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De Oude Beker

ond deze tijd wordt voor de 36ste
keer in de geschiedenis om een heel
belangrijke sporttrofee gestreden en
het is niet de Croky Cup. De strijd
gaat dit jaar tussen Italië en Nieuw-
Zeeland en er is geen fiets of geen bal
in het spel. Zelfs geen ovalen bal, nor-
maal een no-brainer voor Nieuw-Zee-
land. De beker – in de wandelgangen
de Auld Mug of Oude Beker – is in het

leven geroepen door de Britten maar die heb-
ben hem zelf nog nooit gewonnen. De wed-
strijd is na de antieke Olympische Spelen de
oudste sportcompetitie. In geen enkele andere
sport wordt zoveel geld geïnvesteerd voor een
wedstrijd van een week.

Exact 170 jaar geleden vonden de Britse en
Amerikaanse vloot het tijd om uit te maken
wie nu de snelste schoener had. Er werd rond
het eiland Wight gezeild. De America won,
een Amerikaanse boot dus. De trofee, die aan-
vankelijk de Royal Yacht Squadron £100 Cup
heette, werd prompt omge-
doopt tot America’s Cup en
werd geschonken aan de New
York Yacht Club. Bij die schen-
king hoorde een afspraak,
waardoor de beker elke vier
jaar de inzet zou zijn van een
nieuwe zeilcompetitie tussen
de winnaar van de laatste edi-
tie en de winnaar van een
competitie onder uitdagers.

Meer dan een eeuw bleef de
America’s Cup in het bezit van
de New York Yacht Club. Tot in
1983 een Australische boot van
een zeilclub uit Perth de 132
jaar lange hegemonie van de
Amerikanen doorbrak. Daarna
wonnen Amerikanen uit San
Diego weer drie edities, om
dan twee keer de Nieuw-Zee-
landers (voor het eerst en niet
voor het laatst) en twee keer
zowaar Zwitsers te zien winnen.

Dat Zwitsers succes geldt als het meest ex-
treme voorbeeld van maakbaarheid van sport-
succes. Het begon met een rijke Italiaans-
Zwitserse CEO van een Zwitsers farmabedrijf
die graag zeilde. Ernesto Bertarelli had zin in
een time-out en investeerde in een challenger-
boot voor wat toen al de meest veeleisende –
van de portemonnee en van de medewerkers
– zeilcompetitie ter wereld was.

Hij zou zelf stuurman spelen op zijn Alinghi
en werd voor gek versleten. Tot hij met zijn
human resources uitpakte: bij de vorige win-
naar Team New Zealand haalde hij onder
meer schipper Russell Coutts en tacticus Brad
Butterworth weg. Alinghi won overtuigend de
voorcompetitie. Bertarelli deed daarna nog
beter: met maar één Zwitser aan boord (hij-

zelf ) en een halve Nieuw-Zeelandse beman-
ning ging hij in Auckland de Nieuw-Zeelanders
uitdagen. 0-5 werd het in Auckland, de eerste
Europese overwinning ooit. De kiwi’s in rouw.

Daarna kreeg Bertarelli de opdracht de vol-
gende editie te organiseren in een oceaan of
zee naar keuze palend aan zijn land. Pro-
bleempje: Zwitserland had alleen het Meer
van Genève om op te varen en dat was niet
groot genoeg. Alinghi koos voor Valencia en
daar werd het 5-2 winst. Waarna de Amerika-
nen van Oracle twee keer wonnen en vervol-
gens de Nieuw-Zeelanders, waardoor de
huidige America’s Cup in de Baai van Hauraki
bij Auckland wordt betwist tussen enerzijds de
Royal New Zealand Yacht Squadron met als
boot Emirates New Zealand en anderzijds de
Luna Rossa Prada Pirelli, die namens de Cir-
colo della Vela Sicilia in de voorcompetitie
komaf maakten met Team Ineos.

De Italiaanse uitdager kreeg het gedaan van
de Nieuw-Zeelanders dat reglementen werden

aangepast. Er zou niet langer
met meerrompige boten wor-
den gevaren, de multihulls,
maar met een boot met één
romp en met hydrofoils of
draagvleugels. Het resultaat is
een en al spektakel. Toen in de
voorcompetitie veel wind
stond, werd geregeld de grens
van 50 knopen of 92 kilometer
per uur gehaald. Op volle snel-
heid raken de boten of hun
draagvleugels nauwelijks
water.

