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Als er geen vijfde titel komt, zal het alvast
niet aan een gebrek aan ervaring liggen
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Zegegebaar

liver Naesen heeft er zelf voorlopig
weinig deugd van gehad, maar hij
had het wel voorspeld: de Belgen die
konden trainen tijdens de lockdown
zouden bij de beteren behoren. En
zie: een jonge Belg won zaterdag -
namiddag de Ronde van Burgos, nor-
maal de speeltuin voor buitenlandse
klimmers. Een paar uur later won
een iets minder jonge Belg de Strade

Bianche, waar we als Belgen – noblesse oblige
als het om slechte wegen gaat – wel al een paar
keer aan het feest waren.

Wat Wout van Aert en zijn entourage heb-
ben geflikt in dat ene jaar sinds die carrièrebe-
dreigende hapering aan dat fout geplaatste hek
in de Tour, is niks minder dan de comeback
van de eeuw. Van bang om nog ooit normaal te
kunnen stappen, over gelukkig dat hij weer
kon wandelen en later een
beetje lopen en fietsen, tussen-
tijds doodgelukkig dat hij weer
kon trainen, bij de beteren in
februari op de Teide maar toch
nog steeds zorgen om die
opengescheurde dij en de op-
spelende knie, tot dit: iedereen
naar huis rijden in de Strade
Bianche. Het hele Jumbo-
Visma team heeft fe-no-me-naal
gewerkt, de renner en zijn trai-
ner op kop.

De aanleiding voor de harde
reset wens je niemand toe,
maar de reset zelf heeft Van
Aert goed gedaan. Hij is nu een
wegrenner die nog af en toe in
het veld zal verschijnen en
eens zal winnen. Zijn body
boven het middel is hij kwijt.
Sarah zal al weleens hebben
gemopperd dat lepeltje-lepeltje
iets anders aanvoelt dan een
jaar geleden, maar het is niet
anders: hoe minder nutteloze spieren, des te
hoger de klassering in deze sport.

Ik zag een prachtig beeld op Twitter van
Van Aert in het laatste rechte stuk bergop naar
de Piazza del Campo, daar waar hij in 2018 nog
verging van de kramp. Hij danste op de peda-
len, keek om en zag alleen leegte. Aan beide
kanten stonden dranghekken, maar niks of
niemand om tegen te houden. De sport was er
niet minder om. Wel integendeel, een dan-
teske hel is zoveel helser zonder toeschou-
wers.

Zaterdag, in het door God en klein Pierke
verlaten Siena, is het bewijs geleverd dat koer-
sen zonder publiek perfect kan. Niemand van
RCS die er (gelukkig maar) aan had gedacht
om supportersgejoel door de luidsprekers te
laten schallen. Als één sport deze coronahyste-
rie kan overleven, dan wel het wielrennen. (En

nu maar hopen dat er geen uitbraak komt in
het peloton.)

1.500 kilometer naar het westen en een
paar uur eerder had Remco Evenepoel zijn
meesterschap over een select gezelschap berg-
geiten bevestigd. Er was in de slotrit die ene
poging om weg te rijden maar of hij niet beter
kon, dan wel er sprake was van voortschrij-
dend inzicht bij hem of in de volgauto –
“Remco, dit is nergens voor nodig, laat de an-
deren ook iets” – dat horen we ooit nog wel.

Ze verschillen vijf jaar, zullen elkaar nog te-
genkomen, maar tussen Wout van Aert en
Remco Evenepoel zit een wereld van verschil.
Van Aert is de Kempense modderstoemper die
wegrenner is geworden, maar in hart en nie-
ren de veldrijder is gebleven. Randstedeling
Evenpoel is de voetballer die per ongeluk in
het wielrennen is gesukkeld, maar zijn sjotters-

mentaliteit heeft behouden.
Van Aert is hooguit van Twit-
ter, Evenepoel is een TikTok-
ker.

Van Aert reed in Siena over
de streep met een klassiek
zege gebaar, de vuisten in de
lucht, de armen wijd uitge-
strekt. Toen Evenepoel van de
week alle klimmers het nakij-
ken gaf op de Picon Blanco
richtte hij zich net voor de
eindmeet op en veegde zijn
schouders schoon, inclusief de
verveelde blik waarmee je een
ambetante vlieg verjaagt.

