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Truel in Toscane

en duel zou een leenwoord uit het
Frans zijn, in de betekenis van ‘tweege-
vecht’, voor het eerst aangetroffen in
1636. U weet wel waar we dat copy-
paste vandaan halen. Op de Engelse
Wikipedia staat een mooiere uitleg. Het
woord gaat terug op het Latijn. In den
beginne was er bellum, oorlog. En de
Romeinen hadden ook dualis, als twee-
voud bekend van de Latijnse gramma-

tica maar ook gewoon in de betekenis van
tweetal.

Duellum, een samentrekking van bellum en
dualis, zou uit de vijftiende eeuw stammen.
Een duellum diende om een juridisch dispuut
te beslissen. Pas in de zeventiende eeuw werd
het een gevecht om de eer tussen twee perso-
nen. Om zo uit te komen bij Lucky Luke en
Phil IJzerdraad in de Far West.
Behalve dat laatste is wat hier-
boven staat copy-paste uit Ox-
ford Languages.

Een duel met drie is een in-
nerlijke tegenspraak. Daarom
is het tijd voor een neolo-
gisme: doe maar truel. Voor
het eerst sinds de Ronde van
Vlaanderen nemen de grote
drie van het klassieke werk op
wielen het weer tegen elkaar
op. Van die Ronde 2020, uit-
zonderlijk gereden in de
herfst, herinneren we ons de
millimetersprint tussen Ma-
thieu van der Poel en Wout
van Aert, gewonnen door de
Belgische Nederlander vóór de
Nederlandse Belg.

De Fransman Julian Alaphi-
lippe was er toen al af. Niet af-
gewaaid, niet afgereden, wel
afgevallen. Hij haalde nooit de streep omdat
hij tegen de motor van een volger opknalde.
De kans dat ze daar in Siena bij het renners -
ontbijt vandaag deze krant lezen is quasi nihil,
dus geen verwijten dat ik olie op het vuur gooi
met de duiding dat het incident in de Ronde
van Vlaanderen onderhuids nog nazindert.

Elke wielrenner, van de top tot het zevende
knoopsgat, weet wat daar fout is gegaan. Van
Aert reed in de slipstream tot kort op de motor
en maakte dan een zwieper naar links. Van der
Poel kon die zwiep nog net imiteren. Alaphi-
lippe niet. Als dit bij drie wielertoeristen ge-
beurt, krijgt Van Aert de volle laag.

Het zijn profs en geen toeristen, oké, en
volle finale, holle ogen. Maar bij Deceuninck-
QuickStep leeft alvast het gevoel dat Wout van
Aert minstens even met het handje had kun-
nen wapperen of zijn rechterhand naar bene-
den steken, wijzend op een obstakel. Bij
Alpecin-Fenix is hooguit een keer gegromd,
vanuit de blauw-witte hoek heb ik het begrip
‘oncollegiaal’ opgevangen. In welke mate dat

vier maanden later nog leeft, geen idee, maar
op de Planeet Koers vergeet men doorgaans
niet snel.

Of Alaphilippe daardoor vanmiddag onge-
nadig op het wiel van Van Aert zal springen en
minder fel op dat van Van der Poel, dat valt al-
lemaal af te wachten. We kunnen misschien bij
Michel en José een biostatisticus zetten als
extra-analist; die zal ons vast wel achteraf kun-
nen uitleggen waarom alles wat vooraf is voor-
speld niet is uitgekomen en het is gelopen
zoals het is gelopen.

De Strade Bianche, de koers van de witte
wegen, dat is rallyrijden met een formule 1-
auto. Gravelrijden mag dan in zijn – mijn gra-
velbike is al een halfjaar onderweg –, het blijft
een ana chronisme. Maar als de renners het
zelf leuk vinden verstomt vanzelf de kritiek

van rand figuren als ondergete-
kende. De Strade is een bore-
ling vergeleken met de
honderdjarigen als Luik,
Ronde van Vlaanderen, Mi-
laan-Sanremo, Lombardije en
Parijs-Roubaix, en toch waar-
deert het peloton inmiddels de
helletocht door de Toscaanse
wijn- en olijfheuvels als een
zesde monument.

De lijst met winnaars is na
veertien edities wel nog niet
helemaal wat we van een mo-
nument verwachten. Aleks-
andr Kolobnev die in 2007 de
eerste editie wint, niet om wild
van te worden. Gelukkig was
Aleksandr Vinokoerov niet in
de buurt, anders had Kolobnev
die misschien ook verkocht.
Niemand die nog een gilletje
slaakt bij het horen van de

naam Thomas Lövkvist in 2009, of Maksim
Iglinski in 2010, of Moreno Moser in 2013. De
andere edities kregen dan weer Fabian Cancel-
lara (drie keer), Michal Kwiatkowski (twee
keer), Philippe Gilbert, Zdenek Stybar en Tiesj
Benoot als winnaar. De laatste twee gingen
naar de hoofdrolspelers van vanmiddag: Julian
Alaphilippe en Wout van Aert.

