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Ploegtactiek

ik Van Looy bezwoer mij ooit dat
wielrennen geen ploegsport is. Dat
was niet de schuld van de sport die
zich daartoe niet zou laten lenen, wel
van de sporters die het niet in zich
hebben om in ploeg op te treden.
Wielrenners waren volgens Van Looy
spitsen in het voetbal: oog in oog met
de doelman trappen ze altijd op doel.

Van Looy is al meer dan een halve
eeuw gestopt en hij zal ook wel hebben gezien
dat het ploegspel vooral in grote rondes tot in
de perfectie is afgesproken. Hoewel – denk
maar aan Sunweb in de Giro – het heel af en
toe fout gaat of er nog wel eens een voor eigen
rekening rijdt. Wees als kopman tevreden, al-
dus Van Looy, dat ze in je ploeg niet tegen jou
rijden.

Daar moest ik aan denken
toen ik in de eerste ronde van
het Belgisch kampioenschap
veldrijden na een bocht of drie
Laurens Sweeck op kop zag rij-
den, met in zijn dankbaar
spoor Wout van Aert en Toon
Aerts. Sweeck viel op het eer-
ste gezicht niets te verwijten.
De ploegconsignes waren dui-
delijk: we hebben drie kop-
mannen en als die elk om
beurten vooraan prikken,
moeten Van Aert en Aerts – die
niemand in steun hebben – tel-
kens dat gat dichten.

Dus reed Sweeck als een gek
op kop, heel goed wetende dat
zijn ploegmaats Eli Iserbyt en
Michael Vanthourenhout niet mee waren.
Sweeck zei in de nababbel: “Ik had geen zicht
op wat er gebeurde in het begin”. Daarmee
komt hij in zijn ploeg niet weg, geloof mij vrij.
Wielrenners weten dat wel. Die hebben voel-
sprieten. Die hebben ogen op hun gat. Die zien
wie mee is en wie niet. Crossen is bochten
draaien en bij elke bocht zie je een stuk van
het veld. Eli en Michael waren niet mee en
toch reed Sweeck vooraan de hele kopgroep
aan flarden. Driekwart ronde verder werd hij
het gedroomde lanceerplatform en weg was de
raket Wout van Aert.

Ja, het was weer eens bingo bij de jongetjes
van Pauwels Sauzen-Bingoal. De eerste ploeg-
leider die werd geïnterviewd, vond nog wel dat
Laurens Sweeck de ploegtactiek goed had be-
grepen. Ten minste, dát deel van het plan was
goed gelukt, zei hij sarcastisch. Het tweede
deel, dat de andere twee kopmannen op een
halve minuut zouden moeten jagen, was een
beetje anders uitgedraaid dan voorzien.

Later zouden ploegbaas Jurgen Mettepen-
ningen en sportdirecteur Gianni Vermeersch

zich al wat kritischer uitlaten. Toen in de laat-
ste rondes bleek dat Van Aert helemaal niet
meer uitliep, maar zelfs seconde per seconde
prijs moest geven en Michael Vanthourenhout
in normale omstandigheden en zonder pech
zijn evenknie had kunnen zijn, kon Ver-
meersch zijn ergernis nog maar moeilijk ver-
bergen.

En al die tijd bleef die Sweeck maar met
opengesperde bek rondrijden. Hij bleef sleu-
ren op kop, heel goed wetende dat iemand van
zijn ploeg uit de achterste gelederen een halve
minuut in zijn eentje had goedgemaakt. Ie-
mand die niet zoals hij sinds 22 november het
podium niet meer had gezien. Iemand die nota
bene de laatste weken had bewezen dat hij van
alle Sausjes de grote drie – van wie Van der

Poel en Pidcock niet aanwezig
waren om evidente redenen –
kon benaderen. Wat men er
achteraf ook van zegt, de ene
Sauzen-man heeft de andere in
de vernieling gereden en dat is
niet voor het eerst in die ploeg.

Wout van Aert reed zowat
een uur aan de leiding en won
met geen twintig seconden
voorsprong. Dat leverde een
mooie driekleur op, maar erg
comfortabel leek het allemaal
niet. Van Aert heeft de rest al-
vast niet aan flarden gereden
en je kreeg ook niet de indruk
dat hij freewheelde. Een koplo-
per in de cross heeft graag een
minuutje of wat reserve, kwes-
tie van een occasionele schui-

ver of een lekke band te kunnen opvangen.
Waren Iserbyt-Vanthourenhout-Sweeck wel in
trio bij hem gebleven samen met Toon Aerts,
dan hadden ze hem het vuur aan de schenen
kunnen leggen.

