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We zijn uitzonderlijk succesvol geweest.
Dit is ook een uitzonderlijke stituatie,
maar we zullen ons erdoor vechten

LIVERPOOL-MANAGER JÜRGEN KLOPP GEEFT NIET OP NA ZES THUISNEDERLAGEN OP RIJ, BIJ BBC

Levensbelangrijke zege van
Moeskroen tegen Standard

De Luikse sukkelstraat.
Standard struikelde in de
zandbak van Moeskroen.
‘Op zo’n veld kan je niet
voetballen’, aldus Mbaye
Leye. Wat rest er nog voor
de Rouches? De beker.

Am Kehrweg, volgende week
zaterdag om 20.45 uur. Daar
speelt Standard zijn laatste
troefkaart uit dit seizoen. In de
halve finale van de Croky Cup
tegen Eupen. Een burenstrijd.
Want in de Jupiler Pro League
wil het niet lukken voor de Rou-
ches. Drie op eenentwintig.

Verloren op Le Canonnier.
Genekt door een knullig eigen
doelpunt van Hugo Siquet. Ta-
bekou zette voor, Bodart kwam
onoordeelkundig uit en bokste
de bal tegen de rechtsachter.
Nochtans had Standard de
match tot dan in handen. Car-
cela miste oog in oog met Koffi,
Klauss miste een aantal keer
precisie in zijn afwerking.

Dat was niet anders na de
rust. Vergis u niet, de Luike-
naars kregen grote kansen.
Klauss trapte over, Koffi pakte
het schot van Raskin en Laifis
kopte vanop pakweg drie meter
nog naast. “We waren niet effi-
ciënt genoeg”, aldus Leye. De
Luikse coach verweet zijn spe-
lers trouwens niets. “We toon-
den engagement, wonnen onze
duels en we kregen kansen. We
hebben alleen niet gescoord.”
Daar draait het natuurlijk wel
om in voetbal.

Leye had wel moeite met de
staat van het veld in Moes-
kroen. Eigenlijk is dat de Belgi-
sche eerste klasse onwaardig.
“Ik ga voor het eerst sinds ik
trainer ben klagen”, zei de Se-
negalees. “Op zo’n veld kan je
niet voetballen. Je kon geen drie
passen na elkaar geven zonder
dat de bal botste.”

Woorden waarin hij trou-
wens werd bijgetreden door
zijn collega Jorge Simão. “Het
komt ons ook slecht uit. Wij zijn
een technische ploeg.” De Por-
tugees zuchtte eens. “Het is
nochtans een nieuwe grasmat.”

“Pas op”, wilde Leye verdui-
delijken. “We verloren niet
door het veld. Maar misschien
kunnen de clubs het televisie-
geld dat ze krijgen investeren
in wat essentieel is? In hybride
velden bijvoorbeeld?”

Hoe dan ook. Play-off 1 is al
langer een illusie voor Stan-
dard. En ook play-off 2 is plots
veraf. De Luikenaars wonnen
dit seizoen tien wedstrijden,
verloren er tien en speelden er
tien gelijk. Dat zijn cijfers van
een middenmoter. (FDZ)

‘Op zo’n veld kan
je niet voetballen.
Je kon geen drie
passen na elkaar
geven zonder dat
de bal botste’

MBAYE LEYE
COACH STANDARD

Beveren lijkt
veroordeeld tot
1B na nederlaag

De doodsklokken luiden op de
Freethiel. Door de eigen neder-
laag tegen Beerschot en de
winst van Moeskroen tegen
Standard, lijkt Waasland-Beve-
ren een vogel voor de kat. De
Waaslanders zijn de verliezers
van het weekend. “Terwijl we
net nu wellicht een van onze
beste prestaties van het seizoen
leverden”, sakkerde coach Nicky
Hayen zaterdagavond al. “Dat
geeft moed. Op de volgende
speeldag moet het dan maar
gebeuren, tegen STVV. Ik wil
hier het woord 1B niet horen
vallen. Zolang de achterstand
speelbaar blijft, doen we er al-
les aan om van die laatste
plaats weg te geraken.” (LUVM)

Da Costa (l.) en Cimirot vechten om de bal. © PHOTO NEWS

Heeft hij voorin de Heilige Graal
gevonden? Voor het eerst onder
Frank Vercauteren pakte Ant-
werp uit met een aanvalslinie
Mbokani-Refaelov-Lamkel Zé.
Resultaat: vier goals.

