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Proficiat aan Sam Bennett voor zijn
groene trui. Ik zal er alles aan doen om
zondag te winnen op de Champs-Elysées

PETER SAGAN LEGT ZICH NEER BIJ HET PUNTENKLASSEMENT, OP INSTAGRAM

Eerste klasse A: speeldag 6
Gisteravond
Charleroi - Beerschot 3-1
Vandaag
KV Oostende - OH Leuven 16.15 uur
Moeskroen - AA Gent 18.30 uur
Waasland-Beveren - Anderlecht 20.45 uur
Zondag
Zulte Waregem - Club Brugge 13.30 uur
Standard - KV Kortrijk 16 uur
Racing Genk - KV Mechelen 18.15 uur
Antwerp - Eupen 20.45 uur
Maandag
Cercle Brugge - STVV 20.45 uur

Stand
1. Charleroi 6 18
2. Beerschot 6 12
3. Standard 5 10
4. KV Kortrijk 5 10
5. Club Brugge 5 9
6. Anderlecht 5 9
7. OH Leuven 5 8
8. Antwerp 5 7
9. Zulte Waregem 5 6

10. Cercle Brugge 5 6
11. Eupen 5 6
12. KV Oostende 5 5
13. STVV 5 5
14. Racing Genk 5 5
15. KV Mechelen 5 4
16. AA Gent 5 3
17. W.-Beveren 5 3
18. Moeskroen 5 2

De Koster wacht
nog even op 
zijn enkelband

Voetbalmakelaar Patrick De
Koster mag de gevangenis ver-
laten. Hij moet wel nog een
weekend wachten omdat zijn
enkelband niet klaar is. Het ge-
recht verdenkt De Koster van
witwassen, valsheid in ge-
schrifte en gebruik van valse
stukken in de transfer van Ke-
vin De Bruyne naar Wolfsburg
in 2013. In principe moest De
Koster tot eind september in 
de cel blijven. Daar gingen zijn
advocaten niet mee akkoord. Zij
oordeelden dat de confrontatie
met De Bruyne voldoende re-
den is om hun cliënt te laten
gaan. Dat gebeurt dus na dit
weekend. De Koster staat dan
wel nog onder toezicht. (NVK)
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Indurain, laag octaan

out van Aert is voor de Belgische
pers de revelatie van deze Tour.
Dat is Belgische navelstaarderij
van de eerste orde. Tadej Poga-
car komt daarvoor eerder in aan-
merking. Van Aert is absolute
wereldklasse, daar niet van. Dat
stond hier al vijf jaar geleden en
dat heeft hij vorig jaar bevestigd
met zijn exploten in de Strade 

Bianche (ook in 2018), de E3 Prijs, de 
Dauphiné en de Tour.
Altijd vooraan rijden in superlastige wed-

strijden, tijdritten en lastige sprints winnen en
bergop bij de beteren. Niet vergeten, het
waren de renners van Jumbo-Visma zelf die
hem vorig jaar al in de Tour-ploeg praatten.
Het riedeltje dat hij dankzij zijn gruwelijke val
in die Tour-tijdrit zo goed is geworden, is pure
speculatie. Dat corona in zijn voordeel
speelde, staat wel als een paal boven water.
Voor een goed gestructu-

reerde ploeg als Jumbo-Visma
met trainers/wetenschappers
die hun renners tot op de laat-
ste watt en gram sturen (en zo
hoort het ook) kwam de coro-
napauze als een zegen. Van
het huis Van Aert dat vorig
jaar gedeeltelijk was afge-
brand, dienden alleen nog de
funderingen. Training per
training werd muur per muur,
verdieping per verdieping
heropgebouwd, tot het dak
erop stond. Bij de oplevering
begin augustus bleek huize
Van Aert ineens een verdie-
ping meer te hebben.
Tegelijk onderging hij een

transformatie: hij trainde
meer dan ooit, gerichter dan
ooit, en hij vermagerde. Niet
zienderogen, maar honderd, tweehonderd
gram per week. Ze keken zelfs om zijn meta-
bolisme te verbeteren met deuterium-arm
water. Voor u (samen met de Fransen) in een
kramp schiet, ook deuterium-arm water is
water en dus geen doping. Behalve een prijs-
kaartje (zie het internet voor prijzen en meer
uitleg) hangt er verder niks aan vast. Ik zou
het ook niet thuis proberen.
En zo ging Wout van Aert van 81 naar 77 

kilogram bij de start van de Tour. Hoeveel hij
nu precies weegt, daar hebben we het raden
naar. Gewicht kun je niet schatten op het
zicht. Hij lijkt meer dan vier kilogram afgeval-
len, maar dat valt te verklaren door enerzijds
minder vet en anderzijds meer spieren. Het
soortelijk gewicht van spieren is hoger dan
vet, vandaar de niet onbelangrijke medede-
ling aan iedereen die wil vermageren: van
sporten alleen val je niet af, de kans bestaat