Van Aert zelf had een uitleg klaar. Hij had
zes nachten amper geslapen. Bij zijn flashinter-
view kon hij zijn tranen nauwelijks bedwingen
toen hij zijn vrouw Sarah bedankte omdat ze
negen maanden voor het kind had gezorgd.
Tja, zo gaat dat nu eenmaal in de natuur. Het is
niet dat de vrouw er voor kiest dat die baar-
moeder bij haar zit, maar bon, een bedanking
is uiteraard op zijn plaats. De dracht tot daar
aan toe, veel vrouwen vinden die leuk liet ik
mij destijds wijsmaken. Ik heb die van mij eer-
der bedankt voor de bevalling.

De overwegingen van Van Aert bewijzen wel
wat ik van in het begin heb gezegd. Er zijn drie
privébesognes die de carrière van een atleet
overhoop kunnen halen: alleen gaan wonen,
samenwonen, kinderen krijgen. Nu zit hij nog
op zijn wolk, maar hij zal snel weer op aarde
staan.

Laurens Sweeck pakte al snel de kop en reed zich de ziel uit het lijf, maar zette zo eigenlijk zijn
ploeggenoten een hak. © PHOTO NEWS

Waren Iserbyt,
Vanthourenhout
en Sweeck in
trio bij Van Aert
gebleven samen
met Toon Aerts,
dan hadden ze
hem het vuur
aan de schenen
kunnen leggen
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Met wat Lamkel Zé nu allemaal geflikt heeft, hoop ik 
dat hij kiest voor een ploeg ver weg van deze stad. 
Ik denk niet dat hij hier nog met een gerust hart kan spelen

touriSt LeMC iS eeN vaN de aNtwerp-SupporterS die het beu zijN, bij ‘Sporza’

David Goffin (ATP 16) staat van-
daag in de kwartfinale van het
ATP 250-toernooi van Antalya
tegenover Stefano Travaglia
(ATP 75). Het wordt hun eerste
onderlinge duel.

De Luikenaar kende zaterdag
in de tweede ronde tegen de
jonge Spanjaard Nicola Kuhn
(ATP 253) heel wat minder pro-
blemen dan in zijn eerste ronde
tegen Herbert, waar hij nog vijf
matchpunten moest redden.
Goffin haalde het heel vlot met
6-0, 6-2 op minder dan een uur
tijd.

Op de eerste dag van de kwa-
lificaties voor de Australian
Open in Doha en Dubai kende
Ysaline Bonaventure (WTA 122)

Raakt Goffin in halve 
finale in Turkije?

succes met een zege (6-3, 6-3)
op Kostic (WTA 191), nu wacht
Lottner (WTA 179). Zij krijgt
daarbij steun van haar nieuwe
coach Arthur De Greef (ATP
338), die verloor in zijn vermoe-
delijk laatste profmatch met 2-
6, 4-6 van Mohamed Safwat
(ATP 153).

Kimmer Coppejans (ATP 175)
haalde het met 7-6, 6-3 van Illya
Marchenko (ATP 215) en speelt
nu tegen Safwat. (FDW)

Toon Aerts tevreden met zilveren 
medaille: ‘Dit was het hoogst haalbare’

bewust lastig had gemaakt door
veel te koersen, me sterker
maakt voor wat komt.”

“Wout was de beste, maar
reed geen minuut van me weg.
Dat stelt me tevreden. Mijn start
is al heel wat wedstrijden niet
goed en dat bleek ook hier nog
eens. Ik zat achtste of zo op die
eerste trap, dat was al redelijk
ver. Mijn grootste fout was dat
ik te lang achter Daan Soete ben
blijven zitten toen Sweeck en
Wout wegreden. Toen werd het
gat gemaakt. Ik was even onge-
rust toen Michael terugkwam.
Ik wilde niet in de tang belan-
den tussen die twee. Toen Lau-
rens een gaatje moest laten, heb
ik meteen doorgetrokken.” (BA)

Sanne Cant is opgelucht met
twaalfde Belgische titel op rij
Wat een reeks: sinds 2010
won Sanne Cant (30) elk
BK. Haar twaalfde titel op
rij zorgde voor meer
opluchting dan blijdschap.

