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Romelu en ik werken de hele week hard
en voelen elkaar steeds beter aan. 
Dat moet om Inter naar zeges te loodsen

LAUTARO MARTINEZ LOOFT ZIJN SPITSBROER LUKAKU IN DE ‘GAZZETTA’

column

HANS
VANDEWEGHE
Sportjournalist
@hansvdw

Afgaan op de baan

een, als generale repetitie voor de
Olympische Spelen is het EK baan-
wielrennen niet bepaald geslaagd.
Dat is geheel aan u voorbijgegaan,
maar deze rubriek is speciaal in het
leven geroepen om u bij de les te
houden. Welaan dan maar. Waar Bel-
gië bij de vorige editie nog medailles
won op dat EK, en de vrouwenachter-
volging het kneusje was, zijn de rol-

len de voorbije week in Apeldoorn omgekeerd.
Niet dat de vrouwen op de achtervolging nu

ineens in de medailles reden, dat nu ook weer
niet, maar ze deden het meer dan behoorlijk
met een vijfde plaats, een Belgisch record en
een traject naar de Olympische Spelen dat nog
wijd open ligt. Bij de mannen is dat een heel
ander verhaal. De achtervolging ging eerder
deze week behoorlijk de mist in. Ze bleven
bijna een seconde boven het nationale record
van oktober 2018 (3:57.037).
De wereldtop doet dat tien se-
conden sneller, dus we hebben
nog wel even te gaan in ons
koerslandje.

Hoewel, er is afgelopen
zomer sneller gereden door
vier Belgen, maar dat waren
beloften. Dat Belgisch record is
3:56.818 en is gereden op de
trage baan in Gent, door het
kwartet Robbe Ghys, Sasha
Weemaes, Fabio Van den 
Bossche en Gerben Thijssen.
Wat er met die jongens tussen
juli en vandaag is gebeurd, het
is mij een raadsel maar als ik
de wielerbond was geweest,
had ik na die prestatie op dat
EK voor beloften resoluut 
voor die gasten gekozen als speerpuntploeg.

Dat is niet gebeurd. De Belgen reden in
Apeldoorn met Kenny De Ketele, Robbe Ghys,
Rune Herregodts en Sasha Weemaes. 
Ze kwamen niet in het stuk voor en misschien
zijn daar goede redenen voor, zoals altijd om
onbenutte kansen uit te leggen, maar het blijft
verdomd jammer. Dit EK was afgaan op de
baan, zonder één enkele medaille en met een
vijfde plaats van de vrouwenachtervolging als
beste resultaat.

Verzachtende omstandigheden? Die zijn er
ook altijd. Jolien D’Hoore is nog herstellende
van twee zware crashes dit seizoen. Robbe
Ghys viel ziek net voor de ploegkoers en Fabio
Van den Bossche moest invallen. Niet al te ver
in de wedstrijd viel de invaller, maar dan let-
terlijk toen hij tegen het achterwiel van Mor-
kov aantikte. Was hij onder de indruk van de
val, deed het overal pijn, het zal wel een beetje
van alles zijn. Fabio Van den Bossche is wel
een groot talent en moet worden gekoesterd.

De vraag is dan of het verstandig is om hem
aan een oude rot als Kenny De Ketele te koppe-
len, wetende dat de eerste bekommernis van
De Ketele het redden van het eigen hachje is.
Dat was destijds ook zijn beweegreden om
bondscoach bij de jongeren te worden, maar
gelukkig heeft iedereen op tijd en stond inge-
zien dat dit niet de juiste oplossing was. 
De Ketele is nog maar zelden de juiste oplos-
sing gebleken als het er echt om gaat. Rewind
naar de zomer van elf jaar geleden. Toen reed
een Belg zijn ploeg naar de olympische medail-
les – goud kon toen als mijn geheugen mij niet
in de steek laat – en nadat hij driekwart ronde
voorsprong had genomen, loste hij af. Ze wer-
den vierde omdat de man die hij in de baan
bracht dat laatste kwartje niet kon volmaken.
Zijn jonge leeftijd werd toen als excuus ge-
bruikt voor zijn falen, want dat was het, falen.
Sindsdien zijn Iljo Keisse (de man van de drie-

kwart ronde) en Kenny De Ke-
tele, toen toch al 23, niet de
beste vrienden hoewel ze ach-
teraf af en toe in een zesdaagse
aan elkaar zijn 
gekoppeld en ook wonnen.