Zijn ploegbaas Patrick Lefe-
vere probeerde nog dat het
kon gaan om het stof van zijn
shirt vegen na maanden inacti-
viteit, maar gaf dan toe: “Hij
had mij gezegd dat hij aan het
nadenken was over wat hij zou
doen. Hij heeft drie maanden
de tijd gehad. Voor mij hoefde

het niet, maar dit is de nieuwe generatie.” Dus
niemand in de entourage van die jongen die
zegt: “Niet doen, Remco, niet nadenken over
een zegegebaar, vooral niet een uur per dag
voor de spiegel gaan staan en oefenen, zoiets
komt wel vanzelf”? Gemiste kans.

Neen, Evenpoel is natuurlijk niet de eerste
met zegebaren. Alberto Contador had er ook
een met zijn pistoolschot en toen Peter Sagan
nog won pompte hij onophoudelijk uppercuts,
maar geen gebaar is zo denigrerend als dat van
R.EV. Hij mag blij zijn dat hij niet meer voet-
balt. Zijn schouders afstoffen is het equivalent
van een oudere speler poorten, niet één keer
per ongeluk maar steeds weer. Voor je het
weet lig je met gekraakte enkels en uitgerekte
kruisbanden ergens tussen de zijlijn en de
boarding. Benieuwd wat de collega-wielren-
ners voor hem in petto hebben.

Wout van Aert komt met de vuisten in de lucht over de streep in Siena. Remco Evenepoel stoft
liever zijn schouders af op de Picon Blanco, donderdag in de Ronde van Burgos. © Photo News
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Sinds zaterdag wordt er in Pa-
lermo opnieuw professioneel
getennist. Een halfuur voor
aanvang van het eerste WTA-
toernooi in vijf maanden testte
echter al een speelster positief
op corona. De WTA deelt geen
namen mee. Dat de Bulgaarse
Viktoriya Tomova net voor de
kwalificaties uit de tabel werd
gevist en geïsoleerd op haar ho-
telkamer wegens ‘ziekte’ zegt
evenwel voldoende. 

“Als hier iemand een beetje
hees is of eens hoest, dan vraag
je toch meteen om afstand te
bewaren”, zegt Alison Van Uyt-
vanck. Waren er ooit twijfels
om mee te doen aan de 31ste
Palermo Ladies Open? “Ik had

vooral angst om te reizen”, zei
Van Uytvanck. “Maar op Sicilië
lijkt het alsof corona niet be-
staat. Iedereen draagt hier zijn
masker op allerlei wijzen be-
halve de correcte. Dat lijkt me
toch gevaarlijk.”

Elise Mertens lijkt zich min-
der bedenkingen te maken. “Ik
heb niet het gevoel dat ik iets
riskeer”, zegt de Limburgse. “Ik
ga ook alles spelen, omdat dit
mijn passie is.” 

Wie zeker niet naar de US
Open gaat, is Nick Kyrgios. Na
Ash Barty, de nummer één van
de wereld bij de vrouwen, is hij
de eerste grote naam bij de
mannen die de situatie in New
York te gevaarlijk acht. (FDw)

Alison Van Uytvanck maakt
zich zorgen op Sicilië. ‘Als hier
iemand hees is of eens hoest,
dan vraag je toch meteen om
afstand te bewaren?’, zegt ze.
© Photo News

Eerste tennistoernooi bij de vrouwen,
eerste besmetting met Covid-19

Aubameyang stuurt 
Arsenal alsnog Europa in
Arsenal heeft in een leeg Wem-
bley voor de veertiende keer de
FA Cup gewonnen. Tegen Chel-
sea werd het 2-1, dankzij twee
doelpunten van Pierre-Emerick
Aubameyang. The Gunners 
eindigden in de Premier League
pas als achtste en leken voor
het eerst in 25 jaar verstoken te
blijven van Europees voetbal,
maar de winst van de beker 
leverde hen alsnog een ticket
voor de Europa League op.

Chelsea kwam al snel op
voorsprong via Christian Puli-
sic. Na een halfuur maakte Au-
bameyang gelijk met een straf-
schop. In de tweede helft wipte
de spits de bal mooi over doel-
man Willy Caballero. In de

halve finale tegen Manchester
City (2-0) had Aubameyang ook
al beide doelpunten gemaakt.

