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Prijzen in coronatijden

k gun Wout van Aert alles. Een mooi huis,
een mooie vrouw, een mooie ploeg en
mooie fietsen heeft hij al. Ik wens hem
ook een mooie baby die op komst is, en
veel, heel veel prijzen. Wout van Aert is
een topatleet. Zoals hij is teruggekeerd na
die horrocrash in de Tour van 2019, dat
doen er niet veel hem na. Strompelen,
stappen, wandelen, licht fietsen, licht
lopen, zwaar lopen, zwaar fietsen, mee

kunnen met peloton… oef. Dat was al onver-
hoopt.

Vervolgens het peloton naar huis rijden in
de klassiekers en daar nog een dijk van een
Tour aan vasthangen, om te besluiten met de
sprint van het jaar tegen aartsrivaal Mathieu
van der Poel – heel nipt verloren, oké – dat is
niets meer of minder dan de
comeback van de eeuw in het
wielrennen. Bovendien is Van
Aert een heel aardige gast. Dat
zeg ik erbij onder licht voorbe-
houd want ik heb een jaarlijks
groot gesprek te goed. Niets
zegt dat het er niet van komt.
Ik heb geduld en met de co-
rona nog meer, maar met die
sterren weet je nooit, eenmaal
naar een ander melkwegstelsel
gewarpt.

Wout van Aert mag én gaat
dit vervloekte jaar 2020 alle
sportprijzen winnen die in dit
kikkersportland te winnen
zijn. Is dat terecht? Daar gaat
dit stukje over. Het prijzenfeest
begon naar aloude traditie met
de Trofee voor Sportverdien-
ste. Die is al aangekondigd en
wordt ergens begin volgend
jaar uitgereikt, als ik goed heb
gevolgd. Die was voor Wout en die kan hij
maar één keer winnen. Check, daar is hij alvast
van verlost.

Vervolgens werd hij ook uitgeroepen tot
Flandrien van het Jaar door Het Nieuwsblad.
Die maken daar in normale omstandigheden
een hele avondvullende show van, maar niet
deze keer. Jazeker, corona heeft ook voordelen.
Daarna kregen we – we, zijnde de sportpers
met een officiële perskaart – het stemformulier
binnen voor de Vlaamse Reus. Dat is dan weer
de prijs die uitgereikt wordt door het verbond
van Vlaamse Sportjournalisten.

Ik heb die tweedeling nooit goed begrepen,
maar ze zal wel noodzakelijk zijn geweest. Iets
met subsidies zeker, zoals alles wat taalgesplitst
is in dit land. Euh, wat had u gedacht, ook die
Vlaamse Reus was voor Wout van Aert. Normaal
wordt hem gevraagd die af te komen halen op
een etentje, maar – corona heeft in deze niets an-
ders dan voordelen – ging een delegatie bij hem

op bezoek om de prijs af te geven.
Wout ging op de foto en vond het een hele

eer omdat, zo zei hij, die prijs gegeven wordt
door echte kenners, wij dus, de sportpers. Als
ik hem zie, zal ik hem wel eens uitleggen dat
het reuze meevalt (of tegenvalt zo u wil) met
die brede kennis van de topsport. De meeste
sportjournalisten zijn tegenwoordig zo ge-
fixeerd op hun sport dat ze er alles zouden aan
doen om bij ‘hun’ atleten op een goed blaadje
te komen. Tot zelfs – zag ik laatst – een chocola-
detaart aanslepen om toch maar een quoteje
te krijgen.

Verdorie, ik ben de Kristallen Fiets vergeten.
Die zal ook wel voor Wout van Aert zijn. Effe
gecheckt, oké, die wordt deze week uitgereikt.
Die wielerprijs komt van Het Laatste Nieuws

en dat is zowat de Gouden
Schoen van de wielrenners. De
Gouden Schoen van de voet-
ballers is iets voor januari. Er is
maar één stemronde. Nog deze
week – vrijdag meer in het bij-
zonder – wordt de
Sportman/vrouw/ploeg/jon-
gere/paralympiër van het jaar
bekendgemaakt. Ook daarvoor
mocht ik stemmen en dat heb
ik niet gedaan.

Ik weiger in dit gedecimeerd
sportjaar te stemmen. Mijn
stem zal het verschil niet
maken, maar het is een princi-
pekwestie. Alle lof voor de
sporters die het ongetwijfeld
heel goed hebben gedaan en
prijzen winnen, maar die had-
den toch vooral het voordeel
tegenover andere sporters dat
hun tijdverdrijf/beroep wel
doorgang vond. Denk daarbij

in de eerste plaats aan wielrennen en voetbal.
Dat duopolie beheerst de sportjournalistiek
nergens meer dan in België. En om dat nog
maar eens te bevestigen, neen, liever niet.

