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Belgisch chauvinisme

ulian Alaphilippe van het Belgische
Deceuninck-QuickStep was de beste
van het hele WK-peloton. Zo heeft het
scenario waar de hele Belgische pers
op hoopte, pagina’s over vol schreef,
minuten over vol praatte en nachten
van wakker lag, zich voltrokken. Min
of meer toch: een ‘Belg’ is wereldkam-
pioen, jammer genoeg een met een
Frans paspoort. Dus werd de Marseil-

laise gespeeld en niet de Brabançonne. Het is
een detail. Het was een schone koers met een
schone winnaar en zoals de meeste winnaars
de laatste tijd huilde hij achteraf.

Ja, beste lezers, luisteraars en kijkers, we
waren vergeten dat nog andere wereldburgers
best uit de voeten kunnen op twee wielen. Mij
was het nog niet onmiddellijk
opgevallen, het waren enkele
Nederlandse twitteraars die mij
op het spoor zetten van wat zij
het Belgisch chauvinisme in
het wielrennen noemen. “Als
een Belg ook maar een kleine
kans maakt op winst, gaat het
op Sporza alleen nog maar
over die ene Belg”, dat was de
teneur.

Een beetje gênant was het
zeer zeker. Veel was terug te
voeren op die uit de context ge-
haalde en tig keer herhaalde
quote van Wout van Aert nadat
die uit zijn kot was gelokt met
de vraag: “Ben jij favoriet voor
het WK?” Met zijn gekende
droogheid repliceerde hij dat
er niet veel koersen meer zijn
waarvoor hij geen favoriet is.
Van Aert een beetje kennende,
bedoelde hij daar allicht mee dat iedereen in
België (en in de eerste plaats de media) van
hem verwachten dat hij overal wint waar hij
start.

Van Aert zelf is te veel heer en te nuchter om
zichzelf overal en altijd als favoriet naar voren
te schuiven. Het had gekund, Wout van Aert
wereldkampioen, maar het profiel van de cru-
ciale klim leende zich toch eerder voor jum-
pers à la Valverde (tien jaar jonger), Fuglsang
(die te ver zat), Alaphilippe (die dus wel) of 
Roglic en Pogacar, als die laatste twee in vorm
zijn. Tadej Pogacar probeerde de weg te effe-
nen voor Primoz Roglic en dunde zo het pelo-
ton uit. Dat Roglic vervolgens bleef zitten en
alleen nog kon volgen, sprak boekdelen.

Toen hij vervolgens maar twee keer twintig
meter op kop reed bij zijn beurten in de achter-
volging op Alaphilippe werd dat in de Sporza-
studio net niet als hoogverraad gekwalificeerd.
Een guillotine werd ter plekke opgetuigd, maar
het was Van Aert zelf die de doodstraf voor zijn
Sloveense ploegmaat afwendde met de mel-
ding dat iedereen op de limiet zat.

We moeten een beetje ernstig blijven: men
mag ervan denken wat men wil, een WK wordt
gereden met landenploegen en niet met mer-
kenploegen. 

Sommige landen nemen dat heel serieus.
Als wij het normaal vinden dat we deze keer
als één man voor een Belg in dienstverband bij
het Nederlandse Jumbo-Visma rijden, is het
dan niet een beetje klein om te beginnen zeu-
ren over Roglic en waarom die het gat op 
Alaphilippe niet meer dichtreed? Eddy Planc-
kaert, oldskool koers, vond het niks minder
dan een schande. Bram Tankink geloofde dan
weer de verklaring van Van Aert: “Wij kunnen
dat hier nu zeggen (dat Roglic een sleper is),
maar als Wout het anders ziet, wil ik hem wel
geloven.”

Kijk de beelden terug en zie
hoe Alaphilippe op die laatste
helling achterom kijkt, ziet dat
Van Aert pijn lijdt en hem los
uit het wiel rijdt. Bekijk daarna
de laatste tien of wat kilome-
ters. Hoe hij die vijf op twee-
honderd meter houdt: pure,
onversneden klasse, zonder
meer.

