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et zand zal beslissen. Ik weet wat het is
om in het zand te rijden. Correcter: ik
weet wat het is om níét in het zand te
kúnnen rijden. Trap ik te klein, te
groot, leg ik mijn gewicht te veel naar
achteren of toch weer naar voren, of
rij ik gewoon te traag? Het zal van alles
wel wat zijn.

Zandrijden is techniek, dat geldt
zowel voor de fietser als voor het ma-

teriaal. Is die 1,2 bar in mijn banden te weinig?
Of nog te veel? Minder vertrouw ik niet, met
mijn gewicht. En ik rij dan nog op mountain -
bikebanden van 2,75 inch, dat is bijna 7 centime-
ter breed. Met een te grof profiel, ook dat nog.

Donderdag zag ik op Twitter twee filmpjes
passeren. Eén kwam van de Real Federación
Española de Ciclismo: ‘Meer
beelden van de spectaculaire
training van de leden van de
Spaanse selectie voor de 
Mundial de Ostend21.’ Je ziet
rood-gele mannetjes langs
palmbomen rijden op een
strand waarin een spoor is ge-
trokken. Correctie: de eerste
rijdt, zou dat Felipe Orts zijn?
De tweede gaat al wat minder
hard en de derde zou ik kunnen
zijn. Hij moet al na een paar
meter van de fiets als hij uit het
brede spoor sukkelt.

Dan het tweede filmpje, ge-
post door Alpecin-Fenix: de
oranje broers Van der Poel die
het zand van Oostende testen,
komend van de Koninklijke
Gaanderijen. Mathieu rijdt er
als een speer doorheen, David
doet het wat rustiger aan. 

Het is vrijdagochtend, dit stukje moet binnen
en ik heb nog geen Van Aert-filmpje gezien.

Goh, wat wordt het spannend. Collega Thijs
Zonneveld had gelijk toen hij het WK veldrijden
maandag in De tribune als het leukste uurtje van
de hele winter betitelde. Er sneuvelen kijkcijfer-
records, ga daar maar van uit. Publiek is niet
toegelaten en maar goed ook, want dit is een ou-
derwetse België-Nederland om de wereldtitel, in
België. De laatste keer, in Zolder in 2016, werd
het randje naar. Mathieu van der Poel werd uit-
gejouwd en haalde niet eens het podium. Hij is
dat niet vergeten.

De laatste keer België-Nederland in het zand
voor de wereldtitel was in Koksijde. Paul Hery-
gers haalde Richard Groenendaal in, tikte hem
even op de schouder en kwam later solo over de
streep. Het verschil tussen toen en nu is im-
mens. In 1994 waren veldrijders nog gebuisde
wegrenners die hun boterham uit de modder
moesten halen. Vandaag zijn ze cycling’s finest
crop zoals een internationale wielersite Van der

Poel en Van Aert laatst omschreef. Voor het
eerst kijkt de hele wielerwereld mee naar wat
morgen in Oostende in de op één na kleinste
wielerdiscipline te gebeuren staat.

De stand in gewonnen WK’s vóór dit duel-
aan-zee is 3-3. Bart Wellens en Sven Nys geven
Wout van Aert als favoriet. Ze verwijzen naar
zijn grote motor en zijn onverzettelijkheid als
het gaat om lange tijd hoge vermogens te trap-
pen. Dat vermogen van Van Aert is ongetwijfeld
fenomenaal, maar ik heb ook al waarden van
Van der Poel gezien die flirten met de weten-
schappelijke grenzen.

In een uur een hoog vermogen leveren, zul-
len ze elkaar niet veel ontlopen. Maar vergelij-
kingen met de ploetercross van Dendermonde,
waar continu hoge vermogens vereist waren,

zijn naast de kwestie. Het
zwaarste stuk in Oostende is het
stuk vanaf het strand bergop.
Dat gaat tegen 10 per uur door
stroef zand en dan komt die
brug van 55 meter aan 21 pro-
cent. Dat ploeterstuk is in totaal
150 meter lang. Daar rijden ze
minimaal 2 (7,2 km/u) tot 3
meter (10,8 km/u) per seconde.
Resultaat: tussen 50 en 75 se-
conden stoempen. Het andere
zware stuk, van het harde zand
van de waterrand naar de dijk,
zal minder dan een halve mi-
nuut duren. Oostende wordt
een intervalcross. Dat vereist
ook vermogen, maar anders.