Jammer voor de Sportvrouw van het Jaar
want ik had/heb een boon voor Julie Alle-
mand, de spelverdeelster van de Belgian Cats,
die samen met Emma Meesseman de drij-
vende kracht is achter de kwalificatie voor de
Olympische Spelen. Idem voor Sportploeg van
het Jaar, waar ik ook de Belgian Cats op één
zou zetten (maar niet deed). Voor belofte van
het jaar vind ik Charles De Ketelaere wel een
mooie, van die zullen we nog horen. Coach
van het jaar (Clement van Club of Mestdagh
van de Cats?) en Paralympiër van het Jaar (had-
den die competitie) is een lastige.

Deze week werd een mail uitgestuurd die
mij bevestigde in mijn tegendraadsheid. Sport
Vlaanderen reikt dit jaar geen Vlaamse sport-
prijzen uit. Ik wil hen daarvoor feliciteren.

Wout van Aert is een grote kanshebber om dit jaar zowat alle sportprijzen binnen te rijven. © VTM
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Het was een fantastisch seizoen. Ik ben
trots op wat ik als junior heb gepresteerd,
maar het échte werk begint nu pas

THIBAU NYS REAGEERT OP ZIJN VERKIEZING ALS JONGERE VAN HET JAAR BIJ DE KRISTALLEN FIETS, IN ‘HLN’

Van der Poel wint en verliest 
in zijn eerste crossweekend
Vorige week heetten de
hoofdrolspelers nog Eli
Iserbyt, Michael Vanthou-
renhout of Toon Aerts. Eén
week later zijn er andere
winnaars in de cross.
Mathieu van der Poel won
bij zijn rentree in Antwer-
pen. Gisteren in Gavere was
Tom Pidcock de beste.

Eli Iserbyt voert met min of
meer solide voorsprong de klas-
sementen aan. Tot zover het
goede nieuws voor hem. De
West-Vlaming is de meest suc-
cesvolle renner van deze vel-
dritwinter (zes zeges), maar dat
kan snel veranderen. Dat Ma-
thieu van der Poel dit weekend
zou winnen, was voorspeld. Dat
Tom Pidcock zijn plaats aan de
top komt opeisen, dat had nie-
mand zien komen.

Het ging de voorbije weken
over tactiek, over ploegenspel,
hoe die renners van ploegleider
Jurgen Mettepenningen hun nu-
merieke meerderheid uitspeel-
den om de arme Toon Aerts
van de winst te houden. Iser-
byt, Vanthourenhout, Laurens
Sweeck: iedereen mocht win-
nen. Ze waren de Wolfpack van
het veld. Dat discours kan nu
de vuilbak in. Veldrijden werd
afgelopen weekend weer tot
zijn ware aard herleid: het is
een sport van man tegen man
en de sterkste wint.

Eli Iserbyt werd in Antwer-
pen geklopt door Mathieu van
der Poel. Van der Poel werd in
Gavere geklopt door Tom Pid-
cock, de winnaar van de Giro
Ciclistico d’Italia, ook gekend
als de Baby Giro. Iserbyt kon

zaterdag nog net mee en zon-
dag helemaal niet. Vanthouren-
hout werd zesde en achtste.

Straks doet Wout van Aert
ook mee. Volgende zondag in
Namen zijn ze er allemaal: Van
der Poel, Pidcock, Van Aert,
Iserbyt, Aerts. Dan strijden ze
met vijf voor de zege. Zegt Van
der Poel: “Wout heeft een

zware zomer gehad. Hij kan
heel snel de omschakeling ma-
ken. Goed mogelijk dat hij er
volgende week in Namen al-
weer staat.”

