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We hebben een rivaliteit

et zal ongetwijfeld te maken hebben
met die veertig min of meer normale
jaren voorafgaand aan 2020, en mis-
schien dat de jongere lezer daar an-
ders tegenaan kijkt, maar dit sportjaar
wil ik snel vergeten. Nog zo een en ik
geef er de brui aan.

Wie verzint nu een Gent-Wevelgem
in herfstkleuren, samenvallend met
Parijs-Tours, een bergrit in de Giro en

ergens een Superprestige veldrijden, was dat
niet in Gieten? Tegelijk nog wel met tennis op
Roland Garros, wat een treurnis. Roland Garros
hoort gespeeld te worden onder een mooie late
lentezon, met heel af en toe een bui, maar niet
onder een dichtschuivend dak bij twaalf gra-
den.

Zaterdag won een Poolse
dochter van een roeier haar
eerste proftoernooi ooit, met-
een een grand slam. Zondag
was het Rafael Nadal tegen
Novak Djokovic. ‘Djoko’ droeg
lange mouwen, Nadal een hor-
loge van 1 miljoen dollar. Daar
knap ik ook op af.

Voetbal dan maar? Helaas.
Deze treurnis-met-bal-op-gras
kan echt niet boeien. Niet de
competitie, niet het Europees
voetbal wat al is gepasseerd en
wat nog moet komen en al he-
lemaal niet het interlandvoet-
bal, het is één grote schone
schijn die wordt opgehouden.
Die oefeninterland tegen Ivoor-
kust deze week, kan iemand
daar het nut van uitleggen?
Idem voor de Nations League
overigens. Zou er echt een topland geïnteres-
seerd zijn in dat onding? Ik heb medelijden
met collega’s die daarover pagina’s vol moeten
schrijven. Dit is de rechte weg naar een burn-
out. Kan iemand ook uitleggen waarom de ene
sportkrant in Vlaanderen het onding tegen
Ivoorkust best wel oké vond en de andere niet?
Zou dat met de commerciële deals rond de
Rode Duivels te maken hebben?

Net toen najaars- of nacarrièreblues ongena-
dig hard wilde toeslaan, was er de finale van
Gent-Wevelgem. Hoop doet leven. Heerlijke
koers gezien, weeral. Wielrennen is de enige
sport die beter is geworden van corona, zo lijkt
het wel. Dat beeld van de nummers acht en
negen in de uitslag, de beste sprinters op pa-
pier van de kopgroep tot op enkele kilometer
van de meet, maar kansloos want te veel kruit
verschoten. En dan die interviews. Dames en
heren, ouderen en jongeren, sire, we hebben
weer een rivaliteit in het cyclisme gelijkwaar-
dig aan die tussen Rik Van Looy en Eddy
Merckx destijds. Met dat verschil dat wij er

veel langer van kunnen genieten want Rik was
twaalf jaar ouder dan Merckx, die al na een
jaar veel te sterk was voor Van Looy.

De rivaliteit tussen Wout van Aert en Ma-
thieu van der Poel moet niet ten top worden
gedreven, maar ze is geen verzinsel. Ze be-
staat. Hoogst uitzonderlijk: ze is voor één keer
niet uitgelokt door de media. Wel integendeel,
in alle commentaren tijdens de dolle zomer
van Van Aert bleef het respect voor Van der
Poel groot. Terecht werd af en toe gewezen op
de stappen die Van Aert had gezet en hoe zijn
eeuwige rivaal Van der Poel daar zou naar kij-
ken. Meer tweedracht is niet gezaaid. Van der
Poel prees onlangs nog zijn concurrent als een
van de beste renners van de wereld en hij gaf

ridderlijk toe dat Van Aert din-
gen kon die hij niet kon.