De banden? Met 33 millime-
ter zal ik er niet ver af zijn. En
de druk? Insiders denken tussen
1,05 en 1,2 bar. Het profiel hangt
dan weer af van de techniciteit

van de chauffeur en van het weer en van de staat
van het parcours. Nogmaals, het zand zal beslis-
sen. Het losse zand van de duinen van Koksijde
is niet het zand van het strand van Oostende,
waar sporen makkelijker blijven liggen, maar dat
tegelijk stroever loopt omdat het natter is. Met
andere woorden: de winnaar is hij die met het
meest gunstige zandprofiel kan/durft rijden, on-
derweg de minste energie verbruikt én recht kan
blijven op het vettige stuk in de hippodroom.

Ik sprak onze bondscoach Sven Vanthouren-
hout voor dit WK (zie Zeno) en hij praat rechtuit:
inzake crosstechniek is Van der Poel superieur,
waardoor hij op beslissende momenten net iets
frisser is. Lukt het hem niet om snel weg te rij-
den van Van Aert, dan krijgt die het mentale
overwicht. Gelukkig is de aankomstzone breed
en lang genoeg om er een Ronde van Vlaande-
ren-sprint van te maken, deze keer op sintels.

Het kamp-Van der Poel is alvast redelijk ge-
rust: “De kansen? Tachtig-twintig, voor Ma-
thieu.”

Mathieu van der Poel (centraal) klieft door het mulle zand in Oostende. © PHoTo NEWS
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Wij zijn heel gelukkig om ons dochtertje
te ontvangen in onze bubbel: 
welkom Valentine

PHILIPPE GILBERT IS VOOR DE DERDE KEER VADER, OP TWITTER

Romelu Lukaku
geschorst tegen
Juventus

De disciplinaire instanties van de
Italiaanse voetbalbond FIgC
hebben de ruzie tussen Romelu
Lukaku en Zlatan Ibrahimovic
nog niet beoordeeld. Lukaku
mist sowieso de halve finale van
de Coppa Italia met Inter tegen
Juventus voor de gele kaart die
hij na het incident kreeg. Hij is
officieel een match geschorst.
“Lukaku wist dat hij al een waar-
schuwing achter zijn naam had.
Deze schorsing is dan ook lo-
gisch”, reageerde Inter-coach
Antonio Conte. Ook Ibrahimo-
vic moet een week brommen
voor zijn rode kaart. De ko-
mende dagen bekijkt de FIgC of
er verdere stappen worden ge-
zet. (KTH)

Van Aert glundert 
bij WK-verkenning: 
‘Veel vertrouwen’
Wout van Aert of Mathieu
van der Poel, een van hen
wordt zondag wereld -
kampioen veld rijden. Dat
zegt ook onze landgenoot
bij zijn verkenning van het
parcours.

Het is een breed strand aan de
Koninklijke Gaanderijen van
Oostende. Van Aert kiest ervoor
om hoog te blijven, in het mulle
zand. Zondag zal het hoogtij
zijn om 14.57 uur, om 15.10 uur
start het WK. Dat wordt dus
zwoegen.

Dat zijn verkenning belang-
rijk is, zegt Van Aert. Hij kent
de omloop van Oostende nog
wel van het BK in 2017, toen hij
met ruime voorsprong de trico-
lore veroverde. “Het is altijd
goed om te weten hoe het er
nu bij ligt.” Van Aert laat niets
aan het toeval over. “Ik wil het
juiste gevoel hebben, de ban-
den testen. Bij elke andere cross
volstaat een verkenning op de
dag zelf. Dan kun je tijdens de
wedstrijd nog corrigeren en be-
tere rijlijnen vinden. Voor een
WK wil ik aan de start komen
en optimaal voorbereid zijn.”

Van Aert is favoriet voor het
wereldkampioenschap, dat zeg-
gen bijna alle kenners tenmin-
ste. Bondscoach Sven Vanthou-
renhout zegt dat Mathieu van
der Poel de betere kansen heeft
op de wereldtitel.  “Ik heb dat
gelezen op Twitter”, lacht Van
Aert. “Ik heb er vertrouwen in
dat het parcours mij past. Ik
denk dat Mathieu en ik op heel

veel omlopen goed uit de voe-
ten kunnen. Misschien dat hij
een streep voor heeft waar het
draaien en keren is.”

Vijf overwinningen behaalde
Van Aert dit seizoen, op dertien
gereden crossen. Vorig jaar, na
zijn val in de Tour, won hij één
keer. Hij reed toen zeven cros-
sen.  “Ik heb een heel goede
winter gemaakt”, zegt Van Aert.
“Veel beter dan de voorbije
twee seizoenen.”