Oké, als het niet aan die
lamzak van een Roglic lag dat
Van Aert niet kon terugkeren,
dan moest het de schuld zijn
van de motoren die vóór Ala-
philippe uit reden. Plausibel.
Deze week publiceerde hoogle-
raar Bert Blocken zijn studie
over drafting achter motoren
en daaruit bleek dat een voor-
oprijdende motor zelfs op vijf-
tig meter 1,6 seconde per
kilometer voordeel oplevert. Je

kunt daar moord en brand over schreeuwen,
of je kunt het zien als een kleine aanmoedi-
gingspremie voor de moedige ontsnapper, he-
lemaal als die achterna wordt gezeten door vijf
van de beste renners in de wereld en in zijn
eentje probeert voorop te blijven.

Waar blijkbaar niemand een verkeerd
woord over kwijt wilde, was de tactiek van de
Belgen. Was het nu echt aan ‘ons’ om de laat-
ste twee ronden op kop te rijden? Had dat niet
anders, slimmer gekund? Bijvoorbeeld de 
Italianen in eigen achtertuin verplichten te
werken, idem voor de Fransen en de Neder -
landers. Neen, wij moesten zo nodig met zes
hemelsblauwen de laatste vijftig kilometer op
kop rijden en de koers hard maken. 

Van Aert sprong op het wiel van elke vlieg
die hem wilde passeren, behalve die ene laat-
ste vlieg. Als we daar een beetje zuiniger op 
de watts waren geweest, dan had Van Aert
Poggio-gewijs in de slipstream van Alaphilippe
gezeten, had Tiesj Benoot misschien die laatste
klim overleefd en had hij het gat op Alaphi-
lippe mee kunnen dichtrijden. Of niet.

Onze landgenoten Tiesj Benoot en Tim Wellens, met kopman Wout van Aert in het wiel, 
leiden de achtervolging op de ontsnapte Sloveen Tadej Pogacar in Imola. © PHOTO NEWS

Was het nu echt
aan de Belgen
om de laatste
twee ronden op
kop te rijden?
Had dat niet
anders, slimmer
gekund?
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Ik denk niet dat ik al zoveel mannen 
heb zien wenen als hier. Alaphilippe zal 
een mooie wereldkampioen zijn

PATRICK LEFEVERE, MANAGER VAN DECEUNINCK-QUICKSTEP, AAN SPORZA

Kompany: ‘Beter
Anderlecht
nodig op Club’

Anderlecht gaf een overwinning
uit handen tegen Eupen (1-1).
“We verliezen al voor de
derde keer dit seizoen punten
in de slotfase”, zei coach
Kompany. “Dat is vervelend.”
Luckassen, die ook in Mechelen
in de fout ging, vond het een
goed idee om te koppen op een
voorzet die vijf centimeter bo-
ven de grasmat kwam, waarna
Ngoy kon profiteren. Kompany:
“We hadden geen grootse dag.
De laatste pass was niet altijd
top. Tegen Club volgende week
zal er een ander Anderlecht no-
dig zijn.” Verzachtende omstan-
digheden waren de afwezigheid
van Trebel en de vele corona -
besmettingen. (PJC/TLB)

Lewis Hamilton reageerde woe-
dend na de grote prijs van Rus-
land, waarin hij derde werd. “Ik
ben er zeker van dat nog nooit
iemand zo zwaar gestraft is
voor zoiets onschuldigs.” 

Hamilton kreeg tweemaal
vijf seconden aan zijn broek
omdat hij vlak voor de race
twee proefstartjes had gemaakt
op plekken in de pitstraat waar
dat volgens de wedstrijdleiding
verboden was. “Waar staat dat
in de regels? Ik heb dit zo ge-
daan op talloze circuits en er is
nooit iets van gezegd. Ik heb
ook niemand in gevaar ge-
bracht”, foeterde de zesvoudig
wereldkampioen op Sky Sports.

Hamilton begon in poleposi-

Dubbele tijdstraf kost Hamilton 
recordoverwinning in formule 1

tion in Sotsji, maar het was zijn
ploegmaat Valtteri Botas die
won. Max Verstappen par-
keerde zijn Red Bull tussen de
twee Mercedessen in.

Hamilton zei zeker te weten
dat de baancommissarissen van
de formule 1 hem met opzet 
tegenwerken. Het feit dat hij
nog twee strafpunten op zijn
racelicentie kreeg, bevestigde
zijn vermoedens. “Dat is toch
zwaar overdreven. Ze proberen
me gewoon te pakken.”