Editie vijftien van de Strade Bianche is de
Ronde van Frankrijk van de klassiekers. Ieder-
een die een beetje met de fiets kan rijden, wil
erbij zijn. Om het koerscentrisme van de Lage
Landen even te verlaten: Tadej Pogacar, Tom
Pidcock en Egan Bernal rijden ook mee. 

Waar in de Tour de belangen tussen kandi-
daat-ritwinnaars en kandidaat-eindwinnaars
erg uiteenlopen, heeft iedereen vanmiddag
hetzelfde doel: zo snel mogelijk in Siena aan-
komen, naar boven rijden door de smalle
straatjes en arriveren op de Piazza del Campo.
De biostatisticus in mij voorspelt dat het een
kaartersduel met vier wordt en dat Pogacar er
niet ver van zal zijn.

Wout van Aert, titelverdediger in de Strade Bianche, voelt zich thuis op de grindwegen rond
Siena. Dat blijkt alweer tijdens zijn verkenning deze week. © Belga

De Strade
Bianche is 
de Ronde van
Frankrijk van
de klassiekers.
Iedereen die
een beetje met
de fiets kan
rijden, wil erbij
zijn

E

19DeMorgen. ZATERDAG 06/03/2021

We zijn gered door den Amerikaan. 
Net zoals in de oorlog

MARTIN HEYLEN, AMBASSADEUR VAN KV OOSTENDE, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

Qatar geeft
Zomerspelen 
in 2032 niet op

Qatar blijft azen op de organisa-
tie van de Olympische Spelen 
in 2032. Nochtans sprak het
Internationaal Olympisch Co-
mité eind februari zijn voor-
keur uit voor het Australische
Brisbane. Binnenkort worden
met die stad onderhandelingen
opgestart. De Qatarezen zeg-
gen dat ze de komende jaren
hun ervaring met grote sporte-
vemenenten fors zullen vergro-
ten. Qatar organiseert het WK
voetbal (2022), het WK zwem-
men (2023), het WK judo (2023)
en de aziatische Spelen (2030).
Behalve Qatar en Brisbane wa-
ren Noordrijn-Westfalen, India
en Indonesië kandidaat voor de
Zomerspelen in 2032. (aFP)

Clijsters streeft nog naar
tweede grandslamweek
De comeback van Kim Clijsters
verloopt door de coronapande-
mie moeizaam. Toch blijft de
37-jarige Limburgse doelen stel-
len. “Ik zou graag nog eens de
tweede week van een grand-
slamtoernooi bereiken”, zegt ze
in het dagblad Miami Herald.
“Ik heb vrienden in België die
zeggen: ‘Ik wil voor mijn veer-
tigste een marathon lopen.’
Voor mij is dat hetzelfde, een
uitdaging.”

Clijsters hervat de competitie
op 22 maart met de Miami
Open. Het zal dan 202 dagen
geleden zijn dat Clijsters een of-
ficiële tennismatch speelde.
Daarna staat het graveltoernooi
van Charleston (5 april) op haar
programma.

“Vroeger was ik alleen bezig
met mezelf”, legt ze uit. “Ik
speelde alsof mijn leven ervan
afhing. Vandaag is mijn inge-
steldheid anders. Ik denk eerst
aan de kinderen en aan het feit
of de koelkast gevuld is zodat
Brian (haar man, red.) zich kan
behelpen als ik er niet ben. Ik
wil gewoon nog eens zien wat
het maximum is dat ik uit mijn
capaciteiten kan halen.” (Belga)

Kim Clijsters: 
‘Ik denk eerst
aan de kinderen
en of de
koelkast 
gevuld is’

ring bij een deel van het publiek in België. Maar
veel belangrijker is de waardering die ik krijg
van Real Madrid, van mijn familie, mijn vrien-
den. Spijtig genoeg doen sommigen alsof het al-
lemaal niets voorstelt wat ik doe.”

De oorsprong van jouw indrukwekkende
reeks prestaties situeert zich volgens
bondscoach Roberto Martínez in de periode
november 2019: ‘Thibaut heeft van de stage
voor Rusland gebruikgemaakt om veel na te
denken. Hij is er toen achter gekomen: ik zit
bij Real Madrid, nú begint het pas.’ Kun je je
daar iets bij voorstellen?
“Ik was niet slecht in 2019, maar ik maakte niet
de wereldreddingen die ik kán maken, ik ben
daar eerlijk in. Martínez vond dat ik toen uit-
straalde dat ik na een doelpunt vreesde om
weer afgemaakt te worden in de pers. Ik merkte
dat niet aan mezelf. Het was een kwestie van
vertrouwen. Ik heb me vorig seizoen weleens
de vraag gesteld: wat doe ik nu anders? Maar ik
trainde op dezelfde manier, ik bereidde mij op
dezelfde manier voor op een wedstrijd… Alleen
was mijn kok nieuw, ik huurde een perschef in
en na de quarantaine tijdens de eerste corona-
golf nam ik een personal coach in dienst. Het
belangrijkste is en blijft geloven in jezelf. En
steun krijgen van je trainers. Zidane en Martí-
nez hebben nooit aan mij getwijfeld.”