Coach Mikel Arteta rekent
erop dat zijn prijsschutter gaat
bijtekenen bij Arsenal. “Ik wil
de ploeg om hem bouwen”,
klinkt het. “Ik denk dat hij ook
wil blijven, het is nu een kwes-
tie van de deal rond te krijgen.”

Voor Frank Lampard ein-
digde het avondje Wembley in
mineur. Hij zag César Azpilicu-
eta, Pulisic en Pedro uitvallen
met een blessure. Zij zijn onze-
ker voor de achtste finale van
de Champions League volgende
week tegen Bayern München.

Michy Batshuayi haalde bij
Chelsea de kern niet. (aNP)

36
De Gouden schoen voor de
topscorer van europa gaat naar
Ciro Immobile. De Italiaanse
spits van Lazio trof in de slot-
wedstrijd tegen Napels (3-1-
verlies) nog raak, wat zijn totale
aantal goals in de serie a op 36
bracht. Dat zijn er twee meer
dan Robert Lewandowski van
Bayern münchen. Lionel messi
pakte andermaal de topscorers -
titel in spanje (25), in engeland
was Jamie Vardy van Leicester
de beste schutter (23). (aNP)

Zelfs met gescheurde voorband
wint Hamilton in ‘zijn’ Silverstone
De GP van Groot-Brittannië
duurde 52 ronden en alleen
de laatste was spannend.
Lewis Hamilton verstevigt
zijn leidersplaats in de WK-
stand van de formule 1.

Het venijn zat in de staart. Met
nog twee ronden te gaan suk-
kelde Valtteri Bottas met een
kapotte linkervoorband naar de
garage. Weg tweede plaats. 

Een ronde later ging ook
Max Verstappen (toen derde)
om verse banden. Niet omdat
de zijne tot op de draad versle-
ten waren, wel omdat hij vol-
doende voorsprong had op de
Ferrari van Charles Leclerc. Met
vers rubber kon hij een gooi
doen naar de snelste rondetijd
in de race, die is goed voor één
punt. 

Verstappen pakte de snelste
tijd en het punt, maar het
kostte hem wel de overwinning.
In de laatste ronde ging name-
lijk ook de linkervoorband van
Hamilton aan flarden. Dankzij
de pitstop van Verstappen had
de Mercedes op dat moment
een voorsprong van 32 secon-
den, waarvan hij er aan de fi-
nish zes van overhield. 

Anders bekeken: had Red
Bull Verstappen niet binnenge-
haald om dat miezerige puntje
te pakken, dan was hij nog
voorbij Hamilton geraakt om de
zege te pakken. Een blunder
van formaat.

Red Bull kon toch niet weten
dat Hamilton ellende zou krij-
gen met die voorband? Jawel
hoor. De Brit had op hetzelfde
moment als Bottas van banden
gewisseld, in ronde veertiende,

toen de safetycar voor de
tweede keer uitrukte. Daarna
had Hamilton de rest van de
koers op de hardste banden ge-
reden, zoals Bottas. In een ste-
vig tempo, zoals Bottas. In een
Mercedes, zoals Bottas. En of
de strategen van Red Bull daar-
uit hadden moeten afleiden dat
die voorband van Hamilton
stuk zou gaan.

De kans om een koers te win-
nen zal Red Bull dit seizoen niet
zo vaak meer krijgen. Mercedes
blijft immers een halve seconde
sneller dan Verstappen. Al de
rest volgt op een volle seconde.
Om maar te zeggen dat er wei-
nig aan was, aan de vierde man-
che van het seizoen in Silver-
stone. Tot de laatste ronde dus.

Mercedes en Hamilton domi-
neren het seizoen. Zonder mi-
rakels pakt Hamilton straks zijn
zevende wereldtitel. Gisteren
noteerde hij alvast nog een re-
cordje: hij is nu de enige cou-
reur die zijn thuisrace zeven
keer won. Het volgende record
is voor over maximaal twee
maanden. Dan kan Hamilton
(87 zeges) Michael Schumacher
(91) oversteken. (JB)
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Verstappen niet
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Hamilton geraakt

Lewis Hamilton (Mercedes) inspecteert zijn kapotte band 
in de pits van Silverstone. © Getty ImaGes


