NBA-STER GIANNIS ANTETOKOUNMPO RUILT BASKETBAL EVEN VOOR MUZIEK, OP TWITTER
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Als iemand een gitarist
zoekt voor zijn band,
ik ben beschikbaar
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Overvallers met machetes stelen
elektronica uit huis van Vertonghen
Terwijl Jan Vertonghen zich
dinsdag aan het opwarmen was
voor de Champions Leaguematch tegen RB Leipzig in Duitsland vielen vier overvallers zijn
huis in Noord-Londen binnen.
Een traumatische ervaring. De
dieven, gewapend met machetes, bedreigden zijn vrouw en
vroegen naar het geld en de
waardevolle spullen. Na een
raid door het huis gingen ze met
elektronica aan de haal. Er
raakte niemand gewond. Toen
de politie ter plaatse was, waren
de gangsters al gevlucht. Pas na
de match werd Vertonghen op
de hoogte gesteld.
Vertonghen is niet de eerste
Premier League-voetballer die
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Vertonghen is niet
de eerste Premier
League-voetballer
die het doelwit is
van inbrekers

het doelwit is van inbrekers. In
december gristen dieven voor
550.000 euro aan spullen mee
uit de villa van Crystal Palaceverdediger Mamadou Sakho.
Liverpool-ster Sadio Mané
kreeg indringers op bezoek
toen hij een jaar geleden tegen
Bayern München speelde. Overvallers met machetes reden in
juli 2019 Arsenal-spelers Mesut
Özil en Sead Kolasinac klem.
Of de inbraak gevolgen heeft
voor de toekomst van Vertonghen zal moeten blijken. Onze
landgenoot had het perfect
naar zijn zin in Londen, maar
zijn contract loopt straks af. Met
zijn vrouw bezit hij nog een
huis in Amsterdam. (KTH)
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Cold turkey

Verbeke en Verschueren
worden tandem bij RSCA
MILJOEN

Terwijl in andere Europese
landen al snel werd beslist om
de voetbalcompetities stil te
leggen, bleven ze in Duitsland
hopen om de wedstrijden achter gesloten deuren te kunnen
afwerken. De reden: clubs zijn
niet verzekerd voor de ﬁnanciële schade als de tv-inkomsten
wegvallen. Volgens de Duitse
voetballiga gaat het over 750
miljoen euro. Borussia Dortmund-directeur Hans-Joachim
Watzke: “Het Duitse profvoetbal
bevindt zich in de grootste crisis
van zijn geschiedenis.” (KDZ)

Fysiek zal hij niet aanwezig zijn
op Anderlecht door de coronamaatregelen, maar dat verhindert niet dat Jo Van Biesbroecks
opvolger Karel Van Eetvelt zijn
stempel drukt. De nieuwe CEO,
bijgestaan door extern raadgever Wouter Vandenhaute, pakt
de sportieve werking aan.
Oorspronkelijk wilden ze
Michael Verschueren inzetten
om Anderlecht internationaal
op de kaart te zetten. Ook bij
het stadiondossier zou hij betrokken worden. Verschueren
zelf had niet veel zin in zo’n
carrièreswitch. Na analyses
bleek dat Verschueren het al bij
al niet zo slecht had gedaan. Hij
had de selectie afgeslankt en

het gros van zijn inkomende
transfers was goed, denk maar
aan Chadli of Van Crombrugge.
Zo kwam er een compromis:
Verschueren blijft aan boord
binnen het sportieve departement, maar moet wel de van
AA Gent overgekomen Peter
Verbeke naast zich dulden.
Concreet moeten ze een tandem vormen. Verbeke zal instaan voor alles wat met sportieve aanwerving te maken
heeft. Hij zal dus de scouting
aansturen en in overleg met de
technische staf de proﬁelen van
versterkingen uittekenen. De
ﬁnanciële kant zou de verantwoordelijkheid van Verschueren worden. (PJC)

Benoot bloeit bij Team Sunweb
helemaal open als ronderenner
Achttien seconden scheiden
Tiesj Benoot van de
eindzege in Parijs-Nice.
In onzekere wielertijden
rijdt hij harder dan ooit.
‘Ik bereid me nu voor op
de Waalse Pijl en Luik.’
Noodmaatregelen werden afgekondigd, maar in Parijs-Nice
streden renners als vanouds om
de overwinning. Tiesj Benoot
(26) heeft misschien de beste
race in zijn carrière gereden:
derde in rit 1 (Plaisir), vijftiende
in de tijdrit (Saint-Amand-Montrond), winnaar van rit 6 (Apt),
tweede in rit 7 (Valdeblore La
Colmiane) en tweede in de
eindstand. Hij pakte het puntenklassement en werd tweede
in het bergklassement. Benoot
won al de Strade Bianche (2018)
en werd vierde in Tirreno-Adriatico (2018) en de Ronde van
Zwitserland (2019).
Tussen hem en eindwinnaar
Maximilian Schachmann lagen
slechts achttien seconden. “Ik
heb voor het eerst het gevoel
gehad dat ik kon meedoen voor
de eindzege”, treurt Benoot
niet. “Mijn tijdrit is erop vooruit
gegaan, dat is belangrijk om
een rittenkoers te winnen. Ik
weet dat ik dat nu kan.”
Benoot kwam eind februari
terug van een hoogtestage op
de Teide in Tenerife, reed prominent vooraan in de Omloop
(veertiende) en dan was er deze
Parijs-Nice. Het is na vijf seizoenen bij Lotto-Soudal allemaal
nieuw en beter geworden sinds
hij deze winter de overstap
naar de Sunweb-ploeg maakte.
“Ik ben uit mijn comfortzone

Uitgeput komt de Gentenaar boven op Valdeblore La Colmiane.
Hij eindigt als tweede in deze Parijs-Nice. © BElga

‘Mijn tijdrit is erop
vooruit gegaan,
belangrijk om
een rittenkoers
te winnen’
TIESJ BENOOT
TEam SunWEB

gekomen. Ik voel me van in het
begin erg op het gemak in deze
ploeg. Dat verklaart waarom ik
nu zo goed presteer. Ik heb de
plannen van de ploeg gevolgd,
nooit ben ik ergens tegen ingegaan. Bij Lotto moest ik soms
controleren en dubbel controleren. Bij Sunweb nemen ze
veel meer in eigen handen.”
Benoot verwijst naar hoe zijn

hele ploeg heeft gepresteerd in
Parijs-Nice. “Neem nu de rit van
zaterdag. We staan aan de start
met een klassieke ploeg, dat
zijn niet de beste klimmers, en
toch doet iedereen mee.”
Natuurlijk is het jammer,
zegt Benoot, dat het wielrennen nu voor onbepaalde tijd
wordt stilgelegd. “Maar het is
nu zo.” Misschien dat er nog
een waterkans is op de Waalse
klassiekers. “Ik moet daarop
hopen. Het is nog een maand.
Die koersen liggen mij ook.”
Indien niet, dan hoopt hij
zijn punt te hebben gemaakt bij
bondscoach Rik Verbrugghe.
Die maakt op 1 juni zijn ploeg
voor de Spelen bekend. Benoot: “Ik heb mijn kandidatuur
kracht bij gezet.” (mg)

Antwerp-speler Ismael Bako (l.) verdedigt op Dusan Djordjevic van Oostende. Die laatste club is
voortijdig uitgeroepen tot basketbalkampioen, tot onvrede van de Antwerp Giants. © BElga
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