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De fans hebben hem misschien uitgejoeld
en bespot, maar niet meer dan dat. 
Het ging hier niet om racisme
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God is terug

n de laatste paar honderd meters lagen
nog een zandbak, een zandhelling, een
brug, twee haakse bochten en dan de laat-
ste rechte lijn naar de aankomst. Mathieu
van der Poel reed helemaal alleen op kop,
controleerde het achterveld, maar dacht
toen: ik geef er nog een lapje op. Hij
kliefde door de zandbak, spurtte de zand-
helling naar boven, zwiepte zich door de
twee bochten, sprong over het brugje,

slipte nog maar eens door een bocht en begon
toen aan handjeklap met de toeschouwers. 

Het verdict was een voorsprong van een
goeie twintig seconden op Laurens Sweeck,
iets meer op Toon Aerts en Tim Merlier, zijn
ploegmaat. Conclusie: hij is terug, de god van
de modder en bij uitbreiding de fiets.

Baliebrugge, gehucht van Ruddervoorde,
deelgemeente van Oostkamp, voorgeborchte
van Brugge, zinderde al heel vroeg. Heelder
gezinnen voorzien van botten en paraplu’s
haastten zich voorovergebogen
naar het parcours, waar eerst
de jeugd en daarna de vrou-
wen de modder tot een brij
zouden fietsen, om daarna het
echte begin van het crosssei-
zoen mee te maken. De ver-
schijning van Mathieu van der
Poel onder de kerktoren van
St-Godelieve/Baliebrugge in de
Pastoor Vanden Weghestraat –
nu weet u waarom ik daar zo
min mogelijk kom – was de
grootste comeback sinds Jezus
Christus.

We hebben er lang op moe-
ten wachten. Het geneuzel van
de Iserbytjes en Toontjes van
deze wereld begon vervelend
te worden, het opgeklopte
gedoe van alle anderen ook.
Was het hybris, was het vluch-
ten voor de werkelijkheid?
Diep vanbinnen wisten ze dat zij formule 3
waren en dat er nog twee formule 1’s stonden
te wachten. Eén kwam gisteren van stal om
een beetje in te rijden, om effe te kijken hoe
het ging, beetje wennen. Na vier ronden wist
iedereen hoe laat het was.

Je kunt van veldrijden zeggen wat je wilt,
het is samen met mountainbike wellicht de
meest eerlijke discipline, als mechanische
pech geen roet in het eten komt gooien. Wie
over techniek en vermogen beschikt, moet in
Ruddervoorde altijd winnen. Dat Van der Poel
vermogen kon ontwikkelen had hij het voor-
bije wielerjaar eerst in het veld, dan op de
weg, daarna in het mountainbiken en dan
weer op de weg bewezen. In Yorkshire eta-
leerde hij zijn zwakke kant en toonde hij hoe
hij te kloppen is: neem hem zijn eten af.

In de cross is dat lastig want die werkt

‘Matje’ af op een bord spaghetti, liefdevol door
mama opgekookt. Dat volstond ook gisteren.
Zijn overaanbod watts loog niet en zijn tech-
niek was onaangetast. Het commentaar van
Michel Wuyts en Paul Herygers was bij mo-
menten aandoenlijk, maar ik snap hen wel.
Tegen beter weten in toch maar hopen op
strijd, toch maar hopen dat hij niet zo goed
was als vorig jaar, toch maar hopen dat alle 
anderen een sprong voorwaarts hadden ge-
maakt. Herygers had snel gezien dat de hoop
tevergeefs was. God was een keertje in het bos
gaan rijden, tunede zijn motor op de weg en
kwam dan naar Ruddervoorde. Effe kijken, effe
winnen.

In het begin leek het nog wel of Eli Iserbyt
gelijke tred kon houden, maar een paar ver-
snellingen verder zag je de kleine Eli implode-
ren. Hij zou zijn gevallen en zijn stuur stond
scheef. Kan zijn, maar zijn stuur was het niet
enige wat gisteren scheef stond. Wat vermag

een solexje tegen een 500cc?
Niks. Ongeveer anderhalve mi-
nuut na Van der Poel sukkelde
Iserbytje over de meet, com-
pleet gesloopt, net als alle an-
deren.

Bekijk de beelden van de
aankomst van Van der Poel,
hoe die rakelings langs het pu-
bliek gaat rijden, breed glimla-
chend handjeklap doet en kijk
dan hoe alle anderen kromge-
bogen over hun stuur de finish
halen.