zelfs dat je zal bijkomen. Minder calorie-input
is de boodschap.
Vandaag behoort Van Aert intrinsiek bij de

favorieten voor de tijdrit met aankomst op de
Planche des Belles Filles. En morgen op de
Elysese velden ook. Ik gun het hem en zijn
ploeg, maar het is te hopen dat hij alvast van-
daag niet wint, anders krijg je weer dat gezeur
dat hij naar een ploeg moet die met hem op
Tour-winst mikt.
Zelfs een kenner als Johan Bruyneel denkt

dat hij op een dag voor Tour-winst moet gaan.
Bruyneel heeft nooit eerder iemand zo goed
zien bergop rijden en sprinten als Van Aert, of
het moest Bernard Hinault zijn. Ik ken er nog
een die dat kon: Eddy Merckx, en die heeft elf
grote rondes gewonnen. Hinault overigens
tien.
Met alle respect voor de grote kampioenen

en begrip voor de mores van hun tijd, dat
waren echt wel andere tijden. In de jaren zes-

tig, zeventig en tachtig was
het gebruik van anabolen (in
de voorbereiding) en cortico -
steroïden (in de wedstrijd) ge-
meengoed. Bij het begin van
de jaren negentig kwam dan
epo.
De vergelijking met Hinault

is overigens een beetje bij de
haren getrokken. Hinault
woog 62 kilogram. Is Van Aert
dan een nieuwe Miguel Indu-
rain? Die is ook veel afgeval-
len om de Tour te winnen,
van 85 naar 78 kilogram, wat
nog een kilo meer is dan Van
Aert nu. Laten we er geen
doekjes om winden: Indurain
was de eerste Tour-winnaar
op hoge octaanbenzine, zoals
Lance Armstrong dat ooit
mooi uitdrukte, full blown op

epo. Van Aert is een Indurain op laag octaan.
In de epo- en bloedtransfusieperiode (1991-

2005) waren de Tour-winnaars beduidend
zwaarder dan daarna. Sinds 2006, als de
bloedcontroles frequenter worden en het bio-
logisch paspoort zijn intrede doet, is geen en-
kele Tour-winnaar nog boven de 70 kilogram
uitgekomen. Of het zou Geraint Thomas moe-
ten zijn met zijn 71 kilo, maar van hem en zijn
Sky’s weten we dat ze aan de laatste klim met
twee kilo minder vocht wilden beginnen.
Van Aert is als atleet nu al geoptimaliseerd

door vier, vijf kilo in de min te gaan. Nog eens
van 77 kilogram naar 71 laten afvallen is on-
verantwoord. Deze Van Aert zal zich tevreden
moeten stellen met alles behalve een grote
ronde winnen. Of hij zou Fransman moeten
worden, dan maken ze zo een Tour op zijn
maat: niet te veel en niet te steil bergop en
veel tijdritkilometers.

Op het onverharde Plateau des Glières, donderdag in de Tour, toont Wout van Aert zijn
veldrijderskunsten. Hij zal nog derde worden in die zware Alpen-rit. © PHOTO NEWS

Van Aert is als
atleet nu al
geoptimali -
seerd. Nog eens
van 77 kilogram
naar 71 laten
afvallen is
onverantwoord
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Ook Beerschot
kan Charleroi
niet verslaan

Het Stade du Pays de Charleroi
was gisteravond het decor van
een onverwachte topper in 1A.
Beerschot, tweede in de stand,
kwam na een halfuur achter via
spits Rezaei (1-0). In de tweede
helft vloerde Gholizadeh
doelman Vanhamel (2-0) met
een harde knal. Beerschot
toonde wel lef, maar slikte nog
een penalty die Rezaei (3-0)
vakkundig omzette. De Iraniër
komt met zijn vijfde doelpunt
op gelijke hoogte met Holz -
hauser in de topschutterstand.
Suziki scoorde in minuut 91 een
eerredder voor Beerschot (3-1).
Een leep Charleroi breekt met
achttien op achttien zijn record
van beste start ooit. (DM)

Hoor je alle aanwijzingen van Clement langs
de lijn?
“Niet alles. Als je altijd moet luisteren naar wat
een trainer langs de lijn roept, kun je uit je spel
geraken. Een voetballer zoals ik kan niet altijd
doen wat de coach mij oplegt.”