“Als ik word geklopt door ie-
mand die beter is dan ik, kan ik
er mee leven”, zei Van der Poel.
“Dit was mijn eerste crossweek-
end, ik reed meteen twee cros-
sen. Zo’n eerste cross is altijd
een aanslag op je lichaam. Ik
was in Gavere niet helemaal
hersteld van Antwerpen. Dat
was niet onverwacht. Ik vind
dat ik een goede wedstrijd heb
gereden. Ik maakte één foutje,
op een beslissend moment. Pid-
cock heeft de seconden meteen
gepakt en ik had niet meer de
benen om hem terug te halen.
Pidcock was de beste.” (MG)

‘Zo’n eerste cross
is een aanslag op
je lichaam. Ik was
in Gavere niet

helemaal hersteld
van Antwerpen’

MATHIEU VAN DER POEL

Ajacied Promes
in gevangenis 
na steekpartij

Quincy Promes, alleskunner van
Ajax, verscheen gisteren niet op
training. De Oranje-internatio-
nal (28) zit in voorlopige hech-
tenis wegens vermeende be-
trokkenheid bij een steekpartij.
Hij riskeert vier jaar cel. Eind juli
vindt er een familiefeest plaats
in de loods van zijn kledingbe-
drijf. Om onduidelijke reden
ontstaat er een hevige ruzie met
een familielid. Volgens een tip-
gever van de politie zou Pro-
mes een mes hebben boven-
gehaald en zijn neef hebben
verwond aan de knie. Bij
monde van zijn advocaat ont-
kent hij alle betrokkenheid: “Op
het moment van het incident
was hij niet eens aanwezig.” (KTH)

Van der Poel had gehoopt meteen twee zeges te boeken, maar
moest in Gavere tevreden zijn met de tweede plek. © PHOTO NEWS 

Met een race die niets om het
lijf had viel in Abu Dhabi het
doek over een wel zeer merk-
waardig seizoen. Eentje met te
veel races, te weinig publiek en
vooral te weinig spankracht.

Mercedes was machteloos te-
gen de Red Bull van Max Ver-
stappen, pole position, snelst
gestart en van start tot finish
aan de leiding. 55 ronden lang
geen spatje spankracht in de
top drie. Meer dan vijftien se-
conden voorsprong had Ver-
stappen op de Mercedes van
Bottas, terwijl hij die de voor-
bije weken amper kon volgen.
Bij Mercedes hadden ze immers
gezien dat hun motoren serieus
vermoeid waren. Dus werden

Ongenaakbare Max Verstappen sluit
Formule 1-seizoen in schoonheid af

ze teruggeschroefd. 
Waarom dan toch zeventien

koersen, in dit logistiek moei-
lijke jaar? Liberty Media, hou-
der van de commerciële rech-
ten en dus eigenaar van de
Formule 1, wilde geen risico’s
nemen want het moet minstens
vijftien races op de kalender
krijgen. Zijn het er geen vijftien,
dan kunnen de tv-stations con-
tractueel gaan knibbelen aan de
600 miljoen euro die ze samen
ophoesten.

Dat was pure horror geweest,
want aangezien de rest van de
financiële constructie waarop
F1 gestut is niet meer klopte,
liep het verlies nu al in de hon-
derden miljoenen. (JB)

Mercedes was
machteloos tegen

de Red Bull 
van Verstappen. 
Hij reed van start

tot finish aan 
de leiding

Witsel, Meunier en Hazard
krijgen nieuwe trainer
Zonder de geblesseerde Haal-
and glijdt Borussia Dortmund
af naar een kerstcrisis. Coach
Lucien Favre moet vertrekken
na de 1-5-nederlaag tegen pro-
movendus Stuttgart.

Drie Bundesliga-wedstrijden
niet meer kunnen winnen en 
4 op 15 in de laatste vijf mat-
chen. De titel lijkt nu al buiten
bereik. Axel Witsel verdronk
mee op het middenveld.

Het verhaal van het weekend
was niet de stunt van Stuttgart.
Het draaide om de kerstcrisis
in het Ruhrgebied. Dortmund-
trainer Lucien Favre noemde
het ‘een catastrofe’. Even ver-
derop vertelde bestuurder Joa-
chim Watzke over een ‘zwarte

dag’. Kapitein Marco Reus
wendde zijn blik af: ‘bescha-
mend’. Maar misschien wel de
belangrijkste woorden kwamen
uit de mond van kapitein Mats
Hummels. “We proberen altijd
hetzelfde: korte combinaties
door het centrum. Als het lukt,
ziet het eruit als mooi voetbal.
Maar het lukt zelden.” Wie tus-
sen de lijnen leest, voelt dat
Hummels naar zijn coach kijkt. 

Mede geïnspireerd door de
woorden van kapitein Hum-
mels, trok het bestuur er de
stekker uit. Dortmund stelt T2
Edin Terzic aan als interim-
coach. “Tot het einde van het
seizoen”, klonk het via de offi-
ciële kanalen. (NVK)


