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De Nederlandse vrouwen zijn een procentje
beter, maar ik denk dat ik de aansluiting
met de top opnieuw aan het maken ben
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Leicester City lacht na spectaculair
gelijkspel in Engelse klassieker
In een opwindende wedstrijd
hebben Manchester City en
Liverpool gisteravond de punten gedeeld. Door de 1-1 raakt
Liverpool de koppositie in de
Premier League kwijt. Leicester
City staat nu bovenaan, gevolgd
door Tottenham.
Zonder Van Dijk reisde Liverpool naar het Etihad-stadion,
waar het de afgelopen drie
competitiewedstrijden met 5-0,
2-1 en 4-0 had verloren. De laatste zege dateert uit 2013. Liverpool leek vastbesloten een
einde te maken aan deze
reeks. Mané werd na een klein
kwartier spelen in de zestien
neergelegd door Walker. Salah
benutte de strafschop feilloos.

De Bruyne miste
twee van zijn
zeven penalty’s
sinds de komst
van Guardiola

Manchester City kwam in de
dertigste minuut langszij. De
Bruyne speelde de bal naar
Jesus, die wegdraaide bij
Alexander-Arnold en scoorde.
Kort voor rust meldde de
VAR zich nadat een voorzet van
De Bruyne tegen de elleboog
van Gomez was gekomen. Vroeger was dat aangeschoten
hands, maar volgens de nieuwe
regels zag de scheidsrechter
zich genoodzaakt een strafschop te geven. Het onwaarschijnlijke gebeurde: De Bruyne
schoot de bal naast het doel.
In de tweede helft deden
beide ploegen het iets rustiger
aan. Alisson en Ederson waren
niet te passeren. (VK/KTH)

Iserbyt soleert
naar Europese
veldrittitel

Goﬃn ‘steelt’ coach van
landgenoot Bonaventure

Eli Iserbyt draagt het komende
jaar de Europese kampioenentrui. “Ik ben blij dat ik het meteen kan waarmaken”, zei de
West-Vlaming. “Het is mijn eerste trui bij de profs en ik ben
er trots op.” Iserbyt kwam solo
aan na negen ronden over het
snelle parcours in Rosmalen. Hij
was in de derde ronde weggereden met landgenoot Michael
Vanthourenhout. “Wij waren
duidelijk de sterksten. Ik maakte
een foutje na de trappen en
moest volle bak gaan om dichterbij te komen. Dat ben ik blijven doen.” Achter het Belgische
duo pakte Lars van der Haar
brons. Woensdag mag Iserbyt
zijn trui tonen in Niel. (BELgA)

Verschuivingen aan de top van
het Belgische tennis. Germain
Gigounon stopt per direct als
coach van Ysaline Bonaventure
en lijkt op weg naar zijn goede
vriend David Goﬃn.
“Het is een enorme ontgoocheling”, schreef Bonaventure
op Instagram-pagina. “Bij veel
spelers gebeurt dat met wederzijds akkoord, maar dat is bij
mij zeker niet het geval. Het is
een plotse beslissing die koud
op mijn bord valt, enkele weken voor het nieuwe seizoen
begint.”
Scherpe woorden voor Gigounon, die iets meer dan een
jaar geleden aan de slag ging
met Bonaventure en goed werk

leverde. Met vallen en opstaan
kroop ze naar de top honderd.
Goﬃn schoof enkele dagen
geleden Thomas Johansson aan
de kant en zou zijn tijd nemen
om een nieuwe coach te zoeken. Generatiegenoten Gigounon en Goﬃn kennen elkaar
van het tenniscentrum in Mons.
De 31-jarige Gigounon startte in
2018, na zijn eigen profcarrière,
als coach van Yanina Wickmayer. Hij brengt alvast een element mee dat Goﬃn de laatste
weken miste: tennisplezier. “Ik
weet wat ik nodig heb om me
goed te voelen”, zei Goﬃn over
zijn zoektocht naar een nieuwe
omkadering. Een vriend dichtbij kan een aanzet zijn. (FDW)