Beetje vreemd hoe Wout
van Aert na Gent-Wevelgem
sprak. Hij zei iets in de trant
van “ik vind het laag om zo te
koersen” en “er was er een die
liever wilde dat ik verloor dan
dat hij won”. Harde woorden
en als Van Aert het wedstrijd-
verslag zal terugkijken, spreekt
hij wellicht anders. Van der
Poel heeft veel geïnvesteerd in
deze wedstrijd, meer zelfs dan
Van Aert tot de finale begon.
Dat hij vervolgens een paar
keer een gat dichtreed op een
groepje waarbij ook Van Aert
zat, was zijn verdomde plicht.
Alleen deed Van der Poel dat
niet met de fluksheid die we
van hem zagen in de finales
van 2019 en kon hij niet reage-

ren toen de vier wegreden.
Deze Van der Poel is niet de Van der Poel

van 2019 en was gisteren net iets minder dan
Van Aert, iets wat hij ootmoedig toegaf, maar
Van Aert heeft ongelijk als hij beweert dat Van
der Poel continu op zijn wiel heeft gereden.
Hier schieten we niks mee op, jongens. Deze
rivaliteit die in het veld is begonnen en die al-
tijd keurig is gebleven – hoewel rond de WK’s
in Bieles en Valkenburg heel even haat en nijd
de bovenhand dreigden te nemen – kan een
heel vervelend oorlogje worden. 

Een Belg in Nederlandse loondienst die de
beste Nederlander in Belgische loondienst laf
koersgedrag verwijt, dat is heftig. Wout van
Aert rijdt in het Oranje op wielen, Jumbo-
Visma. Mathieu van der Poel, die woont in Bel-
gië en ‘Belgisch-Vlaams-Kempens’ spreekt,
rijdt in de tricolore Nederlandse trui. Voor wie
moeten wij Belgen nu partij kiezen: voor de
Belgen van Alpecin-Fenix met een Neder-
landse kopman, of voor de Hollanders van
Jumbo-Visma met een Belgische kopman?

Wout van Aert vliegt de Kemmelberg naar boven, Mathieu van der Poel volgt als zijn schaduw.
© PHOTO NEWS

Heerlijke koers
gezien, alweer.
Wielrennen is
de enige sport
die beter is
geworden van
corona, zo lijkt
het wel
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Minderheidsaandeelhouders, 
als jullie de club niet vooruit 
willen helpen, bol het dan af

ANDERLECHT-SUPPORTERS PROTESTEREN AAN LOTTO PARK

Hondenweer in de Abruzzen 
ontneemt veel renners kracht
De Giro blijft onvoorspel-
baar. Zaterdag verdween
met Simon Yates opnieuw
een grote naam, vanwege
corona. Zondag verloren
Steven Kruijswijk en 
Vincenzo Nibali wat tijd.

De verschillen liepen niet hoog
op in Roccaraso. De klasse-
mentsrenners hielden zich heel
lang koest, maar het is nooit
een goed teken als je je concur-
renten moet laten rijden. Op dit
moment lijken Wilco Kelder-
man en Jakob Fuglsang bergop
de beteren, zij pakten een
beetje tijd in de laatste kilome-
ter. 

“Ik ging vol naar de finish,
kijken of ik een paar gaten kon
slaan”, sprak Kelderman ach-
teraf. “Het roze is geen moment
in mijn gedachten geweest.” De
dagzege ging naar de Portugese
vluchter Ruben Guerreiro.

Niet alleen Nibali en Kruijs-
wijk verloren seconden, ook lei-
der João Almeida moest een
beetje terrein prijsgeven. Hij
haalde de rustdag wel nog in
het roze. “Ik had wat last van
de koude en het slechte weer”,
zei Almeida van Deceuninck-
QuickStep. “Maar ik ben blij dat
ik de rustdag heb gehaald. Dit
had ik vooraf nooit durven 
dromen.”

De indruk is dat de Portu-
gees de voorbije twee dagen
werd gespaard. Tweemaal liet
het peloton de vluchters rijden
– Alex Dowsett (Israel Start-Up
Nation) won op zaterdag, Ru-
ben Guerreiro (EF) won op zon-
dag – en telkens beleefden de
klassementsrenners een vrij

rustige dag. De strijd om het
roze moet dus nog openbre-
ken. 

Dat zal gebeuren zonder Ya-
tes. De winnaar van Tirreno-
Adriatico kreeg vrijdagavond
lichte koorts en testte positief
op corona. Na Geraint Thomas
verliest de Giro zo een tweede
topfavoriet.

Het zijn voorlopig de outsi-

ders en de jonge gasten die de
koers boeiend maken. Daarbij
ook een Belg: Harm Vanhoucke
(23). Die zakte gisteren wel van
vier naar zeven in de stand. De
renner van Lotto-Soudal
klaagde zondag over het slechte
weer. “In de laatste 45 kilome-
ter was het superkoud”, ver-
telde hij. “Ik heb mezelf ook
een beetje vergist. Toen het
tempo omhoog ging, heb ik te
snel kleren uitgetrokken. Dat
sloeg daarna op mijn benen tij-
dens de slotklim.”

