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In korte tijd is een doorgangshuis van verzadigde 
vedetten bezig te verworden tot een club 
die ook buiten Stamford Bridge wordt omarmd

SPORTJOURNALIST JAAP DE GROOT OVER CHELSEA, IN ‘HET PAROOL’
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Nieuwe worldcup

at had het crosswereldje dan ge-
dacht? Dat ze op dezelfde chaoti-
sche wijze nog een paar jaar
konden doorgaan? Ja dus, aan de
reacties te zien op de plannen
van de UCI om de crosskalender
en vooral de worldcup een nieuw
en beter leven in te blazen.

Dat er een wildgroei aan cros-
sen is, tot daaraan toe. Wie er fi-

nancieel niet uit geraakt zal wel afhaken. Dat
er overal in Vlaanderen crossparkjes en par-
cours verschijnen, ook oké, zolang er maar
wordt gesport.

Zaterdag was er cross op de mijnterril van
Beringen. Schitterende locatie, ook voor
mountainbike overigens, dus een cross waard.
Alleen schiet je met een winnaar als Quinten
Hermans niet veel op. De tweede was Toon
Aerts, ook al geen publiekstrekker. Vervolgens
finishten Tom Pidcock, Tho-
mas Mein en Nicolas Cleppe.
Conclusie: de Ethiascross van
Beringen is een achterafcross.
Het hele crossseizoen dreigt
een achterafgebeuren te wor-
den. Cross heeft na jaren van
hoogconjunctuur een groot
probleem.

Overigens, moet die Toon
Aerts niet onderhand eens
langs bij een sportpsycholoog?
Vorig jaar haast altijd geklopt
door de grote twee (afwezigen
van dit seizoen). Dit jaar de ko-
ning van het veld, Belgisch
kampioen ook, maar alleen op
papier: nog geen cross gewon-
nen, tenzij op zijn verjaardag
in Boom. Quinten Hermans van zijn team was
tweede. Het begint een beetje heel erg op in-
teelt te gelijken.

Voorlopig is het de kleine Eli Iserbyt die zijn
schoon lief dumpte (of was het omgekeerd?)
en verving door een ander schoon lief en die
ineens door zijn nieuwe verliefdheid vleugels
heeft gekregen die hem in staat stellen om de
hele zooi op afstand te rijden. Gisteren in Ga-
vere opnieuw. De cross in Vlaanderen is een
combinatie van Thuis en Familie, met een
beetje Ketnet, maar dan in de modder/zand.

Cross is wellicht de enige discipline waarbij
organisatoren, althans in Vlaanderen, een heel
jaar kunnen teren op wat ze die ene zon-,
zater- of feestdag ophalen bij de tv of de bezoe-
ker. Dus wil iedereen een cross organiseren en
dus vindt een kat haar jongen niet meer terug
in de wildgroei aan klassementen. Dus heeft de
UCI besloten daar paal en perk aan te stellen
en in één moeite de internationale toer op te
gaan. De wereldbeker telt vanaf volgend sei-
zoen zestien wedstrijden en daarvan mag

maximaal de helft in België worden georgani-
seerd. Voor de andere acht moeten ze naar
zeven verschillende landen.

De UCI heeft vervolgens een tender uitge-
schreven en daarvoor waren twee grote kandi-
daten: Golazo van Bob Verbeeck en Flanders
Classics van Wouter Vandenhaute. Die laatste
heeft het gehaald en dat is bepaald vervelend
voor de onderlinge verstandhouding (het om-
gekeerde was dat ook geweest). Golazo en
Flanders Classics hebben na een periode van
koude oorlog elkaar gevonden in een samen-
werking rond toertochten (de redelijk prijzige
organisaties onder de noemer Peloton), het
WK van 2021 en nog wel wat meer.

Toen deze week de data van de worldcup
bekend raakten en alle zon- en feestdagen ge-
claimd werden door de worldcup werd moord
en brand geschreeuwd. Het was vrij duidelijk
dat de oppositie vanuit Paal-Beringen werd ge-

orchestreerd. Daar zagen ze de
bui al hangen: de nieuwe
worldcup zat bij de concurrent
en die had al de Superprestige.
Dat zou de Ethias-, DVV- en
Bricocrossen – toevallig georga-
niseerd door Golazo – reduce-
ren tot wat ze in werkelijkheid
zijn: bric-à-brac.

