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Navelrijden

li Iserbyt heeft gisteren zijn zevende
veldrit gewonnen en loopt uit in de Su-
perprestige. Michael Vanthourenhout
is tweede geworden. Eli en Michael
komen uit respectievelijk Harelbeke
(spreek uit als Oarelbeke) en Wingene
(spreek ongeveer uit zoals het wordt
geschreven).

Wingene moet u kennen, niet van de
cross maar van de varkens. In 1990

brak daar de varkenspest uit. Er waren toen
twintig keer meer varkens dan mensen in
groot-Wingene. Die hebben ze toen ongeveer
allemaal een kopje kleiner moeten maken.
Vandaag zijn er in Wingene/Zwevezele nog al-
tijd elf keer meer varkens dan mensen.

Wat heeft dat te maken met de cross? He-le-
maal niks, maar het is goed om
te weten. De ene varkensregio
(West-Vlaanderen) heeft de an-
dere varkensregio (de Kem-
pen) tijdelijk afgelost als
epicentrum van het navelrij-
den in modder, ook weleens
cross of veldrijden geheten. De
nummers drie en vier van gis-
teren in Boom waren Toon
Aerts uit Malle en Wout van
Aert uit Lille, de Kempen dus.

Ik kijk naar de cross, maar
ik weet niet hoe ik een en
ander moet inschatten. De ene
keer geloof ik Michel Wuyts en
zijn sidekick Paul Herygers: we
zijn bevoorrechte getuigen van
wereldprestaties. We mogen
ons vooral niet storen aan die
eenzijdige Vlaamse dominan-
tie, want uit onze Vlamingen
uit de Kempen, West-Vlaanderen en een beetje
Brabant is door zorgvuldige kruising genetisch,
technisch, psychologisch en socio-cultureel
het superras van de veldrijder ontstaan. Oké,
en de rest van de wereldbevolking benijdt ons
die voorbestemdheid, wil ook wel met ons
meedoen, maar ze kunnen gewoon niet. 

De andere keer denk ik: moet dit wel op te-
levisie? Het grootste deel rijdt zich de pleuris
om bij de eersten te finishen en dan komt er
daar een uit vakantie terug en nadat hij drie
woensdagen op rij in Kasterlee zijn hartslag in
de hoogte heeft gejaagd, rijdt die meteen bij de
eerste drie. Het grootste deel rijdt een koers,
heeft een heel jaar naar deze wedstrijden ge-
piekt. Die andere komt trainen, wil een piekje
in januari in het veld en vooral in maart en juli
op de weg, en flirt zomaar met de winst. Zo
komt er straks nog een bij.

“En nu stappen zetten om te concurreren
met Van Aert en Van der Poel”, pochte het ma-
nagement van de Sauzen-ploeg na Merksplas,
waar ze het hele podium bezetten. Bij Jurgen

Mettepenningen en Mario De Clercq moet ik
altijd denken aan een pak slappe frieten met
foute saus. Samen zijn ze la Flandre très pro-
fonde maar het is niet anders, die twee leiden
momenteel de beste crossploeg van Vlaande-
ren, dus van de wereld. Op 12 december komt
Mathieu van der Poel terug in het veld, beter
gezegd in het zand want hij maakt zijn debuut
in Antwerpen.

Zowel Van Aert als Van der Poel mikt vooral
op de kampioenschappen, met als hoogtepunt
het WK in België, in het zand van Oostende
meer in het bijzonder. Van de klassementen
liggen ze niet wakker. Samen rijden ze drie Su-
perprestiges en nog eens drie wereldbekers.
Verder hebben ze hun wedstrijden uitgekozen,
wellicht in functie van wie het best betaalt. 

Het doet een beetje denken
aan hoe Eddy Merckx en an-
dere wegrenners destijds in
het zesdaagsecircuit stapten en
de mooiste startgelden kregen.
Laat het een les zijn: een disci-
pline die de beste atleten niet
meer aan de start krijgt, ver-
dwijnt in de marginaliteit.

De switch naar de weg van
de enige twee grote motoren
(sinds Roger De Vlaeminck)
heeft het veldrijden herleid tot
zijn essentie: een goeie trai-
ningsvorm. Van grote en kleine
motoren, enduro’s en solexjes
gesproken, veelwinnaar Iser-
byt zou bij zijn twintigminu-
tentest in augustus 355 watt
weg hebben gestampt. De jour-
nalist/commentator schreef:
“Niet wereldschokkend op het

eerste gezicht. Tot je die watts deelt door dat
lage gewicht. Per kilo trapt de beste Iserbyt
circa 6,4 watt weg.”