Na drie van de vier dagen
waarin kon worden gezeild,
was de stand 3-3. Zondag ging
de mist in door gebrek aan
wind. Wie het eerst zeven
races wint, neemt de Ame-
rica’s Cup mee naar huis.

Wat het afgelopen nacht is
geworden, zult u moeten vol-

gen op de website. Daar zijn ook beelden
terug te zien, een aanrader. Match racing tus-
sen dat soort boten is als een stratenrace 
tussen twee F1-bolides, maar dan met de me-
kaniekers en ingenieurs mee in de auto/
boot. Het is een bijzonder agressieve manier
van zeilen tegen de hoogste snelheden ooit ge-
meten en met een bemanning die getooid met
helmen op de millimeter en de seconde de be-
slissingen van skipper en stuurman moet uit-
voeren. 

Pikant detail: bij de Italianen is Jimmy Spit-
hill de man in charge. Spithill won al twee keer
van Team New Zealand, telkens in dienst van
de Amerikanen. En om het drama compleet te
maken: Spithill is Australiër. Een aussie die
komt winnen in Nieuw-Zeelandse wateren, dat
zou de ultieme nachtmerrie zijn voor de kiwi’s.

Emirates Team New Zealand vliegt over het water nabij Auckland tijdens de prestigieuze
America’s Cup. De zeilboten halen snelheden van meer dan 90 kilometer per uur. © AFP

In geen enkele
andere sport
wordt zoveel
geld
geïnvesteerd
voor een
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In absolute waarden heeft Van Aert 
op Prati di Tivo een veel hoger 
vermogen getrapt dan Pogacar

JAN BOONE, INSPANNINGSFYSIOLOOG AAN UGENT, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

Amallah wijst zijn volgelingen 
de weg naar de bekerfinale

Selim Amallah nam zijn
ploegmaats bij de hand in
Eupen en leidde hen met
‘de belangrijkste goal uit
mijn carrière’ naar de
bekerfinale. Die spelen de
Rouches in het weekend
van 24 en 25 april.

Zaterdagavond in het Kehrweg-
stadion.  Een ijzige wind, de
temperaturen zakten. Eupen-
Standard stond na 66 minuten
nog 0-0 toen Amallah (24) de
bal kreeg aan de rand van de
zestienmeter. De Marokkaan
legde goed en knalde met links
op doel. Wat volgde, was won-
derschoon. Een schicht in de
rechterbovenhoek van die
arme Defourny. Het was zo’n
bal waarvan je onmiddellijk
zag: die gaat binnen. 

“Je hebt op bepaalde mo-
ment een speler als Selim no-
dig”, grijnsde coach Leye. Die
0-1 was voldoende voor de Rou-
ches. Ze hadden wat geluk toen
Musona op de lat trapte en de
slotfase was prangend. De vrije
trap van Peeters in de slot -
minuut had hen pijn kunnen
doen. Maar ze kwamen onge-
schonden uit de loopgraven en
onverdiend was het zeker niet.
Voor de derde keer in vijf jaar
tijd speelt Standard de finale
van de Croky Cup. Het is de
achttiende bekerfinale in de ge-
schiedenis van de club. Alleen
Club Brugge doet beter met ne-
gentien.  “De beker moet ons
seizoen kleur geven”, sprak

Amallah. Play-off 1 is weg, play-
off 2 geen zekerheid.

Na een slecht eerste kwartier
ging de aanvallende middenvel-
der voorop in de strijd. Verbe-
ten, af en toe hevig discussië-
rend met de ref. Zijn duels met
Kayembe waren scherp. “Ik
moest sterk zijn, het was inder-
daad pittig.”

Amallah vuurde zijn ploeg-
maats aan, als een schooljon-
gen die wilde winnen op de

speelplaats. Bokadi en Raskin
waren uitstekende luitenants in
Eupen. 