Van Aert won afgelopen zon-
dag de wereldbekercross in

Overijse met ruime voorsprong
op Van der Poel. “Het verschil
wordt met kleine foutjes ge-
maakt, dat is het verhaal van de
voorbije weken. Het ligt alle-
maal dicht bij elkaar.” En zon-
dag weer. Het WK wordt een
tweestrijd tussen Van der Poel
en Van Aert. “Ik zie niet dat ie-
mand anders lang genoeg bij
ons kan blijven en strijden voor
de wereldtitel. Sweeck en Pid-
cock zullen de laatsten zijn.
Maar op het eind wordt het een
strijd tussen ons beiden.” (Mg)

‘Ik heb een heel
goede winter
doorgemaakt.
Veel beter dan 

de voorbije twee
seizoenen’
WOUT VAN AERT

Deze zomer geen Belgische fans 
in groepsfase van EK voetbal?
Gaat het EK vanaf 11 juni met of
zonder fans door? Ook de UEFA
weet het nog niet, begin april
hopen ze daarover meer te 
zeggen. Wel communiceerde
de Europese voetbalbond al dat
ze vasthouden aan het concept
met een EK in twaalf landen.
Volgens de Britse krant The 
Times ligt nu bij de UEFA het
scenario op tafel om geen fans
uit andere landen toe te laten
bij de groepsmatchen. Alleen
thuisfans van de twaalf gast -
steden zijn dan (in beperkte
mate) welkom in het stadion.
In de knock-outfase zullen wel
een beperkt aantal uitfans bin-
nen mogen.

De UEFA overweegt om alle

reeds verkochte tickets terug te
betalen en de verkoop van nul
te organiseren. Dat zou een
domper betekenen voor de fans
die al een EK-ticket beet hebben
en zeker voor de Belgische fans
gezien Brussel geen gaststad is.
In de eerste verkoopsronde in
2019 verkocht de UEFA al
19.289 tickets aan Belgen, waar-
van 6.246 voor de drie groeps-
duels van de Rode Duivels. 

“De onduidelijkheid over het
toernooiverloop wekt paniek
bij de fans”, zegt Tijs Cools van
de nationale supportersclub
1895. “De UEFA betaalt tickets
terug. Al kunnen de fans wel
geld verliezen als ze al transport
of verblijf geboekt hadden.” (BF)

Supporters moedigen de Rode
Duivels aan in het Koning
Boudewijnstadion. Brussel is
echter geen EK-speelstad. 
© PHoTo NEWS
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Cant denkt niet
aan vierde
regenboogtrui

Al drie keer kroonde Sanne Cant
zich tot wereldkampioen veld-
rijden. “Maar ik heb dit seizoen
nog geen enkele keer op het
podium gestaan tegen die vrou-
wen”, zegt ze. “Dus ik moet nu
niet vertellen dat ik op een 
medaille mik. Ik voel me goed,
maar ik start zonder stress. Niets
moet.” Cant behaalde welis-
waar de Belgische titel, maar
voor de rest beleefde ze geen
al te best seizoen. Wie vandaag
dan wel de topfavoriet is bij de
Nederlanders? “Moeilijk te zeg-
gen. Als het parcours erbij ligt
zoals na de verkenning, dan zeg
ik toch Alvarado. Het zand ligt
momenteel te technisch voor
Brand.” (BELgA)

De internationale volleybond
FIVB heeft vanwege de corona-
pandemie beslist dat de Nations
League met de zestien vrouwe-
lijke topteams op één locatie zal
doorgaan. De nieuwe locatie
wordt in februari bekendge-
maakt. Dat betekent dat alle
ploegen, waaronder de Yellow
Tigers, veertig dagen (van half
mei tot eind juni) in één bubbel
zullen zitten om vijftien wed-
strijden af te haspelen. Er zullen
geen thuismatchen in Brussel
zijn op 18, 19 en 20 mei. (WVM)

Eerste klasse A
Speeldag 23

Antwerp - Waasland-Beveren 3-2

KV Mechelen - Racing Genk za 16.15 uur

OH Leuven - Beerschot za 18.30 uur

Eupen - Moeskroen za 18.30 uur

KV Kortrijk - Charleroi za 20.45 uur

Club Brugge - Standard zo 13.30 uur

Zulte Waregem - KV Oostende zo 16.00 uur

Anderlecht - AA Gent zo 18.15 uur

STVV - Cercle Brugge zo 20.45 uur

Stand

1. Club Brugge 24 54
2. Antwerp 25 43
3. Racing Genk 24 42
4. Standard 24 38
5. Anderlecht 24 37
6. KV Oostende 24 36
7. OH Leuven 24 36
8. Charleroi 24 34
9. Beerschot 24 34

10. KV Mechelen 24 32
11. AA Gent 24 31
12. Zulte Waregem 24 30
13. KV Kortrijk 24 30
14. Eupen 24 30
15. STVV 24 27
16. Moeskroen 24 25
17. Cercle Brugge 24 22
18. Waasland-Beveren 25 21


