KV MECHELEN-SPELER STEVEN DEFOUR OVER VERVANGING, OP TWITTER

Voor diegenen die al stonden te springen,
het was gewoon een kramp
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Tuerlinckx
beslist heerlijke
volleybaltopper

Red Lions stevig leider na
zes op zes

De klassieker Roeselare-Maaseik
(3-2) bezat alles om te boeien.
Of toch niet helemaal: de lege
tribunes deden hartzeer. Roeselare was het best gestart, met de
libero’s Deroey en Dronkers die
eﬃciënt gaten dichtten. Dan
spurtte Maaseik naar een 1-2setvoorsprong, haalde Roeselare zijn rivaal weer bij, om pas
in de tiebreak de andere voor te
zijn. Symbolisch beeld bij affluiten: beide teams met applaus voor de andere. In de
rally’s leek Kindt zich te gaan
ontpoppen als matchwinnaar.
Maar dat was buiten Tuerlinckx
gerekend, die de beslissende set
naar zijn hand zette met zeven
punten. (BRV)

De Red Lions brachten hun
weekend in Ukkel tegen GrootBrittannië tot een goed einde.
Zaterdag zorgde Dohmen in de
voorlaatste minuut voor de winnende treffer en gisteren bleek
een strafcorner van Hendrickx
aan het einde van de eerste
helft beslissend.
“Groot-Brittannië had tegen
Nederland al twee matchen in
de benen en wij misten wat
ritme”, zei Denayer. “Bij ons
ontbraken er vijf vaste waarden
en nieuwe jongens moesten ingepast worden. Ook het keeperswerk van Van Doren verdient een pluim. Je merkt
amper dat Vanasch er niet is.”
De strafcorner van Hen-

drickx bleek in Ukkel van goudwaarde. Zowel zaterdag als zondag trof hij één keer raak. In totaal scoorde Hendrickx in deze
Pro League al acht keer. Denayer: “Eigenlijk moeten we
hem nog meer opportuniteiten
bieden om te scoren. We dwingen te weinig strafcorners af.”
Woensdag spelen de Lions
hun slotwedstrijd van 2020 tegen Nederland. Bij winst zetten
de hockeymannen een ﬂinke
stap richting eindwinst in de
Pro League. Momenteel staan
de jongens van bondscoach
McLeod aan de leiding met 24
op 30. “Een toernooi van deze
omvang winnen is altijd belangrijk.”, besluit Denayer. (WWT)
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Eén ﬂits tegen bodemploeg en
Madrid adoreert Hazard weer
Real Madrid

4

Huesca

1

Geef hem een pleintje,
een bal en de zon, en Eden
Hazard is gelukkig. Met een
prachtgoal effende hij het
pad voor de 4-1-zege van
Real Madrid. Morgen wacht
alweer Inter.
Het was de pers in Madrid ook
opgevallen, Eden Hazard die
geen spier vertrok bij zijn doelpunt zaterdagmiddag tegen Huesca. “Natuurlijk is Hazard blij”,
diende Zinédine Zidane een paar
keer te herhalen op de persconferentie achteraf. Het tv-station
van de club trommelde de Rode
Duivel snel op om voor de camera’s zijn breedste glimlach te tonen.
De aanname, poep zetten, bal
meenemen met rechts en verwoestend uithalen met links
vanaf 27 meter. Hazard deed de
monden openvallen bij media,
fans en waarnemers. Het was
zijn eerste competitiedoelpunt in
392 dagen (toen tegen Granada,
ook onder een Spaans herfstzonnetje).
Hazard stond voor het eerst
sinds 7 augustus aan de aftrap
van een wedstrijd. Hij was aanvankelijk actief maar niet dominant. Tot die uithaal. Sergio Ramos knuffelde hem haast
dood. “De kleedkamer is blij
voor Eden”, getuigde Zidane.
Net voor hij op het uur naar
de kant ging, lag Hazard nog aan
de basis van het doelpunt van

Amerikaans international Megan Rapinoe spreekt zich openlijk uit tegen president Trump. © afp

Eden Hazard speelt zestig minuten tegen Huesca.
‘De kleedkamer is blij voor hem’, sprak zijn coach. © afp

Het was zijn
eerste competitiedoelpunt in 392
dagen, toen tegen
Granada onder
een herfstzon
Federico Valverde. Eerst met een
hakje ter hoogte van de middenlijn om de jongens van Huesca
het bos in te sturen, daarna hoger op het veld met een ﬂukse
kapbeweging die Karim Benzema in staat stelde om Valverde
te vinden.
Real Madrid won met 4-1. Zondagochtend waren de sportkranten laaiend. Hazard werd bedolven onder de superlatieven. “Het
prachtdoelpunt waarmee Hazard al wie Madrid gezind is in
vervoering brengt.”

Het krediet van Hazard is
groot in Madrid. Ondanks de vele
maanden blessureleed, zijn gebrekkige Spaans en zijn nonchalance met zijn lichaamsgewicht.
Hazard oogde ﬁt tijdens de
wedstrijd. Hoe dan ook blijft de
realiteit dat de Rode Duivel weer
is gaan voetballen met heel weinig trainingsarbeid in de benen.
Kan hij die werklast oppikken in
wedstrijden? Dat kan, en dan
was zo’n partij tegen Huesca een
cadeau. Het tempo lag allesbehalve hoog.
Zo’n duel van morgen tegen
Inter maakt een wereld van verschil. De intensiteit zal met een
ruk omhoog schieten. Van Antonio Conte moet Hazard geen geschenken verwachten. Is het een
wijs besluit om Hazard aan de
aftrap te brengen? Of gooi je
hem erin eens de tegenstander
al wat vermoeid is? (SK)

Formule 1: Mercedes verovert zevende
wereldtitel op rij bij constructeurs
Zelf kan hij over twee weken in
Turkije zijn zevende wereldtitel
binnenhalen, maar gisteren in
Imola vierde Lewis Hamilton al
een uitbundig feest met zijn
renstal Mercedes. Met de zoveelste één-twee van Hamilton
en Valtteri Bottas verzekerde
Mercedes zich voor het zevende jaar op rij van de wereldtitel bij de constructeurs, een
record in de formule 1. “Ongelooﬂijk”, zei Hamilton. “Dat ga
ik op een dag aan mijn kleinkinderen vertellen.”
Hamilton won de Grote Prijs
van Emilia-Romagna mede
door een uitgekiende pitstopstrategie. Zijn teamgenoot Bottas, die van poleposition was

Lewis Hamilton viert in Imola:
‘Ongelooflijk. Dat ga ik op een
dag aan mijn kleinkinderen
vertellen.’ © phOTO NEWS

vertrokken,
eindigde
als
tweede. Met vier GP’s te gaan,
staat Hamilton in het klassement 85 punten voor op de Fin.
“Het was een zware en vermoeiende race”, zei Hamilton,
die teambaas Toto Wolff als eerste in de armen vloog. “Al die
mannen en vrouwen van Mercedes die in de fabriek werken,
zij zijn de helden. Ze geven
nooit op. Ze blijven pushen en
innoveren. Misschien denkt iedereen dat we gewend zijn aan
winnen, maar deze zevende titel voelt als de eerste.”
Wolff is naar eigen zeggen
niet zo van de records. “Maar
dit is iets om supertrots op te
zijn”, sprak hij. (aNp)
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