“Selim, reste dans ton match”,
riep het voltallige Standard-
 bestuur toen dat in Eupen even
dreigde mis te gaan. Zij werden
gevolgd door Leye en co. Soms
moet je op hem inpraten. Af en
toe is hij te flegmatiek, te non-
chalant. Maar Amallah luis-
terde, hield zijn hoofd erbij aan
de Kehrweg en dan is hij van
goudwaarde. “We moeten op
dezelfde manier spelen in de
competitie. We kunnen voetbal-
len, hé. Standard is een grote
ploeg, als we alles geven voor
elkaar.” Genieten deed Amallah
naar eigen zeggen niet. “Dat zal
ik wel doen als we de finale 
winnen.” (FDZ)

‘We moeten op
dezelfde manier

spelen in de
competitie’

SELIM AMALLAH
STANDARD

Genk houdt
Anderlecht 
uit finale

Racing Genk speelt de finale
van de beker tegen Standard.
Het klopte Anderlecht gister-
avond met 1-2 in het Lotto Park.
Na achttien minuten scoorde
Onuachu de 0-1 aan de verste
paal. Paars-wit miste zoals wel
vaker dit seizoen precisie in de
aanval – Ait El Hadj wrong twee
grote kansen de nek om. Een
eigen doelpunt van Miazga op
het uur zette Genk in een zetel
(0-2). Even kreeg Anderlecht
weer hoop na een rode kaart
van Lucimi en een rake vrije
trap van Trebel (1-2), maar het
slotoffensiefje leverde geen
goal meer op. Kompany en co.
moeten nu Europees voetbal
afdwingen via de play-offs. (DM)

Dost speelklaar bij Club,
Odjidja onzeker bij Gent
Bas Dost is terug. Na twee en
een halve week afwezigheid
viert de Nederlander vanavond
tegen AA Gent waarschijnlijk
zijn rentree in de frontlinie van
Club. Zonder Dost leed Club
Brugge puntenverlies op Char-
leroi en vloog het uit de beker,
ondanks de goede intenties van
Badji en Pérez. 

Ruim een maand nadat de
eerste medewerkers besmet
raakten, lijkt de coronagolf in
Brugge gaan liggen. Doelman
Ethan Horvath testte zaterdag
als laatste negatief. De test-
ronde bracht geen nieuwe be-
smettingen aan het licht. Club
haalt opgelucht adem na de
meest turbulente maand in tij-

den. Op het hoogtepunt diende
Club maar liefst negen spelers
te missen. Horvath maakt met-
een deel uit van de wedstrijd-
selectie, hij neemt traditiege-
trouw plaats op de bank als
doublure van Mignolet. 

Bij Gent behoort Vadis Od-
jidja weer tot de wedstrijdkern
voor de slag om Vlaanderen,
maar het is nog onzeker of hij
aan de aftrap zal komen. De
aanvoerder trainde de voorbije
dagen wel. Ook Ngadeu is op
de terugweg. De verdediger
trainde de voorbije week met
de groep, maar de match tegen
Club komt nog te vroeg voor
hem. Marreh is na een lange af-
wezigheid weer fit. (TTV/RN)

Standard-speler Selim Amallah verdeelt het spel, Edo Kayembe
van Eupen (l.) ziet af. © PHOTO NEWS

Bij de promotie mag Union
even op een wolk vertoeven.
Ook de Britse eigenaar Tony
Bloom drukte in een video-
boodschap zijn tevredenheid
uit: “Aan deze fabuleuze pres-
tatie hebben we drie seizoenen
hard gewerkt.”

Gezien het recordtempo van
de titel heeft Union extra tijd
om een team klaar te stomen
voor 1A. Verwacht geen al te
drastische make-over. Union
wil niet te veel raken aan de
sterke as, met naast de vlot sco-
rende spitsen Dante Vanzeir en
Deniz Undav ook de spelbepa-
lers Casper Nielsen en Teddy
Teuma en een verdedigende
rots als Christian Burgess. 

Union na 48 jaar terug in eerste klasse:
‘Wij zijn geen club die vedettes haalt’

“Ik praat liever over conti-
nuïteit dan over verandering”,
zei coach Felice Mazzu. “Clubs
als Beerschot en OHL die uit 1B
kwamen zijn goede voorbeel-
den. We haalden in 1B de titel
met veel spelers die nooit eer-
der kampioen speelden. Dan
kunnen we ook in 1A goed pres-
teren met veel spelers die nooit
in 1A speelden.”

Volgens CEO Philippe Bor-
mans volgt een doorlichting
van de kern: “Maar wij zijn geen
club die vedettes haalt. We zoe-
ken naar goede spelers onder
de radar.”  Volgens voorzitter
Alex Murio zal het budget van
10 à 12 miljoen euro in 1A niet
drastisch verhogen. (BF/DCO)

Standard 1

Eupen 0

‘Beerschot 
en OHL die uit 
1B kwamen 
zijn goede

voorbeelden’
FELICE MAZZU
COACH UNION