Dat is een beetje appelen met peren vergelij-
ken. Watt per kilo is fantastisch, zolang het de
hele tijd bergop gaat. Wat heb je aan die 6,4
watt per kilo lichaamsgewicht als een groot
deel van het parcours vlak is? In dat geval ben
je altijd beter af met een hoger vermogen, ook
al weeg je meer. Die 100 watt extra die Van
Aert en Van der Poel halen op het vlakke en de
powerstukken is het verschil tussen kunnen
volgen en moeten lossen.

Cross lijkt voortaan een beetje op een kar-
tingcircuit waar Lewis Hamilton en Max Ver-
stappen voor de lol nog eens komen meedoen.
Winnen zullen ze niet doen, goed verdienen
wel. De organisatoren weten wel wie wat
waard is. Eli Iserbyt, Toon Aerts, Laurens
Sweeck en Michael Vanthourenhout krijgen
tussen 1.250 en 2.250 euro per cross. Dat is op-
geteld niet eens de 10.000 euro die Wout van
Aert en Mathieu van der Poel elk krijgen.

Eli Iserbyt rijdt sierlijk door het zand tijdens de Superprestige-manche in Boom. © Photo News
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Na vijftien speeldagen telt An-
derlecht 23 op 45. Het kon nog
maar vijf keer winnen, het doel-
puntensaldo bedraagt plus 5.
Het gelijkspel tegen een matig
Zulte Waregem (2-2) op vrijdag
was al het achtste dit seizoen.

In het verleden zouden zulke
statistieken leiden tot een crisis,
maar op Neerpede blijft men
nu rustig. “Wij doen niet mee
aan gazettenpraat”, klinkt het
bij de clubleiding. “We hadden
er rekening mee gehouden dat
we moeilijke momenten zou-
den kennen, maar elke dag zien
wij hoe er gewerkt wordt. Dat
zit goed.”

Evenmin zijn er in de be-
stuurskamer twijfels over Vin-

Kompany staat niet ter discussie 
bij Anderlecht, ondanks 3 op 12

cent Kompany. Alle bronnen
benadrukken dat hij niet ter dis-
cussie staat. Ondanks zijn werk-
punten als jonge coach laat de
voormalige Rode Duivel een uit-
stekende indruk na. In de
kleedkamer zijn er wel ongeluk-
kigen – die zijn er overal.

Wil Anderlecht de aanslui-
ting met de top vier niet verlie-
zen, dan is winst tegen compe-
titieleider Racing Genk en
ex-trainer John van den Brom
een must. Een moeilijke op-
dracht, en paars-wit kan weinig
moed putten uit de recente 
balans tegen de Limburgers.
Het verloor in eigen huis drie
van zijn laatste vijf wedstrijden
tegen Genk. (PJC)

Vincent Kompany telt al acht
gelijke spelen met zijn team.
Vrijdag wacht Racing Genk. 
© Photo News
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Of de titel al verloren is? 
Ja, als we ons gedrag
niet verbeteren

BARCELONA-COACH RONALD KOEMAN, IN ‘EL MUNDO DEPORTIVO’

Club Brugge tankt energie voor
belangrijke avond in Rome
Club Brugge is na de obli-
gate zege tegen STVV klaar
voor SS Lazio. Daar wacht
morgen mogelijk de kwalifi-
catie voor de achtste finales
in de Champions League.

Stadio Olimpico. Mignolet liep
er twee en een half jaar geleden
stralend door de catacomben
met een ticket voor de Cham-
pions League-finale op zak, ten
koste van AS Roma.  Nu moet
stadsgenoot SS Lazio eraan zien
te geloven. De muur van Club
is alvast weer in opbouw, met
vier clean sheets op rij. 

Wie in Rome de trekker zal
overhalen, dat valt nog te be-
zien. “Eigenlijk is Vanaken mijn
beste afwerker in de zestien”,
zei Clement, na opnieuw een
moeizame zoektocht richting
doel. Het vleugje magie was er
af en toe wel, vooral bij Lang,
maar eens in het strafschopge-
bied wordt het vizier bij velen
te wazig. Clement haalde Den-
nis dan maar naar de kant en
bracht Okereke. “Hij nam be-
tere posities in.” Niet veel later
volgde de 1-0. 