De Brit kan in de volgende
race op de Nürburgring van
Duitsland een nieuwe poging
wagen om op 91 GP-zeges te 
komen, evenveel als Michael
Schumacher. (ANP)

‘Dit is toch zwaar
overdreven. 

Ze proberen me
gewoon 

te pakken’
LEWIS HAMILTON

MERCEDES

Voor Club Brugge mag 
Champions League snel komen

Een doodgewone werkdag.
Club Brugge ging sterk van
start, dommelde eventjes
in, maar trok uiteindelijk
toch voldaan naar huis.
Donderdag is er de loting
voor de Champions League.

De bovenverdieping was al naar
huis toen Mata in blote bast
naar de catacomben liep. De
vlag was reeds geplant op de
middenstip.

Club Brugge speelde één
helft aangenaam en 45 minuten
matig tot oké. Ruim voldoende
om de derby te winnen. “Het
enige gemis was het gebrek aan
efficiëntie”, sprak Clement.
“Diatta, bijvoorbeeld, had met
zijn kwaliteiten drie keer moe-
ten scoren.”  Over die onmis-
bare misser van Krmencik
zweeg de coach dan weer. 

Na een knappe steekpass van
Vanaken en een aflegger van
Krmencik zorgde Diatta voor de
1-0. Met dank aan de VAR, die
de lijntjesman terugfloot. 

Club had totale controle.
Odilon bouwde verticaal in
plaats van horizontaal op, De
Ketelaere flitste enkele keren op
links en Vanaken dirigeerde als
vanouds. Tot het rusten was en
de landskampioen flets uit de
kleedkamer kwam. Musaba
scoorde de gelijkmaker voor
Cercle, in de rug van Ricca.
“Een kwartier waren we ner-
veus en zag ik te weinig kwali-
teit aan de bal”, vond Clement.

Vormer loste het finaal
op.  Jan Breydel kent al langer
de waarde van zijn captain. 
Telkens als hij naar een van de
hoeken van het stadion gaat,
weergalmt zijn naam tussen de
tribunes. Vormer is dan ook
een garantie op assists; zijn
hoekschop richting Deli was al
zijn vierde beslissende pass van
de voorbije drie matchen. 

Van dit soort wedstrijden
wordt blauw-zwart al lang niet
meer beter. Veel boeiender is
wat er donderdagavond te ge-
beuren staat. Nog eens de Real
Madrid? Of Liverpool? Of titel-
houder Bayern? En wie uit pot
2? Laat de loting en de groeps-
fase van de Champions League
maar komen.

Benieuwd of Club straks
weer kan charmeren in Europa.
Dit keer wel gekoppeld aan
meerdere zeges, en wie weet
een plek in de achtste finales.
Want van ‘krachtmetingen’ te-
gen Waasland-Beveren, Zulte
Waregem en de derby van
Brugge ga je niet gauw meer op
het puntje van je stoel zitten. 

Gelukkig zakt Anderlecht dit
weekend af naar Olympia. (NP)

‘Het enige gemis
was het gebrek
aan efficiëntie.
Diatta kon drie

keer scoren’
PHILIPPE CLEMENT

COACH CLUB BRUGGE

Club Brugge-middenvelder Hans Vanaken passeert Robbe
Decostere van Cercle in het Jan Breydelstadion. © BELGA

Eerste klasse A: speeldag 7
KV Kortrijk - Antwerp 1-3
Beerschot - Waasland-Beveren 3-2
KV Mechelen - STVV 2-0
AA Gent - OH Leuven 2-3
Standard - Zulte Waregem 2-2
Anderlecht - Eupen 1-1
Club Brugge - Cercle Brugge 2-1
Moeskroen - Charleroi 1-1

Vandaag
Racing Genk - KV Oostende 20.45 uur

Stand
1. Charleroi 7 19
2. Club Brugge 7 15
3. Beerschot 7 15
4. Standard 7 14
5. Anderlecht 7 13
6. Antwerp 7 11
7. OH Leuven 7 11
8. KV Kortrijk 7 10
9. Cercle Brugge 7 9

10. KV Oostende 6 8
11. Racing Genk 6 8
12. Eupen 7 8
13. KV Mechelen 7 7
14. Zulte Waregem 7 7
15. AA Gent 7 6
16. STVV 7 5
17. W.-Beveren 7 3
18. Moeskroen 7 3

Cercle Brugge 1

Club Brugge 2