Vanhoucke verloor zo 21 se-
conden op de toppers in de
Giro. “Uiteindelijk heb ik nog
vrij goed standgehouden en valt
het verlies mee”, zei hij. “Want
ik voelde me nog redelijk goed.”
(BA/VK)

‘In de laatste 
45 kilometer was
het superkoud. Ik
heb te snel kleren
uitgetrokken’

HARM VANHOUCKE
LOTTO-SOUDAL

Coronavirus bedreigt ook
WK cyclocross in 2021
Meer dan de helft van de we-
reldbekermanches veldrijden is
al gesneuveld. Nu plaatst de 
escalerende coronasituatie ook
vraagtekens achter het WK
cyclo cross. Dat wordt op 30 en
31 januari 2021 georganiseerd
in Oostende. 

Welke maatregelen zullen op
dat moment van kracht zijn,
vragen de organisatoren zich af.
En vooral: laten die toe om een
sportief en toeristisch evene-
ment als het WK op poten te
zetten? Verschillende alterna-
tieven liggen op tafel, waarbij
zelfs rekening wordt gehouden
met een verplaatsing naar no-
vember of december 2021. In
dat laatste geval leunt het WK

2021 wel heel dicht aan bij het
WK 2022 (29-30 januari) in het
Amerikaanse Fayetteville.

“Komende winter zullen we
niet naar een normale situatie
evolueren. Daar hebben we nog
een aantal maanden voor no-
dig”, zegt Jos Smets, directeur
van de Belgische wielerbond.
“Logisch dus dat er een grote
bekommernis bestaat bij die
mensen.” Smets benadrukt dat
de twijfels geen financiële
grondslag hebben. “Het gaat
vooral om de veiligheid.” 

Peter Van den Abeele van de
UCI gaat komende zondag, tij-
dens de Ronde van Vlaanderen,
aan tafel met minister van Sport
Ben Weyts. (JDK)

Het Giro-peloton is onderweg naar Roccaraso. De regen
achtervolgt hen de hele dag. © PHOTO NEWS

Toon Aerts schreef in Gieten de
eerste manche van de Super-
prestige veldrijden op zijn
naam. De Belgische kampioen
van 2019 reed na een schuiver
van Eli Iserbyt in de tweede
ronde weg van de tegenstand.
Aerts, die ook tweemaal ten val
kwam, zegevierde uiteindelijk
na een solo van vijftig minuten.
Iserbyt en Laurens Sweeck
maakten de top drie compleet:
een Belgisch podium. 

“Leuk om hier te winnen. De
Superprestige beginnen met
vijftien punten is alleen maar
goed, al neem ik weinig voor-
sprong op mijn voornaamste
concurrenten. Ik verwacht een
spannende strijd om het klas-

Veldrijden: eerste manche van 
Superprestige eindigt in het donker

sement”, sprak Aerts na de
veld rit bij Play Sports. 

De start werd gisteren pas
om 17.15 uur gegeven, waardoor
Aerts het moeilijk had met het
donker in de Gietense bossen.
“In het bos stonden enkele fo-
tografen, waardoor je in dat
donkere gat even een flits in je
ogen kreeg. Dat was toch wat
vervelend. Zo zie je dat veldrit-
ten niet gemaakt zijn om in het
donker te rijden, ook al was het
goed dat we na de wegwedstrij-
den konden koersen.” 

En Thibau Nys? De eerste-
jaarsbelofte kwam vroeg ten val
aan de balkjes en stapte later
met een geblokkeerde rug uit
de wedstrijd. (XC)

Toon Aerts rijdt bijna de hele
cross alleen in Gieten. ‘Leuk
om hier te winnen.’ © EPA
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Magnus Carlsen is al sinds 2013
de onbetwiste wereldkampioen
schaken. Zijn laatste nederlaag
dateerde van 31 juli 2018. Sinds-
dien bleef hij in 125 partijen (44
zeges, 81 onbeslist) ongeslagen.
Maar op Norway Chess, het
eerste fysieke toernooi na
maanden onderbreking door de
pandemie, botste Carlsen op de
Pool Jan-Krzysztof Duda, ’s we-
relds nummer vijftien. “Dit is een
enorme ontgoocheling. Er zijn
geen excuses voor.” (BELGA)