Een beetje jammer en tege-
lijk een beetje hypocriet vond
ik de tussenkomst van Sven
Nys in dit hele debat. Nys is de
baas van Telenet Baloise Lions
dat blij zou moeten zijn met de
hervormingen, als ze verder
zouden kijken dan hun neus
langs is. Met een andere pet
aan is Nys ook salesmanager

en pr-man van Golazo en met nog een andere
pet vader van een aanstormend talent dat
maar al te graag in het veld zijn boterham zou
verdienen op de wijze dat pa dat ooit heeft ge-
daan – veel winnen en veel startgeld krijgen.
Alleen al daarom is Sven Nys niet geloofwaar-
dig en had hij beter gezwegen.

Een gebald veldritseizoen van twintig goede
wedstrijden met een garantie op deelname van
de beste atleten – lees: Mathieu van der Poel en
Wout van Aert en anderen – die ook op de weg
of op de mountainbike hun ding willen doen is
de enige manier om de leefbaarheid van die
discipline te bevorderen en de Vlaamse mod-
der te overstijgen.

Vanaf oktober 2020 zullen er enerzijds 1A-
crossen bestaan en daarnaast veel 1B-crossen,
vooral dan in Vlaanderen. De 1B’s zullen het
iets zwaarder krijgen om hun geldbakje in één
dag gevuld te krijgen. De B-renners ook. De
cross is al te lang het OCMW geweest van ge-
buisde wegrenners. Nu grote kampioenen inte-
resse tonen is een nieuw format op zijn plaats.

Revelatie Eli Iserbyt schudt Belgisch kampioen Toon Aerts van zich af in de Superprestige-cross
van Gavere. Volgende winter zal de veldritkalender er anders uitzien. © BELGA
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Croonen:
‘Beneliga ook
goed voor 1B’

Volgens Peter Croonen, voor-
zitter van KRC Genk en de Pro
League, kan een Beneliga ook
voor de clubs die er geen deel
van uitmaken voordelig zijn.
“Elke profclub in België en 
Nederland moet tevreden zijn”,
stelt Croonen, die verwijst naar
de verlies latende Proximus
League (1B). “Een Beneliga kan
het probleem van 1B oplossen
omdat je dan één nationale
competitie krijgt naast de
grensoverschrijdende competi-
tie. Er moet een goed sportief
mechanisme zijn om per land
te kunnen promoveren. Dat
betekent dat je al snel negen of
tien Belgische clubs kunt laten
proeven van de Beneliga.” (KDZ)

Waar is de man van 
7 miljoen bij Anderlecht?
“Als je wisselt, moet je zeker
zijn dat de speler die inkomt 
beter zal presteren. Daar was ik
net niet zeker van. Op training
waren er te veel mentaal af -
wezig.” Ook Michel Vlap mocht
zich aangesproken voelen 
toen Anderlecht-coach Frank
Vercauteren zijn bankzitters 
viseerde in Eupen (0-0).  Op 
bestuursniveau had men de 
Nederlander gewoon aan de 
aftrap verwacht in Eupen. Maar
Vercauteren verkoos Kayembe.

Van onbetwiste basisspeler
naar net niet overbodig. Het is
een ommezwaai die de wenk-
brauwen doet fronsen, vooral
omdat er geen incidenten zijn
geweest met Vlap. Het kan be-

tekenen dat de staf hem sim-
pelweg niet goed genoeg vindt
om wekelijks te spelen. Dan is
dat een kleine ramp, want Vlap
kostte bijna 7 miljoen euro.

Zou er een vloek rusten op
de recordaanwinsten van An-
derlecht? De laatste jaren wa-
ren ze geen succes: Sanneh (8
miljoen), Kums (6 miljoen) en
Stanciu (10 miljoen) konden
zich veel te weinig doorzetten.

Voorts heeft het er alle schijn
van dat Vercauteren donderdag
tegen AA Gent geen beroep kan
doen op Vincent Kompany
(hamstring) en Philippe Sandler
(knie). Nacer Chadli (kuit) moet
vandaag nog onderzoeken 
ondergaan. (PJC)

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

EUPEN 0-0 ANDERLECHT

CHARLEROI 1-0 MOESKROEN
54’ Gholizadeh 1-0

ANTWERP 3-1 KV KORTRIJK
45’ Mirallas (pen.) 1-0, 52’ Lamkel Zé 2-0, 
65’ Rodrigues 3-0, 71’ Stojanovic 3-1