Vuelta: Roglic overleeft maar net
dankzij steun van Movistar
Vijftig dagen na die kater
van La Planche des Belles
Filles staat Primoz Roglic
op het hoogste podium
in de Vuelta. Vraag is of
deze kwetsbare renner ooit
de Tour wint.
Veel scheelde het niet: 24 seconden hield Roglic zaterdag
over op Richard Carapaz, boven op La Covatilla. Bijna de
helft van zijn bonus speelde hij
kwijt in de laatste drie kilometer. Zo ongenaakbaar de Sloveen zich dit seizoen soms
toonde in het gebergte (Orcières-Merlette en Col de la Loze
in de Tour, Moncalvillo in deze
Vuelta), zo broos gedroeg hij
zich onder druk (Grand Colombier en La Planche des Belles
Filles, Angliru en La Covatilla).
Dat Roglic toch zijn titel verlengde in de Vuelta was te danken aan de late steun van ploegmaat Hofstede en aan het
Movistar-duo Mas-Soler, dat
hem in de slotfase op sleeptouw
nam. Movistar had nog een rekening te vereffenen met Carapaz, die vorig jaar een kneuzing
aan de rechterschouder inriep
als excuus voor zijn afmelding
voor de Vuelta. In werkelijkheid
had hij al een contract getekend
bij grote concurrent Ineos. Of
misschien had Carapaz er iets
vroeger moeten aan beginnen
op La Covatilla.
Tweede in de Tour, winnaar
van de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik. Dan spreek je over
een topseizoen. En toch blijft
er iets wrangs kleven. Kan Roglic (31) het ooit in de Tour, tegen dat opkomende geweld

Primoz Roglic bekijkt zijn trofee van de Ronde van Spanje in
Madrid. Ook vorig jaar was hij hier de beste. © AFP

‘Eigenlijk koerst
Roglic nog maar
een jaar of vijf op
dit hoge niveau.
Hij heeft marge’
JURGEN VAN DEN BROECK
Ex-RoNDERENNER

(Pogacar, Bernal, Evenepoel)?
Fysiek beter wordt hij niet meer
op deze leeftijd.
“Maar wel slimmer en ervarener”, stelt Jurgen Van den
Broeck, onze voormalige
rondetroef. “Eigenlijk koerst
hij, in tegenstelling tot veel generatiegenoten, nog maar een
jaar of vijf op dit hoge niveau.
Hij heeft nog een groeimarge.

Je kunt hem onmogelijk al oud
en versleten noemen.”
Dat hij niet aan Roglic twijfelt, zegt Van den Broeck dan
ook met zoveel woorden. “Ik
vind niet dat hij veel fouten
maakt of gekke dingen doet.
Ook niet in de Tour, waar hij op
het eerste gezicht de kans van
zijn leven liet liggen. Zijn tijdrit
op La Planche was niet rotslecht. Hij is gewoon op een supertegenstander gebotst. Dat
zal niet elk jaar het geval zijn.
Ik zie vooral in Pogacar zijn
meest te duchten rivaal. Maar
dat mag hem niet verlammen.
Een grondige analyse maken
met coach Marc Lamberts van
wat er fout liep in de Ronde van
Frankrijk en dan met verse
moed naar 2021.” (JDK)

21

sportjournalist
@hansvdw

column

Wat een mooi wielerjaar

Aanvalskoning Thomas De Gendt in de lastige Giro-etappe naar Madonna di Campiglio.
Hij bracht onlangs zijn biografie uit. © PHoTo NEWs

