woorden. Geen discussies,
weg de arrogante trekjes, wél
twee doelpunten. “Er is belang-
rijk werk rondom hem gedaan”,
zegt Bölöni. “Ik hoop dat hij vol-
wassener blijft worden en zijn
talent niet langer vergooit. Ik
ben bang om te snel victorie te
kraaien. In zijn hoofd is hij nog
steeds een klein kind dat kan
doorslaan als je zijn pop af-
pakt. Ik hoop dat hij de rest van
het team respecteert.” (SJL)

Racing Genk wint
opnieuw, maar neemt
twijfels niet weg 

Het resultaat primeert.
Genk moest winnen en
deed dat ook tegen
Oostende, zij het zonder
glans. ‘Dit was een prestatie
waarop we kunnen
bouwen’, vond coach 
Felice Mazzu.

Een beredeneerde gok. Zo om-
schreef Felice Mazzu zijn inge-
ving om tegen KV Oostende
over te schakelen op een an-
dere veldbezetting. In hoogste
nood greep hij terug naar zijn
geliefkoosd systeem met twee
spitsen. Onuachu vormde een
duo met Ally Samatta. Onuachu
bedankte met zijn tweede goal
in evenveel competitiewedstrij-
den. Hagi kreeg zijn kans links
op een viermansmiddenveld.
De Roemeen wisselde goede
met slechte dingen af, maar
toonde wel lef en creativiteit.
Een nieuwe impuls die Genk
goed kon gebruiken.

Mazzu kondigde bij zijn aan-
stelling zelf aan ‘zo weinig mo-
gelijk te willen veranderen’ aan
het systeem waarmee Genk on-
der Clement kampioen was ge-
worden. Maar de hoge backs,
de knijpende vleugelspelers, de
infiltraties van Malinovskyi...,
Genk bewoog als één geheel in
de rush naar de landstitel. Dat
doet het – vooralsnog – niet.
Dan moet je als coach ingrijpen,
en dat deed Mazzu. “Het was

niet perfect, maar ik zag wel op-
nieuw passie en grinta”, vond
Mazzu. “Dit is een systeem dat
veel vergt van mijn spelers. Als
de tegenstander met een drie-
hoek op het middenveld speelt,
loop je het risico om in een nu-
merieke minderheid te komen.
Als je hoog speelt, is dat geen
probleem, maar als we te ver
terugzakken, komen we in de
problemen. Dat was de reden
dat Oostende bij momenten de
bovenhand nam.”

Je zag dat het zoeken was
voor Genk. De interactie tussen
Samatta en Onuachu moet 

beter en ook de wisselwerking
tussen het middenveld en de
twee spitsen stond niet hele-
maal op punt. Het kan niet de
bedoeling zijn dat de boom-
lange Onuachu het spel moet
verdelen op veertig meter van
het doel, zoals dat zaterdag ver-
schillende keren het geval was.
“We zullen daar op training ver-
der aan sleutelen.”

Dat sleutelen kan Mazzu in
elk geval in iets meer sereniteit
doen. De zege geeft Genk in elk
geval opnieuw zuurstof na de
verstikkende avond in Salzburg.
(KDZ)

‘Het was niet
perfect, maar ik

zag wel opnieuw
passie en grinta’

FELICE MAZZU
COACH RACING GENK

“Ik wil niet vooruitgeschoven
worden als de favoriet.” Michel
Preud’homme is rustig, ook al
blijven de goede prestaties van
Standard grotendeels onder de
radar. “Cafépraat is niet belang-
rijk voor ons.”

Over de wedstrijd van giste-
ren kunnen we kort zijn: Stan-
dard raasde voorbij Eupen –
een rustige middagwandeling.
Twee knappe goals van Bolje-
vic, eentje van Laifis. De Rou-
ches waren goed, Eupen zwak.
“Ik had de spelers twee scena-

Standard zet status als outsider 
voor de titel in de luwte kracht bij

rio’s meegegeven”, aldus
Preud’homme. “Het tweede
hebben we niet moeten gebrui-
ken omdat we snel scoorden.”

Zo blijft Standard ook aan de
leiding in het klassement, met
een wedstrijd meer gespeeld
dan Antwerp en Club Brugge.

De zware kleppers voor Stan-
dard moeten natuurlijk nog ko-
men in oktober: Charleroi, Ar-
senal, Antwerp, Racing Genk,
Eintracht Frankfurt en Club
Brugge. In die volgorde. MPH
grijnst opnieuw. “We weten dat
het moeilijk wordt.”

Na een jaartje heropbouwen
heeft Preud’homme de neuzen
in dezelfde richting gekregen.
(FDZ)

Aleksandar Boljevic maakte
twee knappe goals tegen
Eupen. © PHOTO NEWS

KV Oostende 1

KRC Genk 3

Eupen 0

Standard 3