ZULTE WAREGEM 2-0 KV OOSTENDE
80’ Seck 1-0, 87’ Bruno 2-0

RACING GENK 1-0 CERCLE BRUGGE
8’ Dewaest 1-0

CLUB BRUGGE 1-1 STANDARD
5’ Bastien 0-1, 47’ Okereke 1-1

STVV 0-0 AA GENT
naam

W.-BEVEREN 1-3 KV MECHELEN
45’ Kaya 0-1, 52’ Kobayashi 1-1, 66’ Tshibola 1-2, 
89’ Togui Mel 1-3

1. Club Brugge 11 8 0 3 27-4 27

2. Standard 12 7 2 3 25-10 24

3. KV Mechelen 12 7 3 2 22-18 23

4. AA Gent 11 6 2 3 22-12 21

5. Antwerp 11 6 3 2 23-15 20

6. Racing Genk 11 6 4 1 16-12 19

7. Zulte Waregem 12 5 3 4 20-14 19

8. Charleroi 11 5 3 3 17-13 18

9. Moeskroen 12 4 4 4 14-14 16

10. KV Kortrijk 12 4 5 2 21-20 14

11. Anderlecht 12 3 5 4 12-13 13

12. STVV 11 3 5 3 9-19 12

13. KV Oostende 12 3 7 2 15-25 11

14. Eupen 12 2 6 4 9-24 10

15. Waasland-Beveren 12 1 7 4 9-25 7

16. Cercle Brugge 12 1 11 0 8-31 3

Belgisch voetbal

AA Gent 0

STVV 0

Laurent Depoitre antiheld 
bij AA Gent in Sint-Truiden

AA Gent liet op Stayen 
een unieke kans liggen 
om dichter bij Club Brugge
en Standard te sluipen. 
De Buffalo’s hadden na 
de rust genoeg kansen, 
Laurent Depoitre liet een
zekere goal zomaar liggen.

Het felbevochten gelijkspel te-
gen Wolfsburg liet schade na bij
AA Gent: Kums en Owusu ble-
ven geblesseerd aan de kant.
Dat Jess Thorup ook Asare en
Depoitre wisselde, was begrij-
pelijk. Asare heeft het steeds
moeilijker om veel wedstrijden
op korte tijd af te werken, De-
poitre sukkelt al een paar we-
ken met de vorm. 

De wissels lieten zich vooral
voelen in het ‘gedwongen’ ge-
deelte op het middenveld, waar
Odjidja de positie voor de de-
fensie overnam van Owusu. Ge-
combineerd met de afwezig-
heid van Kums boette Gent aan
creativiteit in in de aanvoer
naar de spitsen. Het resultaat
was een dramatische eerste
helft, waarin Roman Jarem -
tsjoek voor het enige schot tus-
sen de palen zorgde.

Onder impuls van een felle
Dejaegere en een steeds vaker
inschuivende Odjidja trok AA
Gent de tweede helft naar zich
toe, maar doelman Schmidt on-
derscheidde zich bij STVV. 

“Ik ben erg ontgoocheld”,
zegt Jess Thorup. “De eerste
helft was gelijkopgaand, al mis-

ten wij wat kwaliteit in de laat-
ste pass om kansen te creëren.
Maar in de tweede helft toon-
den we dat we hier waren voor
de drie punten. De jongens ble-
ven pushen, op zoek naar dat
doelpunt. Ik kan me niet herin-
neren dat we een helft mee-
maakten waarin we zo veel kan-
sen afdwongen en toch niet
scoorden.”

De ingevallen Depoitre had
in de slotfase dé mogelijkheid
om de wedstrijd te beslissen,
toen hij samen met Kvilitaia al-
leen op doelman Schmidt af
mocht. De compleet vrij-
staande Georgiër zou de bal
maar voor het inleggen gehad
hebben, maar het onwaar-
schijnlijke gebeurde: Depoitre
ging zelf zijn kans en besloot
eerst op Schmidt en daarna
naast. 

Begreep Thorup als gewezen
spits waarom Depoitre de bal
niet aflegde op Kvilitaia? “Je
moet geen gewezen spits zijn
om te zien dat dit niet de juiste
beslissing was”, zei de coach
van AA Gent. “Spelers moeten
beslissen op het veld en ik moet
achteraf evalueren.” (RN)

‘Zelden hadden
we een helft met
zo veel kansen

zonder te scoren’
JENS THORUP
COACH AA GENT

Invaller Depoitre miste in het slot een levensgrote kans om 
AA Gent de overwinning te schenken. © PHOTO NEWS