De Ketele heeft moeite om
zich bij het meesterschap van
Keisse in een zesdaagse neer te
leggen. Daar waar alle andere
koppels vorig jaar na een paar
dagen in Gent wisten dat
Keisse-Viviani de besten
waren, waarna bij het renners-
overleg een mooi scenario
voor de laatste zondag werd
uitgedacht, was De Ketele de
laatste om toe te geven.

De enige keer dat de Belgi-
sche selectie voor het EK baanwielrennen zich
de voorbije week liet opmerken, was door
Kenny De Ketele. Niet met prestaties op de
fiets, wel omdat hij na de teleurstellende pres-
tatie op de ploegenachtervolging en de verke-
ken olympische kansen had verwezen naar
zwemmers die al naar de Spelen mogen als ze
aan de overkant van het bad geraken. Hij is
daarvoor uitgelachen/gekafferd, maar die ob-
servatie is zowel correct als oerdom.

In het kader van de olympische universali-
teit mag een land dat niet aan de selectiecrite-
ria voldoet omdat het geen topsporters heeft,
toch zes atleten inschrijven in de Spelen. Dat
gebeurt hoofdzakelijk in twee sporten, atletiek
en zwemmen, en niet in gevaarlijke sporten als
bijvoorbeeld wielrennen of boksen. Tegelijk
was het ook oerdom, want Belgische zwem-
mers moeten wel degelijk aan hele strenge se-
lectiecriteria voldoen, veel strenger dan die in
het wielrennen. Voor iemand die zelf twee
keer figurant was op de Spelen, is dat slecht
opgelet.

Kenny De Ketele trekt Fabio van den Bossche op gang. Het EK op de baan werd geen succes
voor de Belgische selectie. © PHOtO NewS

De enige keer
dat de Belgen
zich op het EK
baanwielrennen
lieten
opmerken, 
was door 
een oerdomme
opmerking 
van De Ketele

NPreud’homme ziet Rouches 
weinig creëren en toch winnen

Standard is een werkmans-
ploeg. Sclessin heeft niets
liever. Het brulde de 
Rouches in de tweede helft
naar de zege tegen de lands-
kampioen. Standard blijft
zo in het zog van de onge-
naakbare leider, zondag
trekt het naar Brugge.

Het is niet normaal dat Standard
de eerste achtervolger is van
Club. Dit is geen kern die over-
loopt van talent. Het rendement
van de Rouches is te danken aan
de tomeloze intensiteit van de
trainer en aan de geest van
Sclessin, waar uit het niets iets
ontstaat. Maar in principe is
Standard in Brugge kansloos.

Landskampioen Genk ben-
gelt op de rand van play-off 1
met 16 op 30. Dat is ‘even goed’
als Zulte Waregem en Moes-
kroen. Dat evenwel alles met de
mantel der liefde wordt bedekt,
bewijst dat als het regent in
Brugge, en het druppelt in An-
derlecht, dat het hooguit be-
wolkt is in Genk.

Als de bal op de foto van Fe-
lice Mazzu inderdaad helemaal
over de lijn was – daar lijkt het
op, maar niemand kan dat met
zekerheid stellen – wordt het 17
op 30. “Wij verdienden niet om
te verliezen”, aldus Mazzu.

De VAR is voor de interland -
onderbreking veel erger in de
fout gegaan, toen Standard op
de Bosuil in de slotfase een glas-
heldere penalty werd onthou-
den. De Rouches hadden op

Olympia voor de leidersplaats
kunnen spelen.

De voetbalkundige kloof tus-
sen Club Brugge en Standard is
nochtans groot. Standard won
zonder één noemenswaardige
kans te creëren. Het doelpunt
van Bastien is een heerlijke knal,
geen kans.

Standard is een ploeg die na-
genoeg elke week negentig mi-

nuten in overlevingsmodus voet-
balt. Nooit overschot, nooit een
comfortzone zoals die waarin
Club vrijdag in Moeskroen
speelde. Standard moet op de
toppen van de tenen lopen om
punten te pakken.

Racing Genk was op Sclessin
goed voor de rust. De thuisploeg
hapte naar adem en was blij met
0-0. “Wij kunnen afzien”,
gooide Preud’homme met lof
naar zijn beperkte groep. “Als
het moet, groeperen wij ons en
incasseren we, zonder te kra-
ken.” Dat is een verdienste van
de trainer die een goede defen-
sieve organisatie neerzet, en van
de spelers die in de Belgische
competitie de discipline en de
concentratie kunnen opbrengen
om alles te blijven belopen. (SK)

‘Wij kunnen
afzien. Als het

moet, groeperen
wij ons en

incasseren we,
zonder te kraken’