Wuyts had een mooie zin:
“Hier rijdt zijne majesteit en
daarachter rijdt hij die dacht
hem pijn te kunnen doen.” De
mannen van Pauwels Sauzen
hadden een plan om Mathieu
van der Poel van Corendon de
duvel aan te doen. Eli Iserbyt,
Michael Vanthourenhout en

Laurens Sweeck zouden Van der Poel in de
tang nemen en slopen. Dat leek ook even goed
uit draaien met Sweeck voorop, maar toen 
Van der Poel de gashendel opendraaide en
Sweeck aan de rekker hield, was de weerstand
gebroken.

154 crossen gereden en 109 gewonnen, 53
mountainbikeraces gereden en 27 gewonnen.
Mathieu van der Poel won het voorbije jaar de
helft van alle wedstrijden waarin hij aantrad.
Dat is behoorlijk merckxiaans. Of zijn come-
back een goede zaak is voor het veldrijden valt
voorlopig niet uit te maken. De vrees is terecht
dat alle anderen net als in 2018-’19 niet langer
zullen rijden om hem te kunnen volgen, maar
om met hem op het podium te kunnen staan.
Het zal wachten zijn op de comeback van die
hopelijk herstelde andere 500cc om een beetje
strijd te zien.

Na een kleine rustpauze en met een gezicht vol modder soleert wereldkampioen Mathieu 
van der Poel naar de zege in de Superprestige-manche in Ruddervoorde. © Belga
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Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

EUPEN 2-0 RACING GENK
20’ Bolingi 1-0, 23’ amat 2-0

MOESKROEN 3-1 ANTWERP
31’ Mbokani 0-1, 59’ Ciranni 1-1, 74’ Osabutey 2-1, 
80’ godeau 3-1

W.-BEVEREN 1-2 ZULTE WAREGEM
38’ Bjordal 0-1, 79’ Koita 1-1, 90+3’ larin 1-2

STVV 1-0 KV OOSTENDE
56’ Suzuki 1-0

CLUB BRUGGE 3-0 KV KORTRIJK
3’ (pen.) 21’ Vanaken 2-0, 68’ Okereke 3-0

ANDERLECHT 2-1 CERCLE BRUGGE
10’ Roofe (pen.) 1-0, 19’ Saelemaekers 2-0, 28’ Hoggas 2-1

AA GENT 3-1 STANDARD
43’ amallah 0-1, 48’ Bezoes 1-1, 85’ David (pen.) 2-1, 
90’ Castro-Montes 3-1

KV MECHELEN 2-2 CHARLEROI
11’ Rezaei 0-1, 15’ Kaya 1-1, 32’ Nurio 1-2, 
38’ Storm (pen.) 2-2

1. Club Brugge 13 10 0 3 32-4 33

2. Standard 14 8 3 3 28-13 27

3. AA Gent 13 7 2 4 28-16 25

4. KV Mechelen 14 7 4 3 25-22 24

5. Zulte Waregem 14 6 4 4 22-17 22

6. Charleroi 13 6 3 4 20-15 22

7. Antwerp 13 6 4 3 26-20 21

8. Racing Genk 13 6 5 2 18-16 20

9. Moeskroen 14 5 4 5 19-17 20

10. STVV 13 5 5 3 12-20 18

11. Anderlecht 14 4 5 5 17-17 17

12. Eupen 14 4 6 4 13-25 16

13. KV Kortrijk 14 4 8 2 22-25 14

14. KV Oostende 14 3 9 2 15-27 11

15. Waasland-Beveren 14 1 9 4 10-29 7

16. Cercle Brugge 14 1 12 1 11-35 4

Belgisch voetbal

Cercle Brugge 1

Anderlecht 2

Angstig Anderlecht hoopt op
snelle terugkeer van routiniers

Het huis van wantrouwen.
Zelfs tegen Cercle Brugge
ging Anderlecht ineens aan
het twijfelen, waardoor het
bijna het deksel op de neus
kreeg.

Toen de speaker aankondigde
dat er vier minuten extra tijd
kwamen, was er gefluit. Ander-
lecht smachtte naar het laatste
fluitsignaal. Tegen godbetert
Cercle Brugge. 

“De optimisten zullen vertel-
len dat we voldoende kansen
afdwongen, de pessimisten dat
we aan puntenverlies ontsnapt
zijn”, haalde Frank Vercauteren
de schouders op. Hij bena-
drukte de goede start. “We ga-
ven niks weg, hadden veel mo-
gelijkheden en waren efficiënt.”
Maar dan viel ineens de 2-1 en
werd Anderlecht angstig.