Maar zie, dan ben je de eerste om uit de
dug-out te springen als Michael Krmencik
scoort. Je kunt evengoed een engeltje zijn.
“Krmencik is een vriend. Iedereen in de club
heeft kunnen zien hoe gefrustreerd hij was
omdat de goals niet vielen. Toen we in de voor-
bereiding tegen Knokke speelden, vertelde ik
hem voor de wedstrijd: ‘Bro, ik geef je alle bal-
len vandaag, geen zorgen. Krmencik heeft zo
drie keer kunnen scoren. Ik was oprecht blij
met zijn doelpunt tegen Waasland-Beveren.”

Hoe reageer jij als je eens drie wedstrijden
op rij niet scoort?
“Ik? Ik maak me nergens druk om, man.”

Heb je een groot ego?
“Neen. Dat dénken de mensen. Ik heb al vaak
uitgelegd dat ik anders ben dan de perceptie
die velen hebben. I’m a cool guy. Het enige: mijn
zelfvertrouwen is echt wel te groot.”

Als een actie drie keer op rij mislukt en het
hele stadion joelt, dan gaat Dennis…
… “een vierde keer proberen, en een vijfde
keer, en een zesde keer. Je mag je als voetballer
niet laten beïnvloeden door al die supporters
op de tribune met een pintje in hun handen.
Een jeugdcoach gaf me ooit de raad: je kunt
schieten en missen, maar blijf schieten. Als je in
het leven niet gelooft in jezelf, waar kom je dán
uit?”

Wat zijn jouw werkpunten?
“Mijn afwerking op doel. Al de rest kan ik. In de
jeugd is scoren nooit mijn prioriteit geweest. Ik
was een freestyler, ik heb nooit geleerd om af te
ronden. Weet je wat het rare is? Als ik focus op
scoren, zo van: vandaag ga ik een goal maken,
dan lukt het mij ook. Zoals op Real Madrid. Mis-
schien moet ik dat meer doen.”

En dan win je in januari de Gouden Schoen.
“Denk je?”

De eerste stemronde is door corona
weggevallen. Het is dus een korte sprint van
augustus tot december. En je bent in vorm,
momenteel.
(lacht) “Ik hoef de Gouden Schoen toch niet te
winnen opdat jullie zouden weten dat ik een
van de besten in België ben?”

Kunnen we het even hebben over je
toekomst?
“Ja. Ik zit goed bij Club, but if duty calls, I have to
pick up.”

‘Dennis droomt graag van een grote club’,
klinkt het.
“Neen, Dennis leeft van grote wedstrijden. Ik

teken ik’

ben dubbel zo gemotiveerd voor een topmatch.
Cristiano Ronaldo is de ultieme big game
player, vandaar mijn enorme bewondering
voor hem. Ik ben een competitiebeest. Het mag
niet te makkelijk gaan voor mij.”

Hoe zie je de volgende stap in jouw carrière?
Om te beginnen is Italië niets voor
freestylers die niet luisteren naar wat 
de coach roept langs de lijn.
“Als ik business móét zijn, zál ik business zijn.
Maar inderdaad, de Premier League is de beste
competitie in Europa.”

Is kunnen spelen voor prijzen een prioriteit?
“Ja, maar een mindere ploeg met een ambitieus
project kan ook goed zijn. Waar stond Manches-
ter City tien jaar geleden?”

Wat is nog doorslaggevend in de keuze?
“De stad! De stad waar ik terechtkom, is zeer
belangrijk. Ik hou van goede vibes. Ik ga niet
naar Boring City.”

Het geld?
“Ik zal niet voor het geld kiezen.”

Ben je eigenlijk bang om de foute keuze te
maken?
“Neen. Talent komt altijd bovendrijven. Gnabry
is van Arsenal naar Werder Bremen moeten af-
zakken om daarna bij Bayern München door de
grote poort terug te keren als Champions
League-winnaar. You keep going. Ik vind wel
mijn weg, geen zorgen.”

Zou je een club in functie van een trainer
durven te kiezen?
“Het mag zijn waar het wil, als José Mourinho
belt, teken ik meteen. Hij is de enige, wat dat
betreft. Ik ben een enorme fan van Mourinho,
de beste manager ter wereld. Veel Afrikaanse
voetballers houden van hem.”

Als je vertrekt, zorg dat het de moeite is;
geen Bournemouth of zo. Zo niet kun je
toch gerust nog een jaartje bij Club blijven
en Champions League spelen?
“Ik denk niet dat Club beseft hoezeer ik ben
gaan houden van deze club en van de mensen
hier. Ze hebben mij sterker gemaakt. Wie weet
beslis ik wel om een tattoo van Club te zetten.
Het is hier mooi geweest.”

Kan dit jouw afscheidsinterview geweest
zijn?
“Ik hoop het.” (SK)

‘Natuurlijk weet ik dat
voetbal big business is, maar
ik zal altijd een freestyler
blijven. Magie, dansen’
EMMANUEL DENNIS
AANVALLER CLUB BRUGGE