MICHEL PREUD’HOMME
COACH StANDARD

Cercle gaat ook
tegen Charleroi
hard onderuit

Bernd Storck heeft in zijn eerste
week bij Cercle Brugge heel
veel veranderd, van de indeling
van de kleedkamer tot de af-
schaffing van de boetepot. Maar
de weggeefgoals, die kreeg de
Duitse trainer er nog niet uit.
Met de trip naar kampioen
Genk in het vooruitzicht, kijkt
de rode lantaarn nu al tegen
vier punten achterstand aan.
‘Operatie-redding’ wordt bij
Cercle Brugge een stuk lastiger
dan vorig seizoen bij Moes-
kroen. In Henegouwen begon
de Duitser met een thuiszege
tegen KV Kortrijk. Met Cercle
Brugge wilde hij zeer graag op
herhaling gaan, maar dat pakte
even anders uit. (lUVM)

AA Gent zet record neer
met elfde thuiszege op rij

Eén goal van Jaremtsjoek, één
doelpunt van Depoitre en een
assist van David. De aanval-
lende driehoek leidde AA Gent
naar zijn elfde thuisoverwin-
ning op rij. Een clubrecord.

Sinds het eind vorig seizoen
Anderlecht met 2-1 klopte, gaf
AA Gent in de Ghelamco Arena
geen punt meer prijs. Kijken we
alleen naar de cijfers van dit sei-
zoen, dan staat er op eigen veld
een doelsaldo van 32-9.

Met die elf thuisoverwinnin-
gen heeft Jess Thorup alvast een
record neergezet voor AA Gent.

“Als ik niet voor iets anders her-
innerd zal worden, dan tenmin-
ste toch daarvoor”, lacht de
Deen. “Maar voor mij betekent
het veel. Het geeft aan dat wij
samen met de fans een fort ge-
maakt hebben van de Ghe-
lamco Arena, waarin de tegen-
stander niets kan rapen.
Donderdag staat ons tegen
Wolfsburg de grootste test te
wachten, maar intussen mogen
we genieten van die elf thuis-
overwinningen.”

Het is geen toeval dat de zege
gestalte kreeg door toedoen
van David, Jaremtsjoek en De-
poitre. David en Jaremtsjoek tel-
len intussen zes competitie-
goals, Depoitre vier. (RN)

Samuel Bastien in duel met Samatta. De middenvelder van
Standard was met een prachtige knal de matchwinnaar. © BelgA

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

MOESKROEN 0-1 CLUB BRUGGE
40’ Vanaken 0-1

STANDARD 1-0 RACING GENK
84’ Bastien 1-0

KV KORTRIJK 2-0 ZULTE WAREGEM
14’ Mboyo (p) 1-0, 53’ Van der Bruggen 2-0

KV OOSTENDE 2-3 EUPEN
1’ Milicevic 0-1, 7’ Canesin 1-1, 45’ Vandendriessche 2-1,
58’ Amat 2-2, 64’ Bautista 2-3

AA GENT 2-0 W.-BEVEREN
18’ Jaremtsjoek 1-0, 66’ Depoitre 2-0

KV MECHELEN 3-1 ANTWERP
19’ Mbokani 0-1, 40’ Peyre 1-1, 44’ De Camargo 2-1, 
95’ Vanlerberghe 3-1

ANDERLECHT 4-1 STVV
5’ Chadli 1-0, 10’ Kana 2-0, 62’ Boli 2-1, 67’ Roofe 3-1,
78’ Chadli 4-1

CERCLE BRUGGE 0-3 CHARLEROI
5’ Morioka 0-1, 32’ Bruno 0-2, 36’ Diagne 0-3

1. Club Brugge 10 8 0 2 26-3 26

2. Standard 11 7 2 2 24-9 23

3. AA Gent 10 6 2 2 22-12 20

4. KV Mechelen 11 6 3 2 19-17 20

5. Antwerp 10 5 3 2 20-14 17

6. Racing Genk 10 5 4 1 15-12 16

7. Zulte Waregem 11 4 3 4 18-14 16

8. Moeskroen 11 4 3 4 14-13 16

9. Charleroi 10 4 3 3 16-13 15

10. KV Kortrijk 11 4 5 2 20-17 14

11. Anderlecht 11 3 5 3 12-13 12

12. KV Oostende 11 3 6 2 15-23 11

13. STVV 10 3 5 2 9-19 11

14. Eupen 11 2 6 3 9-24 9

15. Waasland-Beveren 11 1 6 4 8-22 7

16. Cercle Brugge 11 1 10 0 8-30 3

Belgisch voetbal

Waasland-Beveren 0

AA Gent 2

Racing Genk 0

Standard 1