“De energie van deze over-
winning nemen we mee naar
Rome”, glimlachte Okereke
voor de camera. Dat zijn coach
niet langer in hem gelooft als
centrumspits? So be it, denkt
Okereke. Clement: “Ik ben
overtuigd dat hij op zijn best is
op de flank, met zijn gezicht
naar doel.” Net voor hij naar Ita-
lië vliegt – zijn ex-ploeg Spezia
verloor zaterdagavond met 1-2
van Lazio – is Okereke opnieuw
onder de levenden. Straks weer
supersub? 

De regerende landskampi-
oen staat aan de vooravond van
een nooit eerder geschreven
hoofdstuk in de clubgeschiede-
nis: een plaatsje bij de beste zes-
tien clubs in Europa. Daar kun
je later mee pronken tegenover
je (klein)kinderen.

Clement jammerde zaterdag
nog eventjes over het feit dat
hij, in tegenstelling tot Lazio,

geen vijf wissels mag doorvoe-
ren in de vaderlandse competi-
tie. Het leidt er ontegenspreke-
lijk toe dat je fysiek minder fris
bent dan je tegenstander in de
Champions League. 

Vanaken flirt dezer dagen
met de grens van overbelasting.
“Hij kon geen negentig minuten
aan tegen STVV én tegen Lazio,
want dan zou hij in de gevaren-
zone belanden”, wist Clement. 

Maar voetbal is natuurlijk
ook voor een groot deel een
mentaal spel. Wat dat betreft zit
het wel weer goed. Het opko-
mende crisissfeertje is onder-
drukt na die knappe zege tegen
Zenit en die 1-0 tegen STVV. Op
naar de eeuwige stad, waar vol-
gens Clement niets moet maar
alles mag. (NP)

‘Ik ben overtuigd
dat Okereke 

op zijn best is op
de flank, met zijn
gezicht naar doel’

PHILIPPE CLEMENT
CoaCh CLuB BRugge

Wie loten Rode
Duivels op weg
naar WK 2022?

het is dezer dagen een groot
deel van Roberto Martínez’ jo-
binhoud: (virtuele) lotingen bij-
wonen. Na die van de Final Four
van de Nations League kennen
de Rode Duivels vandaag iets na
18 uur hun tegenstanders rich-
ting het wK van 2022 in Qatar.
België zit in pot 1 en belandt so-
wieso in een groep van vijf. De
sterkste opponenten uit pot 2
lijken Zwitserland, Polen en
Zweden. De kwalificaties be-
ginnen in maart en eindigen in
november. De tien groeps -
winnaars stoten door naar het
eindtoernooi. De tien runners-
up gaan naar de play-offs. het
wK vindt plaats van 21 novem-
ber tot 18 december 2022. (PJC)

Vierde gelijkspel 
op rij voor Standard
Standard verspeelde twee pun-
ten tegen KV Mechelen in de
slotfase (2-2). De aansluiting bij
de top drie blijft uit. “We had-
den het eerder moeten afma-
ken”, vond Philippe Montanier.

De Standard-coach zag ook
technische slordigheden op
cruciale momenten. Een goede
voorzet is natuurlijk ook een
kwaliteit . “Efficiëntie is de sleu-
tel. Daarom kosten aanvallers
zoveel geld. Maar we kregen
ook te veel kansen tegen. Ik hou
er een bittere nasmaak aan
over.”

Het spel ging goed op en
neer, er waren kansen. De neu-
trale fan zal blij geweest zijn. Al-
leen: beide ploegen schieten

niets op met een punt. KV Me-
chelen blijft onderaan benge-
len, Standard stagneert bo-
venin. Voor de Rouches was dit
het vierde gelijkspel op rij in de
Jupiler Pro League. 

“On n’avance pas”, reageerde
Montanier. “Ik kan dat ook en-
kel constateren.” Ze missen zo
de aansluiting met Beerschot
en de rest van de top drie.

Donderdag volgt er een ver-
plicht nummer tegen Benfica in
de Europa League. Benieuwd
of Montanier enkele basispion-
nen zal laten rusten. Want het
competitieprogramma oogt de
komende twee weken pittig,
met verplaatsingen naar AA
Gent en Kortrijk. (FDZ)

Doelpuntenmaker David Okereke van Club omhelst Noa Lang,
zaterdagavond op Jan Breydel. © Photo News