De schrik om te verliezen is
bij RSCA blijkbaar groter dan
de drang naar overwinnin-
gen. Remember de verplaatsing
naar de Kehrweg, waar Ander-
lecht geen risico’s nam bij 0-0
tegen een zwak Eupen. Ander-
lecht lijkt steeds controle te
hebben maar als de opponent
scoort, neemt paniek de boven-
hand. Het gebeurde tegen Oos-
tende, Kortrijk, STVV en nu dus
Cercle. 

Vraag is of je dat dít Ander-
lecht kwalijk kunt nemen; per
slot van rekening is de gemid-
delde leeftijd 21,4 jaar. Dan is
het logisch dat twijfels opsteken
bij een tegendoelpunt dat uit

de lucht komt gevallen. Zeker
als je drie dagen eerder een 
3-1-voorsprong uit handen hebt
gegeven tegen AA Gent.

Niet toevallig noemde Ver-
cauteren de terugkeer van Na-
cer Chadli een plus, omdat hij
de jongeren bij de hand kan 
nemen. Net zoals Vincent Kom-
pany dat zou kunnen. “Alleen
is het moeilijk te zeggen wan-

neer Kompany weer fit zal zijn.
We willen geen risico’s nemen.
Maar het is waar, hun ervaring
zou ons kunnen helpen.”

Kompany, Nasri, Sandler en
tot voor gisterenmiddag Chadli:
het zijn wel héél veel afwezigen
ineens. Al biedt dat volgens Ver-
cauteren ook mogelijkheden:
“De jeugd kan hier net veel uit
leren.” Dat Anderlecht in die
omstandigheden toch de drie
punten kon pakken, is op zich
wel hoopgevend. Vercauteren:
“Bij momenten was het play-off
1-niveau.” Om er vervolgens aan
te voegen: “Of die twintig mi-
nuten voldoende waren, dat is
weer een andere discussie.” 

Anderlecht is wel al zeven
duels ongeslagen, wat geleden
was van 2017 onder Weiler. (PJC)

‘Het is moeilijk te
zeggen wanneer
Kompany weer fit
zal zijn. We nemen
geen risico’s’
FRANK VERCAUTEREN
COaCH aNDeRleCHt

Hoogspanning 
in Genk voor
belangrijke week

Bij Racing genk wilde niemand
van het bestuur een reactie kwijt
na de 2-0-nederlaag in eupen.
Voorzitter Peter Croonen en
ondervoorzitter Herman Nijs
begaven zich zaterdag meteen
na affluiten naar de kleedkamer.
Ook gisteren wilde niemand
commentaar geven. De limbur-
gers vatten een cruciale week
aan: morgen wacht liverpool, ,
donderdag worden de debatten
voor de geschillencommissie
over de gestaakte derby hervat
en weten ze of ze twee punten
moeten inleveren. Zondag
krijgt Genk het bezoek van AA
Gent in wat een cruciale wed-
strijd wordt voor de toekomst
van coach Felice Mazzu. (KDZ)

Krediet van Bölöni bij
Antwerp raakt stilaan op
Laszlo Bölöni heeft het verkor-
ven bij de fans van FC Antwerp
na de nederlaag op Moeskroen.
“Bölöni buiten”, klonk het luid-
keels. Hoeveel krediet heeft de
Roemeen bij Luciano D’Ono-
frio, die van voorzitter Paul
Gheysens het beslissingsrecht
krijgt over het lot van Bölöni. 

D’Onofrio is er niet de man
naar om zijn trainers heel snel
te ontslaan. Bovendien is het
D’Onofrio die deze zomer na
een wekenlange reflectieperi-
ode besloot om door te gaan
met Bölöni, ook al zijn de afge-
lopen twee seizoenen bijzonder
intensief geweest voor coach en
kleedkamer in hun onderlinge
samenwerking. D’Onofrio zal

de verantwoordelijkheid voor
de mindere resultaten van de
afgelopen weken niet alleen in
de schoot van Bölöni gooien.
Toch zal ook hij op den duur
niet meer kunnen weerstaan
aan de harde wet van de resul-
taten. Gheysens is ambitieus. 

D’Onofrio was van plan om
gisteren en de komende uren
veel te praten. Bölöni moet een
oplossing bieden voor de vele
momenten waarop Antwerp
een voorsprong te grabbel gooit
– tegen Standard, Mechelen,
Genk, Moeskroen… Antwerp
voetbalt vaak zonder discipline.
Het is aan D’Onofrio om in te
schatten of Bölöni zo’n euvel
kan oplossen. (SK)

De 17-jarige Marco Kana van Anderlecht (links) heeft het lastig
met Cercle Brugge-aanvaller Lyle Foster. © Belga


