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Korfbal op wielen

k zag het ook al in nieuwsuitzendingen:
‘we hebben veel vragen gekregen van kij-
kers’ of ‘kijkers hebben ons gemeld’. Daar
wordt dan ‘onze expert van de redactie’
bijgehaald en – gruwel, gruwel – die ant-
woordt zowaar. Nog erger zijn de straat -
interviews. De ideale wereld bewijst
telkens weer: de journalistieke waarde
van de voxpop is minder dan nul.

Gisteren op Sporza toonden ze dan
weer een verdwaalde tweet. Elke aap met een
hoedje en een computer zit tegenwoordig op
Twitter, het digitale equivalent van de cafét-
oog. Die ene van wie ze de tweet toonden,
kreeg zijn minute of fame en zal afgelopen
nacht moeilijk de slaap hebben kunnen vatten.
Het is hem gegund.

Ik trap in dezelfde val en vat zijn tweet
samen: ‘We zijn beroofd van een spannende
strijd door een lekke band.’ ‘Zijn we het daar-
mee eens?,’ vroeg Karl Vannieuwkerke aan
Sven Nys en Richard Groenen-
daal. Vervolgens gebeurde er
iets vreemds. De twee analis-
ten in de studio schudden hun
hoofd van links naar rechts,
ontkenden dus de stelling in
de tweet. Ze vonden het wat
kort door de bocht. Ze hadden
die wedstrijd anders geanaly-
seerd, maar toen zaten ze nog
alleen met Vannieuwkerke in
de studio. Nadat Wout van Aert
was komen aanschuiven, ver-
anderde de toon: ineens bleek
die lekke band wél cruciaal.

Oké, rewind. Na honderd
meter reden Mathieu van der
Poel en Wout van Aert vooraan
en hing de rest tussen het
kader. Na drie minuten en der-
tig seconden waren Van der
Poel en Van Aert definitief weg
en was de rest supporting cast.
Die klagen dan wel dat ze weinig in beeld
komen, maar wat wil je als je niet in één beeld
te vatten bent? Harder rijden jongens, blijven
trainen en nog beter jullie best doen.

Mathieu van der Poel was de eerste twee
ronden niet top en kreeg een paar meter aan
zijn broek. En aan zijn beenstukken, want hij
was de enige die niet met blote benen reed.
Dat was overigens een aspect dat ik over het
hoofd had gezien en waar ik in de nacht van
zaterdag op zondag toch even wakker van heb
gelegen: de koude als scherprechter. Mathieu
houdt niet van extreme temperaturen.

Van der Poel hing op een paar seconden en
ging vervolgens nog eens overkop. Van Aert
zag pas achteraf de beelden terug en schrok.
Daar had hij meer moeten en kunnen mee

doen, je zag het hem zo denken. Ineens was de
kloof meer dan vijftien seconden, maar ook
niet meer dan dat. Speelbaar op dat parcours.

Daarna, na 22 minuten koers (dus net over
één derde wedstrijd), reed Van Aert lek. Voor-
aan, dat is erger dan achteraan als je Paul
Herygers mag geloven, en als het daarover gaat
geloven we die. Ineens had Van der Poel weer
een seconde of tien voorsprong.

Vanaf ronde drie begon hij ook beter door
het zand te rijden. Ergens zag ik de snelste ron-
detijd: dat was ronde drie van Van der Poel
met 7:11. Waar Van Aert in de eerste twee ron-
den net iets beter leek, waren ineens de rollen
omgekeerd. Komt daar nog bij: in de steile
klim op de brug, komend vanaf het zand waar
ze nog ternauwernood door konden rijden,
reed Van der Poel elke ronde flukser naar
boven. Ik had het u voorspeld: het zou een in-
tervalcross worden.

Sporza bracht dat telkens netjes in beeld. De
passage door het zand
scheelde soms 2 seconden en
op de 55 meter lange klim van
21 procent pakte de Nederlan-
der telkens bijna 1 seconde.
Doe daar nog een handvol bij
op de hippodroom en je hebt
die halve minuut bonus waar
hij mee eindigde.

Wout van Aert zou Wout
van Aert niet zijn als hij in al
zijn klasse en nuchterheid de
schuld bij die leegloper zou
leggen in plaats van bij zich-
zelf. Die lekke band, dat had
hij beter niet gehad, maar dat
hij vervolgens niet kon terug-
vechten en steeds meer terrein
verloor nadat hij heel even op
vijf seconden had gehangen,
dat was volgens hem het ver-
schil met Van der Poel, die een
sterkere tweede wedstrijdhelft

reed. Ik was niet goed genoeg, was zijn conclu-
sie.