ind vorige week lag een dik boek in de
de allerlaatste bladzijden – desnoods sla ik pasbrievenbus. Ik had het al per pdf gekresages die ik (her)ken over – ben ik toch een
gen, maar pdf’s halen de sfeer uit verbeetje wijzer geworden. De Gendt doet op de
halende boeken, lezen bovendien lastig
allerlaatste pagina’s aan zelfanalyse: ik ben een
op de iPad en alle beloftes ten spijt was
autist, contactarm, kan niemand aankijken die
ik er nog niet aan toegekomen. Dit
ik niet ken, ik kan een Rubik-kubus oplossen in
weekend, met een half oog op de Vueldertig seconden, dat vat het zo ongeveer
ta en anderhalf op de stemmentelling
samen. Hij heeft tientallen algoritmes met
in Pennsylvania, ben ik beginnen te
draaibewegingen in zijn hoofd geperst, maar
lezen in de papieren Solo, het boek
basic Frans erbij proppen lukt hem niet. Als ieover en met Thomas De Gendt.
mand Frans tegen hem spreekt, snapt hij hem
De auteur is Jonas Heyerick, een van de benog steeds niet, wel wat raar voor iemand die
zielers van het onvolprezen tijdschrift Bahazo vaak alleen op pad is in Frankrijk. Solo door
montes en de initiatiefnemer achter de Groote
Thomas De Gendt heeft mij gerustgesteld, die
Sluitingsprijs, nu al twee jaar op rij een groot
ene keer lag het niet aan mij.
succes in de mooiste kleine schouwburg van
Dat het levensverhaal van een vreemde rende wereld, de Gentse Minard. Jammer genoeg
ner verschijnt aan het einde van dat vreemde
viel de derde editie in het
wielerjaar kan geen toeval zijn.
water en dus heeft Jonas maar
2020 is zelfs met afstand – de
een boek geschreven over Thooorlogsjaren niet meegerekend
mas De Gendt.
– het vreemdste wielerjaar
Zo ging het helemaal niet:
ooit. Dat het buiten alle verGeen
hier is het eeuwige verschil
wachtingen ook een mooi wieberoepsgroep
tussen correlatie en oorzaak/
lerjaar werd, is de verdienste
gevolg in het spel. Heyerick
van de renners. Geen beroepsschept zoveel
was een beetje tot zijn eigen
groep in de sport schept zoveel
plezier in
verbazing gevraagd door De
plezier in het uitoefenen van
Gendt om zijn carrière te boek
haar vak dat in zijn ruwe eshet uitoefenen
te stellen. Het resultaat is een
sentie teruggaat op het verdravan haar vak,
chronologische opsomming
gen van pijn.
van jaar na jaar na jaar, van
Professor Daam Van Reeth
dat in essentie
ontsnapping naar ontsnapwees op Twitter op het unieke
teruggaat op
ping, of poging daartoe, van
van het wielerjaar 2020: voor
het verdragen
miniconﬂict naar miniconﬂict,
het eerst in de geschiedenis is
van ergernis naar blijdschap,
het tijdsverschil tussen de winvan pijn
van euforie naar depressie en
naar en de tweede in de drie
terug naar euforie, van verlies
grote rondes minder dan een
naar winst, vintage Thomas De
minuut. Het was 59 seconden
Gendt.
in de Tour, beslist op de voorSolo biedt een mooie inkijk
laatste dag; 39 seconden in de
in het hoofd van een al bij al mysterieuze atleet Giro, beslist op de laatste dag; en 24 seconden
die door de ene helft van het peloton ooit welin de Vuelta, beslist op de voorlaatste dag.
eens is uitgelachen (en enkele uren en kilomeZaterdag was ik bij de laatste pagina’s van
ters verder bewonderd) en door de andere
Solo aanbeland toen de allerlaatste klim van de
helft van het peloton wordt gevreesd. Ik ben
Vuelta werd aangevat. De Vuelta wordt noréén keer, in de lente van 2018, bij hem aan
maal gereden onder een loden, late zomerzon,
huis geweest voor een gesprek. Het werd een
maar nu, in covidjaar 2020, dat beeld van die
interessant gesprek, maar hij antwoordde keulate herfstzon op die klimmende, haast kruirig monotoon en keek mij nooit aan. Ik dacht:
pende renners, als ware het een zomeravondedie moet mij niet. Dat overkomt mij wel meer
tappe, hoe surreëel.
en ik heb daar leren mee leven, maar tegelijk
Richard Carapaz als tweede in de stand zien
groef ik in mijn herinneringen naar momenten
demarreren op drie kilometer van de allerlaatwaarop ik op deze plek Thomas De Gendt
ste aankomst op een col, in de hoop nog drieonder de zoden had gestopt.
kwart minuut goed te maken op de eerste,
Niets schoot mij te binnen. Oké, iets spotPrimoz Roglic. Waarna die er al zijn verbetentends over de Belgen in de Tour had hij zich
heid tegenaan gooit en erin slaagt het verlies
kunnen aantrekken (als hij het al had gelezen)
binnen de perken te houden, dit was weer topmaar ik heb zelf genoeg kilometers met de
sport van de bovenste plank. En dan na de
ﬁets, alleen en met zere benen, om geen resstreep, de wederzijdse gelukwensen, later gepect te betonen voor wat deze moedige aanval- volgd door een hoffelijke tweet van de verlieler al die kilometers vooraan moet verduren.
zer. Wat een mooi wielerjaar. Tot over 110
Omdat ik een boek altijd helemaal lees tot
dagen voor de Omloop.
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