Neem ons even mee naar de kleedkamer van
Real Madrid enkele minuten voor de aftrap
van de Champions League-wedstrijd tegen
Mönchengladbach midden december. Als
jullie niet winnen, is de club voor het eerst
in 25 jaar uitgeschakeld in de groepsfase.
“De hele dag in het hotel voelde je de spanning.
Niemand zei iets, iedereen was in zichzelf ver-
zonken. In de kleedkamer was het ook stil. De
trainer heeft toen gesproken, Sergio Ramos
ook. De focus was enorm. Ik voelde de adrena-
line door mijn lijf stromen. Je brengt je brein in
opperste concentratie. Het is alsof je ín de
match kruipt. Deze spelersgroep kan dat als
geen ander. Je hebt het gezien: Gladbach
maakte geen kans, alles lukte gewoon bij ons.
Het is wel iets speciaals.”

Het beeld bestaat dat jij steeds meer een van
de leiders wordt van Real. Is dat juist?

Spanje’
“Op het veld misschien wel. Ik coach mijn me-
demaats. Als ik bijvoorbeeld Kroos een bal in-
speel, waarschuw ik hem waar de tegenstander
staat: ‘In de rug’ of ‘pas op links van je’. Spelers
bedanken me daar vaak voor. Je hebt keepers
die een hele wedstrijd door staan te roepen. Zo
ben ik niet. In de kleedkamer zal ik niet rap het
woord nemen. Dat is aan de kapiteins: Ramos,
Marcelo, Benzema en Varane. Aan die hiërar-
chie moet je niet willen raken.”

Ben je vocaal meer aanwezig bij de Duivels?
“Ook niet. Kevin, Eden, Jan, Axel, Romelu, die
weten echt wel hoe het in elkaar zit. Dan moet
je ook niet de leider willen spelen, vind ik.”

Sinds jouw reacties tijdens het EK van 2016
is de perceptie wel gegroeid: houd rekening
met wat Courtois zegt.
“Bezig zijn met tactiek en vocaal wegen op een
groep zijn twee verschillende dingen. Martínez
bijvoorbeeld is iemand die zijn tactiek weleens
bespreekt met de groep. Dan geef ik mijn me-
ning, net als Kevin, Romelu of iemand anders.
Ook Zidane komt soms apart naar mij om onze
manier van uitvoetballen te bespreken. Dat be-
wijst dat hij mijn inbreng belangrijk vindt. Maar
noch Zidane noch Martínez verwacht van mij
dat ik grote speeches geef in de kleedkamer. Ik
ben een leider tussen aanhalingstekens.”

We zijn honderd dagen voor het EK. We
hebben een geweldige doelman, een
geweldige spits, De Bruyne groeit naar zijn
beste niveau, maar al de rest is twijfelachtig.
Zijn de Rode Duivels nog toernooifavoriet?
“Als we de beste Eden hebben en de beste
Kevin en Romelu is top, dan zijn we kansheb-
ber. Ik denk niet dat we een mindere ploeg heb-
ben dan twee jaar geleden op het WK. Sommige
jongens zijn weggevallen maar anderen zijn dan
weer ontbolsterd en hebben meer ervaring.”

Het blok eens wat lager zetten en niet altijd
willen domineren, zoals tegen Engeland en
Denemarken in november, lijkt op een
toernooi een goed idee.
“Het voetbal is zo geëvolueerd. Niemand wil
nog negentig minuten domineren met de bal.
Op een groot toernooi gaat het om resultaat-
voetbal. En dat kunnen we, dat hebben we be-
wezen tegen Engeland toen we in de tweede
helft niet meer de bal hadden maar wel goed
verdedigden. Als we Europees kampioen kun-
nen worden door in de halve finale en in de 
finale 1-0 voor te komen en dan zeventig minu-
ten te verdedigen, dan is het maar zo.”

Sprak de man die vlak na de verloren halve
finale op het WK nog zei: ‘Frankrijk speelde
antivoetbal’.
(lacht) “Dat was de frustratie na de match. Wie
mijn woorden van toen vandaag niet begrijpt,
kan zich niet inbeelden hoe het voelt om een
WK-finale door de vingers te zien glippen.” (SK)

Atlético Madrid - Real Madrid: zondag 
om 16.15 uur op Eleven Sports

‘Als we Europees kampioen
kunnen worden door 
in de halve finale en in 
de finale 1-0 voor te komen
en dan zeventig minuten 
te verdedigen, dan is het
maar zo’
THIBAUT COURTOIS