Zelfs met een mannetje min-
der scoorde Antwerp vier keer,
zelfs met tien hield Vercauteren
vast aan zijn triumviraat voorin.
In elk doelpunt hadden ze een
voetje. Een penalty van Refae-
lov, uitgelokt door Lamkel Zé.
Le Marchand op hoekschop
van Refaelov. Lamkel Zé op
pass van Mbokani en in het slot

Antwerp wint spektakelmatch tegen
Kortrijk dankzij spitsentrio

Verstraete na goed afleggen van
Lamkel Zé. Het had zelfs nog
opvallender kunnen zijn, want
kort na rust werd Refaelov in
de zestien gehaakt door Cheva-
lier. De heroptredende Mbo-
kani had graag gescoord, maar
zag zijn elfmeter gepakt door
Ilic.

“Er was geen twijfel om met
Dieu te starten. En dan zag ik
deze opstelling op mijn papier
staan. Met Gouden Schoen Re-
faelov, topschutter Mbokani en
revelatie Lamkel Zé. Op papier
was dat wel leuk dacht ik, laat
het ons nu ook omzetten op het
veld. Ik kan alleen maar tevre-
den zijn, ik vond de combinatie
echt goed.” (MVS)

‘Ik kan alleen
tevreden zijn. 
De combinatie

Refaelov, Lamkel
Zé, Mbokani was

echt goed’
FRANK VERCAUTEREN
COACH ANTWERP

Jupiler Pro League 
Speeldag 29

Charleroi - STVV 0-0

Eupen - OH Leuven 3-3

Waasland-Beveren - Beerschot 1-2

Antwerp - KV Kortrijk 4-2

Moeskroen - Standard 1-0

Club Brugge - Zulte Waregem 3-0

Anderlecht - KV Mechelen 1-1

Racing Genk - Cercle Brugge 2-0

AA Gent - KV Oostende vanavond, 20.45 uur

Stand

1. Club Brugge 28 66
2. Antwerp 30 51
3. Racing Genk 30 49
4. KV Oostende 29 46
5. Anderlecht 30 46
6.Beerschot 30 44
7. OH Leuven 30 44
8.Zulte Waregem 30 43
9. KV Mechelen 30 41

10. Charleroi 29 40
11. Standard 30 40
12. AA Gent 28 37
13. Eupen 30 37
14. KV Kortrijk 30 36
15. STVV 30 32
16. Moeskroen 30 30
17. Cercle Brugge 30 29
18. W.-Beveren 30 25

Standard 0

Moeskroen 1

Kortrijk 2

Antwerp 4

column

HANS
VANDEWEGHE
Sportjournalist
@hansvdw

Wat. Een. Klassieker.

eze week zat er een boek in de bus, het
nieuwste sportboek van Lannoo in sa-
menwerking met Grinta: Cycling Hots-
pots, 12 toplocaties voor wielrenners.
Wielerliefhebbers hebben er ook wat
aan, sinds iedereen overal boven ge-
raakt met die elektrificatierage van de
laatste jaren. Een aanrader dat boek, al
was het maar voor de mooie beelden
en interessante tips en echt niet omdat

ik een presentexemplaar moet wettigen, iets
waar ik meestal mijn voeten aan veeg.

Het boek valt op door de mooie coverfoto. Je
ziet een zwoegende fietser in een groen glooi-
end landschap. Zijn houding verraadt beulswerk
op het witte lint dat hij achter zich heeft gelaten.
De cipressen in de verte verraden waar hij rijdt:
ergens tussen Siena en Montal-
cino. De neus ver over het
stuur, zwoegt en zweet hij op
una strada bianca. Ik zou niet
weten op welke settore sterrato
het is, maar ik ben overtuigd:
sinds zaterdag staat de Eroica –
de gepijlde tocht en niet de
massatoeristenversie – op de
bucket list, en meteen helemaal
bovenaan.

In september verscheen hier
een column met als titel ‘Wat.
Een. Tour.’ Origineel is het niet
maar die Strade Bianche, editie
2021: Wat. Een. Klassieker. José
De Cauwer had tranen in de
ogen na afloop. Hij vond het
een van de mooiste wielerwed-
strijden ooit. Hij dwaalt: de
Strade Bianche van 2021 is de
mooiste klassieker aller tijden.
Nooit heeft een sterker deelnemersveld de finale
gekleurd, zelden was de spanning tussen zes
van de allerbeste renners van de wereld tot in
de laatste hectometers zo te snijden.

