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De beste van de wereld

iet dat ik reclame wil maken voor de
concurrentie, maar ik kijk toch hals-
reikend uit naar de column van
René Vandereycken in Het Nieuws-
blad. René vervangt Hein Vanhaeze-
brouck, die KAA Gent net voor eind
maart in play-off 1 zal parkeren en
zes jaar na de eerste aan een tweede
titel zal helpen. Of niet, maar dat
zien we dan wel weer.

René stond gisteren al met een quote in de
krant. “Ik bewonder de topschutter Lukaku,
maar ik vind hem nog altijd geen goeie voet-
baller.” Wellicht zeggen we over afzienbare
tijd over hem ongeveer hetzelfde: Vandereyc-
ken is een veel betere columnist dan hij ooit
trainer is geweest. De columnist Vanhaeze-
brouck was dan weer even
goed als de trainer.

Lukaku geen goede voet-
baller… Pfff. Ik ben ook geen
fan van Lukaku, maar dan als
publiek figuur. Hij verkoopt
iets te veel theater en debi-
teert te veel onnozeliteiten
over zijn zogezegd helse jeugd
om nog geloofwaardig over te
komen. Maar Lukaku de voet-
baller is natuurlijk wel top.
Dat is nu typisch René Van -
dereycken: een driekwartvol
zwart glas zal hij krompraten
tot het een halfleeg doorschij-
nend glas is.

Oké, soms springt nog wel-
eens een bal van zijn voet en
als Romelu wegzakt, zakt hij
dieper dan de hele ploeg,
maar Lukaku is een spits en een spits moet
scoren en dat doet Lukaku. Meer zelfs, hij
scoort aan de lopende band in een competitie
waarin het lastig scoren is. Lukaku is een hele
goede spits en dus een zeer goede voetballer,
maar hij is niet – zoals een deel van onze
media ons willen laten geloven – de beste
spits ter wereld. Erving Haaland en Robert Le-
wandowski zijn alvast beter.

Niettemin, als het de bedoeling is om te ge-
pasten tijde wat tegengas te geven en tegen-
draads te zijn, heten we René van harte
welkom bij het broederschap der columnis-
ten. De lidkaart en het stortingsformulier voor
het lidgeld krijgt hij eerstdaags in de bus.

Tegengas is af en toe nodig. Waar dat vroe-
ger omgekeerd was en die van ons niks kon-
den, hebben we de laatste jaren de
vervelende gewoonte aangenomen onze eigen
kweek te overschatten. Zo is Kevin De Bruyne
voor de Belgische media de beste middenvel-
der ter wereld. Journalisten schrijven dat niet
altijd van ganser harte maar laten hun broek
op hun enkels zakken in de hoop dat Kevin-

de-beste hun een exclusief interview toestaat.
In dezelfde serie verscheen ook al dat Thibaut
Courtois de beste doelman ter wereld is, dat
Eden Hazard de beste dribbelaar op links ter
wereld is. Zelfs Toby Alderweireld, Jan Ver-
tonghen en eerder Vincent Kompany waren
de beste ter wereld in iets en Axel Witsel was
de beste regelaar, ook van de wereld.

Dat is niet typisch Belgisch wil ik hier uit-
drukkelijk nuanceren. Ik lees L’Equipe en de
Nederlandse kranten. Zij vinden hun Kylian
Mbappés en Frenkie de Jongs ook de beste
van de wereld en dat zijn ze niet, Mbappé uit-
gezonderd misschien.

Naar het schijnt voert Kevin De Bruyne nu
onderhandelingen met Manchester City over
een verlenging en verbetering van zijn con-

tract dat nu 18 miljoen euro
per jaar waard is. Voorlopig
vangt hij bot. Het CIES Foot-
ball Observatory in Neuchâtel
weet misschien waarom. Zij
brachten de marktwaardes
van de spelers in de grote vijf
voetballanden in kaart. De
Bruyne heeft een waarde van
71,9 miljoen euro, net iets
meer dan zijn doublure Youri
Tielemans. In de Premier
League staan onze landgeno-
ten met dit bedrag op de
29ste en 30ste plaats. Natuur-
lijk is de transfersom gelieerd
aan leeftijd en contractduur
en nog wat parameters, maar
het is wel een indicatie. Net
als de rangschikking als je fil-
tert op ‘midfielder’. KDB de

beste van de wereld? Niet volgens het CIES.
Die zetten hem op plaats dertien en Tiele-
mans op veertien.

De duurste Belg is Romelu Lukaku. Die zou
voor net geen 100 miljoen van de hand gaan.
Hij staat daarmee zestiende bij de aanvallers.
Thibaut Courtois heb je al voor 48 miljoen en
kost net iets meer dan Timothy Castagne.
Axel Witsel krijg je voor een bedrag tussen de
15 en 20 miljoen. Eden Hazard (27,5 miljoen)
is iets duurder, maar nog altijd 2,5 miljoen
goedkoper dan Alexis Saelemaekers.