Ten slotte nog dit. Eén keer per jaar moet
dit van mijn lever en door uw strot. Er waren
zaterdag en zondag in Oostende vier gouden
medailles te winnen en ze gingen alle vier naar
Nederland. Verder lagen nog acht medailles
van een andere legering klaar en daarvan heb-
ben ze er nog eens vier om een Nederlandse
nek gehangen. België heeft er drie en een ver-
loren gelopen Hongaarse kreeg ook nog een
bronsje. Veldrijden wordt meer en meer korf-
bal op wielen.

Mathieu en Wout, ik wil niks afdoen van jul-
lie wereldprestaties, maar verdwijn nu uit de
zandbak en de modder en gun de andere jon-
gens ook nog iets.

Wout van Aert (l.) en Toon Aerts flankeren Mathieu van der Poel op het podium in Oostende.
Nederland won alle vier de gouden medailles op dit WK veldrijden. © ePA
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Sanne Cant torste op het WK
veldrijden al het volledige Bel-
gisch gewicht, ging ze in de eer-
ste bocht nog eens onderuit.
Weg top vijf.   “Mijn start was
op zich wel oké, ik draaide als
tweede die bocht in. Bij het 
uitkomen liep het mis. Toen we
de eerste keer het zand in -
doken, viel er een Amerikaanse
voor me en ging ik overkop.
Toen was mijn race voorbij”,
zei ze na afloop. Het leidde uit-
eindelijk naar plaats acht. 

De Nederlandse vrouwen
maakten er op het strand en de
paardenrenbaan van Oostende
dan maar hun eigen nationale
kampioenschap van: één, twee,
drie, vijf en zes. Alleen de Ame-

Cant gaat overkop in eerste bocht, 
Brand pakt eerste regenboogtrui

rikaanse Honsinger (vierde) kon
er zich tussen wringen. Bet-
sema trapte na een blitzstart op
haar adem en moest zich tevre-
den stellen met brons. 

Een schuiver van Worst bij
een inhaalmanoeuvre van Lu-
cinda Brand in de laatste tech-
nische passages leverde die laat-
ste de regenboogtrui op.
Eindelijk, na twee bronzen en
een zilveren medaille. “Ik moet
nog een paar foto’s bekijken om
te zien hoe mooi ze mij staat,
maar volgens mij staat de trui
wel goed”, lachte ze. “Deze we-
reldtitel doet heel veel. Het is
al een paar jaar ‘net niet’ ge-
weest. Dan is het gaaf dat het
nu eens ‘net wel’ is.” (JDK)

Lucinda Brand: ‘Ik moet nog
wat foto’s bekijken om te zien
hoe mooi de trui mij staat.’ 
© AnP

Denen verlengen
wereldtitel
handbal in Caïro

Denemarken is in de egyptische
hoofdstad caïro opnieuw we-
reldkampioen handbal gewon-
nen dankzij een 26-24-over-
winning tegen Zweden. Mikkel
Hansen was net als in de halve
finale tegen spanje de uitblinker.
De Deen van Paris st.-Germain
gooide zeven keer raak. Zwe-
den, viervoudig wereldkampi-
oen, stond voor het eerst in
twintig jaar weer in de finale.
spanje pakte brons na winst te-
gen Frankrijk (35-29). opmerke-
lijk: de teams verbleven voor dit
WK in een voormalig paleis in
het centrum van caïro, dat van-
wege de coronapandemie om-
gevormd was tot een sanitaire
bubbel. (AnP/AFP/BeLGA)

Verstrynge maakt indruk
bij U23: ‘Een goudhaantje’
Alle respect voor Timo Kielich,
die brons veroverde na het Ne-
derlandse duo Ronhaar-Kamp.
Maar dé Belg van het WK veld-
rijden U23 was Emiel Ver-
strynge, die donderdag negen-
tien wordt. “Een goudhaantje”,
zegt Bart Wellens, zijn coach bij
Tormans CX. 

In januari 2020 gaf Ver-
strynge op het BK junioren in
Antwerpen en het WK in Dü-
bendorf nog respectievelijk 27
en 38 seconden toe op Thibau
Nys. Een jaar later liggen de ver-
houdingen helemaal anders. 