Geen euforie bij Cant. Natuurijk
is ze het gevoel dat bij een Bel-
gische titel hoort al een beetje
gewoon, maar het was nog meer
de druk om niet te mogen ver-
liezen die ze had gevoeld. “Niet
dat ik stress heb gehad, maar
niet winnen zou groter nieuws
geweest zijn dan wel winnen”,
besefte ze. “Als ik niet had ge-
wonnen, was het verlies groter
geweest dan het gevoel dat ik nu
heb door wel te winnen.”

Vandaar dus die opluchting:
opdracht volbracht. “Ik ben er
ook wel trots op”, zei Cant. “Ik

denk dat ik mag zeggen dat ik
iets speciaals gedaan heb.”

Best mogelijk dat haar record
van twaalf titels nooit meer ver-
beterd wordt. Behalve door
haarzelf: niets zegt dat Cant er
niet nog een paar truien bijdoet
de komende jaren. Al is haar do-
minantie niet meer wat ze ooit
was: deze Belgische titel was
haar eerste zege in bijna een jaar

tijd, ook dat zorgde voor druk.
“Ik ben vooral blij dat ik weer
een jaar in die kampioenentrui
mag rijden”, zei ze. “Het was
raar om een merkentrui aan te
trekken. Ik ben dat niet gewoon.
Ik heb toch eens in de spiegel
gekeken om te zien of ik er niet
te dik uitzag in die kleuren.”

De vrouw die het meeste
weerwerk bood, was een weg-
renster: Lotte Kopecky. Cant
ging er al in de eerste ronde van-
door, Kopecky bleef zowat de
hele cross op 10 à 15 seconden
hangen. Een verrassing of net
niet? “Voor mij zeker niet”, zei
Cant. “Lotte is heel sterk en
technisch goed. Ze is wereldtop
op haar domein, dan vind ik het
logisch dat ze ook goed kan cros-
sen. Dit was een redelijk snel
parcours: tien seconden lijken
niet veel, maar op deze omloop
is dat redelijk geruststellend. Ik
ben nooit ongerust geweest en
had nooit het gevoel dat ik on-
der druk kwam te staan.”

Kopecky was tevreden met de
tweede plek. “Ik heb me geamu-
seerd”, zei ze. “Ik had gehoopt
Cant het vuur aan de schenen te
leggen en ben blij dat ik weer-
werk heb kunnen bieden.”

Meteen gingen stemmen op
om Kopecky een plaats te geven
in de WK-selectie. “Ik ben be-
schikbaar”, zei ze. En ook
bondscoach Sven Vanthouren-
hout ziet daar wel iets in. Hij zou
Kopecky graag selecteren, maar
er spelen volgens de bonds-
coach ook ‘andere factoren’.
Lees: het moet mogen van haar
ploeg en het moet passen in
haar opbouw richting wegsei-
zoen. (BA)

‘Niet winnen zou
groter nieuws

geweest zijn dan
wel winnen’

SaNNe CaNt

Dakar-baas
Auriol (68)
overleden

De Fransman Hubert Auriol,
drievoudig winnaar en oud-di-
recteur van de woestijnrally, is
op 68-jarige leeftijd overleden.
Dat heeft zijn familie laten we-
ten. Auriol was al langere tijd
ziek. Hij won de rally bij de
motoren in 1981 en 1983, en
in 1992 bij de auto’s. Vanaf
1995 was hij de wedstrijddirec-
teur, die in die jaren nog door
Noord-Afrika voerde. Hij kreeg
als bijnaam ‘De Afrikaan’ omdat
hij geboren was in Ethiopië. Hij
zou tot 2004 de baas van Dakar
blijven. Auriol was een rasavon-
turier die in 1987 met drie ande-
ren in iets meer dan 88 uur in
een propellervliegtuigje de 
wereld rondvloog. (ANP)

Goud in 2019, brons in 2020 en
nu zilver. “De collectie is com-
pleet”, zei Toon Aerts. “Dit is
een cross om verder op te bou-
wen. Ik kan leven met deze
tweede plaats, dat was het
hoogst haalbare.”

Aerts blikte meteen al een
keer vooruit richting WK. “Mijn
passages in de zandbak gingen
heel goed: dat is goed nieuws
voor Oostende”, zei hij. “Dit
was mijn beste cross in weken,
voor mij is het duidelijk dat de
moeilijkheden die ik gehad heb
een gevolg waren van die aan-
rijding (Aerts knalde half decem-
ber met zijn fiets op een auto,
BA). Ik ben ook overtuigd dat
die zware kerstperiode, die ik

Goffin won in 
de tweede
ronde met 6-0,
6-2 van Nicola
Kuhn

Toon Aerts betreurde het dat
zijn start zo matig was. 
© PHOTO NEWS