Zegt dat wat, zo’n rangschikking? Ja en
neen. Neen, omdat marktwaarde kan fluctue-
ren en het nooit algoritmes zijn die de prijs
bepalen, al zou dat misschien te overwegen
zijn. Ja, omdat de marktwaarde van de Belgen
in verhouding tot de top fel is geslonken.

Zegt dat iets over de kansen op het EK vol-
gende zomer? Ook niet. De Fransen, de Engel-
sen en de Duitsers hebben een duurdere
selectie en ook dat heeft niks te betekenen.
Behalve dan dat we ons beter nestelen in
onze historische rol van underdog.

Inter-spits Romelu Lukaku in actie tegen Hellas Verona, vorige maand. Hij scoorde dit seizoen
al twaalf keer in de Serie A. © PHOTO NEWS
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Ik begrijp dat er een financiële noodzaak
is om te spelen, maar het voelt niet goed.
De situatie is beangstigend

NEWCASTLE-COACH STEVE BRUCE, AAN BBC SPORT

Belgische tennisvrouwen
in de lappenmand
Pijnlijke start van het jaar voor
de top van het Belgische vrou-
wentennis. Alison Van Uyt-
vanck was de eerste die zich te-
rugtrok uit het toernooi van
Abu Dhabi met last aan de rib-
ben. Ze werd gevolgd door Elise
Mertens, die net voor aanvang
van haar eerste ronde forfait gaf
met een geïrriteerde schouder.
Gisteren kwam daar nog de on-
fortuinlijke Kirsten Flipkens bij. 

De Kempense (morgen 35)
speelde een dijk van een wed-
strijd tegen het eerste reeks-
hoofd Sofia Kenin, toen ze bij
7-5, 4-5 een diepe bal trachtte
te recupereren en met haar
voet landde op een publiciteits-
bordje. De enkel van Flipkens

plooide dubbel. Haar wedstrijd
zat er meteen op, de zwelling
liet niet veel goeds uitschijnen. 

Nu wordt het een race tegen
de klok voor Flipkens om speel-
klaar te geraken voor de Aus-
tralian Open op 8 februari. Met
de afwezigheid van Kim Clijs-
ters moeten de Belgische
tennis fans hopen dat zo veel
mogelijk landgenoten fit in Mel-
bourne geraken. 

Misschien komt er wat goed
nieuws uit het kwalificatietoer-
nooi in Dubai. Greet Minnen,
Ysaline Bonaventure, Marie 
Benoit en Lara Salden proberen
daar een plaatsje op de hoofd-
tabel van de Australian Open te
vergaren. (FDW)

  na zijn val’
Sinds de rentree van Van Aert en Van der
Poel ziet het veldrijden er weer helemaal
anders uit.
“Zo gaat het al vijf jaar. Die twee amuseren zich
in het veld, spelen met de pedalen. Dat kan al-
leen maar omdat ze veel beter zijn dan de rest.
Zonder Van Aert en Van der Poel is de cross ge-
woon minder aantrekkelijk. Ik durf het bijna
niet te zeggen, maar dan kijk ik amper. Ik beleef
er té weinig plezier aan. Al zie ik Eli Iserbyt, bij-
voorbeeld, ook wel heel graag koersen. Dat
manneke kan bijten en afzien. Ik denk wel dat
hij heel hard leeft voor zijn job.”

Kan Tom Pidcock u charmeren?
“In Gavere en Namen vond ik hem voortreffe-
lijk, maar de laatste weken viel hij me weer wat
tegen. Pidcock is nog maar eens het levende
bewijs dat leeftijd geen rol speelt in het door-
braakproces van een renner.
Op zijn 21ste doet hij op par-
cours die hem goed liggen al
mee met de top. Weet je wat
ik niet begrijp? Dat ze de star-
torde in gewone crossen niet
laten bepalen door lottrek-
king. Ik pleit voor een herin-
voering, omdat ik het een
eerlijker systeem vind. Zo ge-
beurde het in mijn tijd ook.
Zeg mij: waarom moeten de
besten altijd vooraan starten?
Het omgekeerde zou toch
eens schoon zijn? Dan krijg je
tenminste een boeiend ge-
vecht voor de beste posities.

(ontwaart plots een paar
molshopen op het parcours)
“Kijk hier! Hij is nog maar juist aan het wroe-
ten. Ik zit er thuis ook met een heleboel, vent.
Met die hitte en droogte heb je ze twee jaar lang
niet gezien. Maar nu zijn ze er, hoor!”

Weinig tegenstanders die het Van Aert en
Van der Poel moeilijk kunnen maken. Ze
proberen het wel, maar…
“… het lukt ze niet. Het is niet dat ze iets fout
doen, ze zijn gewoon niet goed genoeg. Veel, zo
niet alles, draait in de eerste plaats om aange-
boren klasse en talent. Had Frank Vanden-
broucke ooit gecrost, dan was hij ook een paar
keer wereldkampioen geworden. Zeker weten.
Maar geloof me, in het veldrijden kun je ook
het verschil maken door veel op de weg te koer-
sen en daar snelheid te kweken. Het is wat
Aerts, Iserbyt, Vanthourenhout, Sweeck en co.
meer moeten doen.”