Verstrynge bekeerde zich
pas laat tot het veldrijden. Pittig
baasje, taaie doorzetter. Pas in
de laatste halve ronde werd hij

door Kamp en Kielich uit me-
daillekoers geslagen.   Dat hij
zichzelf heeft verbaasd, stond
Verstrynge na afloop uit zijn vel
te rillen. Ontgoocheling over
het gemiste brons was er niet.
“Als eerstejaars meteen vierde
worden op een WK, dan mag
je niet klagen”, klonk het. “Mee-
doen voor de wereldtitel is de
volgende stap. Ik denk dat ik
daartoe in staat ben. Ik geef me-
zelf nu drie, vier jaar de tijd bij
de U23 om me te ontplooien.”

In de tussentijd zal hij zijn
bachelor elektromechanica vol-
tooien aan de Hogeschool Gent.
“De eerste examens zijn achter
de rug en vielen goed mee. Net
als dít examen.” (JDK)
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Luka Elsner van Union heeft frisse 
ideeën en toont grinta. Zijn voetbal 
is aantrekkelijk voor de supporters

KV KORTRIJK-VOORZITTER RONNY VERHELST OVER TRAINERSWISSEL, AAN SPORZA

Australian Open mikt op maar
liefst 390.000 toeschouwers
Het Australische tennisluik
is officieel van start gegaan.
Meer dan 250 spelers zullen
de komende week 388 
matchen in 6 tornooien
spelen op Melbourne Park.

Voor onze landgenote Ysaline
Bonaventure zit de Yarra Valley
Classic er al op. Zij verloor met
3-6, 3-6 van Danielle Collins.
Kirsten Flipkens kwam zelfs
niet in actie op het WTA-toer-
nooi waar Alison Van Uytvanck
en Greet Minnen afgelopen
nacht hun eerste ronde afwerk-
ten. Haar enkelblessure, opge-
lopen drie weken geleden in
Abu Dhabi, is onvoldoende ge-
heeld om aan te treden. Flip-
kens kan in tegenstelling tot de
voorbije veertien dagen nu wel
voldoende behandelingen van
haar blessure inplannen. Zo
hoopt ze toch mee te kunnen
doen aan de Australian Open
vanaf 8 februari. 

David Goffin begint er mor-
gen pas aan, aangezien hij als
eerste reekshoofd op de Great
Ocean Road Open een bye heeft
en wacht op het Spaanse super-
talent Carlos Alcaraz of de Hon-
gaar Attila Balazs. Kimmer Cop-
pejans, die geniet van de frisse
lucht nadat hij veertien quaran-
tainedagen in zijn hotelkamer
opgesloten zat, neemt het op
tegen Robin Haase. 

Met twee ATP-toernooien,
drie WTA-toernooien en de ATP
Cup, de landencompetitie waar
alle mannelijke toppers aan
deelnemen, moeten deze week
388 wedstrijden afgehaspeld
worden op Melbourne Park.
Woensdag wordt de topdag met

liefst 98 matchen. Dat alles na-
tuurlijk om alle Australian
Open-deelnemers een kans te
geven een beetje wedstrijd-
ritme op te doen.

Want het wordt sowieso aan-
passen voor Novak Djokovic en
co. Voor het eerst sinds bijna
een jaar gaan de spelers toe-
schouwers, véél toeschouwers,
in de tribunes zien zitten. De

lokale overheid van Victoria
staat toe dat de Australian Open
390.000 bezoekers over veer-
tien dagen ontvangt, dat is 50
procent van het normale aan-
tal. De eerste acht dagen wor-
den er dagelijks 30.000 tennis-
fans toegelaten, vanaf de
kwartfinale worden 12.500 zit-
jes bezet in de Rod Laver Arena,
wat toch 80 procent van de to-
tale stadioncapaciteit is. 

“Dat zal voor een ongeloof-
lijke sfeer zorgen”, wist de re-
gionale minister van Sport,
Martin Pakula. “Dit wordt een
van de belangrijkste evenemen-
ten mét publiek die de wereld
sinds lang gezien heeft.” In Vic-
toria zijn er al 24 dagen op rij
geen coronabesmettingen meer
vastgesteld. (FDW)

‘Dit wordt een van
de belangrijkste

evenementen mét
publiek sinds lang’

MARTIN PAKULA
Minister vAn sPort 

in victoriA

Tennisveteraan Venus Williams haalt uit met haar backhand op
de Yarra Valley Classic in Melbourne. © AFP