De drie beste klassieke renners van het mo-
ment die samen de finale ingaan met de twee
laatste Tour-winnaars en een achtcilindercrosser-
tje van 21. Het is ongezien in de geschiedenis van
het cyclisme en zal misschien nooit meer voor-
vallen. Een historische Luik-Bastenaken-Luik
komt misschien het dichtste in de buurt, maar
dat moeten de specialisten uitzoeken. Of een rijk
na-Tour-criterium, maar dan zonder startgeld en
zonder scenario vooraf van wie waar wordt ge-
acht te ‘demarreren’ en welke twee of drie de
sprint aangaan en wie mag winnen.

Niets van dat alles zaterdag. Dit was koersen
met open vizier. Leg op tafel die kaarten, haal je
troef boven en kijk waar het schip strandt. Dit
was ook Koers 3.0. Dit was de Eroica in het echt:
heroïsch. Hoe zo’n Julian Alaphilippe achteraf

reageerde: “Ik ben blij voor Mathieu dat hij heeft
gewonnen, want hij was de beste.” En Mathieu
van der Poel in de nababbel: “Julian had mij ge-
zegd dat zijn benen niet meer goed waren. Die
van mij wel. Ik voelde dat ik nog wat achter de
hand had. Julian zal niet liegen.”

Uren later verscheen een tweet met een
foto van de demarrage van Van der Poel die in
de Via Santa Catarina de grote platte plavui-
zen uit de grond deed daveren. Een bekende
wielertwitteraar schreef: “Heeft ooit eerder
iemand Alaphilippe zo kunnen reduceren tot
een wielertoerist?” Kort daarop reageerde
Alaphilippe, niet nijdig, niet boos. Zijn re-
pliek: “Ik had nochtans de indruk dat ik snel
naar boven reed.” Gevolgd door een lachende
emoji. Vintage Julian, oké met zichzelf en zijn

prestatie.
Door de Porta di Fonte-

branda Gate, daar al 10 procent,
overgaand in de Via Santa Cate-
rina met zijn 16 procent, knalde
Van der Poel 500 meter voor de
finish vanop de kop weg. Zijn
twee compagnons de route
stonden stil. Dan iets verder
scherp rechts in de Via Delle
Terme en zo naar de Via Banchi
di Sotto. Met nog 300 meter
licht bergaf te gaan en met een
comfortabele voorsprong op
een capitulerende Alaphilippe
en een uitgewoonde Egan Ber-
nal, kon het zondagskind van
ene Adri en Corinne – de genen-
mix van een harde Brabander
en een Tour-winnaar – de zege
ruiken. In de Via Rinaldini
begon hij te genieten. De laatste

zeventig meter naar de Piazza del Campo werd
Mathieu van der Poel een bokser. Back on top.
Opnieuw.

Het stond hier al een keer: Mathieu van der
Poel is het grootste talent ooit op twee wielen,
van om het even welk type of soort en in welk
kader dan ook. Gedreven door zijn eerzucht
heeft hij zich weer helemaal bovenaan de voed-
selketen van het cyclisme geparkeerd. Neen, hij
zat niet met revanchegevoelens na die half mis-
lukte Italiaanse campagne van vorig jaar.

Leugenaar. Natuurlijk was hij beledigd. Kans-
loos in de Strade 2020, dat kon hij nog op die
lekke band steken – en op de verzengende hitte
waar hij af en toe problemen mee heeft – maar in
Milaan-Sanremo uit de wielen worden geknald
op de Poggio, een helling waar geen levend
wezen sneller dan hij zelf naar boven zou mogen
rijden, dat was er ver over. Dat zou hem niet
meer overkomen. Afspraak op zaterdag 20
maart.

Alaphilippe en Bernal werden snel naar de achtergrond verwezen toen Van der Poel zijn
ultieme demarrage inzette. © GETTY IMAGES

Dit was het veld
van een rijk na-
Tourcriterium,
maar zonder
startgeld en
zonder
scenario van
wie mag
winnen. Dit was
Koers 3.0:
koersen met
open vizier
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