Kan Van Aert hier zondag de titel verliezen?
“In principe niet. Zonder tegenslag wint hij met
een minuut voorsprong. Ik zie hem over drie
weken ook wereldkampioen worden in Oos-
tende.”

Denkt u?
“Op een parcours dat nauwelijks verschilt van
dat waarop hij in 2017 Belgisch kampioen werd,
is hij mijn grote favoriet. Van Aert is sterker dan
ooit. Ik vind hem véél beter dan voor zijn val.”

Hij zweeft op een wolk, na de geboorte van
Georges.
“Juist. Dikke proficiat, Wout! Ze willen er alle-
maal zo graag bij zijn, hé. Voetballers ook, die
spelen dan gewoon niet. 

“Was het nu echt zo’n grote ramp geweest
mocht de bevalling zondagnamiddag hebben
plaatsgevonden? Die cross duurt maar een uur,
hoor. Je hebt dan nog de hele avond. (lacht)
Allee, iedereen doet daarin zijn goesting en ik
wil het zeker niet verkeerd laten overkomen.
Zelf heb ik de geboorte van mijn eerste dochter
gemist. Sheila is geboren begin augustus, in
volle seizoen. Met Nadia, begin december, was
ik er wel bij. Maar wij stonden daar allemaal
veel minder bij stil. We deden gewoon wat we
moesten doen.

(aangekomen bij de twee zandheuvels) “Moe-
ten ze daarop? Oei, dat wordt lopen, vrees ik.

Zelfs als het poederdroog ligt,
wordt rijden niet simpel.
Prachtig parcours wel.”

Bezaaid met alle mogelijke
hindernissen die een veldrit
anno 2021 aantrekkelijk
kunnen maken.
“Bruggen, balken, wasbor-
den… Dat bestond veertig,
vijftig jaar geleden allemaal
niet. Ons enige obstakel werd
aangeleverd door Moeder Na-
tuur: modder. En af en toe
een keer een vers gemaaide,
kletsnatte strook maïsveld
van honderd meter, zoals in
1975 op het WK in Melchnau
(waar De Vlaeminck wereld-

kampioen werd, JDK). Waarop je voeten bij het
lopen alle kanten uitsloegen.”

Wie ziet u Van Aert de grootste tegenstand
bieden?
“Normaal die kleine daar, Iserbytje. Hij is de
beste na Van Aert, samen met Michael Vanthou-
renhout, die karakter toont en altijd probeert
aan te klampen. Maar zal Iserbyt 100 procent in
orde zijn? Ik vrees ervoor. Die elleboog geneest
niet in veertien dagen. Toon Aerts is ook een
vechter. Koerst altijd vooraan, maar zit wel op
zijn maximum. Zet hem maar op twee. En de ti-
telverdediger, Laurens Sweeck, op drie. Ook al
heeft hij me al meer ontgoocheld dan bekoord.
Ik weet niet wat dat ventje misdoet. Bij momen-
ten is hij echt goed, vliegt hij, en op andere
dagen is hij weer superslecht. Als Belgisch kam-
pioen moet je altijd in de top vijf rijden. Wat zeg
ik? In de top drie.”

Ziet u Van der Poel en Van Aert straks
opnieuw het klassieke voorjaar domineren
op de weg?
“Je gaat eens wat zien. Het zijn de beste cou-
reurs ter wereld, samen met Alaphilippe.
Schrijf maar op: zonder pech winnen Van Aert
en/of Van der Poel de Ronde van Vlaanderen en
Parijs-Roubaix.” (JDK)

BK veldrijden: zondag vanaf 13.45 uur op Eén.

‘Zonder Van Aert
en Van der Poel 
is de cross
gewoon minder
aantrekkelijk. Ik
durf het bijna niet
te zeggen, maar
dan kijk ik amper’
ROGER DE VLAEMINCK

Eerste klasse A
Speeldag 30

Zulte Waregem - Moeskroen 16.15 uur

KV Kortrijk - Racing Genk 18.30 uur

Cercle Brugge - Eupen 18.30 uur

KV Oostende - Charleroi 20.45 uur

KV Mechelen - Antwerp zo 13.30 uur

Beerschot - AA Gent zo 16.00 uur

OH Leuven - Anderlecht zo 18.15 uur

STVV - Club Brugge zo 20.45 uur

Standard - Waasland-Beveren ma 20.45 uur

Stand

1. Club Brugge 19 39
2. Racing Genk 19 36
3. Charleroi 19 33
4. Anderlecht 19 32
5. Antwerp 19 31
6. OH Leuven 19 29
7. Beerschot 18 28
8. KV Kortrijk 19 26
9. AA Gent 19 25

10. KV Oostende 18 25
11. Standard 19 25
12. Zulte Waregem 19 24
13. KV Mechelen 19 20
14. STVV 19 20
15. Eupen 18 20
16. W.-Beveren 19 19
17. Cercle Brugge 18 18
18. Moeskroen 17 19


