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In het sprinten en het tijdrijden 
zouden we elkaar waard geweest zijn.
Maar bergop was ik beter dan Van Aert

EX-RENNER ROGER DE VLAEMINCK, AAN WIELERFLITS.NL

Jupiler Pro League 
Speeldag 31

Racing Genk - Standard gisteravond

Moeskroen - KV Oostende za 18.30 uur

Eupen - KV Kortrijk za 20.45 uur

Club Brugge - Antwerp zo 13.30 uur

KV Mechelen - OH Leuven zo 16.00 uur

Anderlecht - Zulte Waregem zo 18.15 uur

AA Gent - Cercle Brugge zo 20.45 uur

Waasland-Beveren - STVV di 06/04

Beerschot - Charleroi wo 07/04

Stand

1. Club Brugge 30 70
2. Antwerp 30 51
3. Racing Genk 30 49
4. KV Oostende 30 46
5. Anderlecht 30 46
6.Beerschot 30 44
7. OH Leuven 30 44
8.Zulte Waregem 30 43
9. Charleroi 30 41

10. KV Mechelen 30 41
11. AA Gent 30 40
12. Standard 30 40
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
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De onderwerping

xtra Time Koers haalt vooralsnog niet
het niveau van de voetbalversie. Dat
kan ook moeilijk anders met die lage
frequentie, gasten die niet op elkaar
zijn ingespeeld en die formule, een
hapsnap van toogpraat die eenmaal
goed op gang steevast wordt onderbro-
ken met een leuke, net iets te lange
repo.

Sammy Neyrinck volgde tijdens No-
kere Koerse deze week Mark Cavendish. Die
kwam in die wedstrijd nogal uitgewoond over
de streep, ver na het peloton. De directe en 
officiële reden was een val, de indirecte en
echte reden was dat hij na die al bij al onschul-
dige val nogal makkelijk bleef liggen, wellicht
omdat hij toen al aan het eind van zijn Latijn
was. Anders val je ook niet op die plek, in die
fase van de koers.

Komt het nog goed met jou, Cav? Het had
een vraag kunnen zijn. Maar
neen. Van Mark Cavendish
mag niemand iets zeggen of
vragen over Mark Cavendish,
tenzij hij Mark Cavendish heet.
Op een andere terechte en on-
schuldige vraag van Sammy
wilde Cav niet antwoorden. Hij
excuseerde zich: het was alle-
maal de schuld van die – aldus
Cav – shitty small cycling web -
sites die een quootje van hem
uit een interview overnemen,
waarna die quote een eigen
leven gaat leiden. En dat wil
hij niet meer. Wat hij dan wel
wil? Met rust worden gelaten.

Ik vind het in wielrennen
meevallen met die shitty wie-
lersites, vergeleken met het
voetbal tenminste. Ik weet niet
of Wielerflits daarbij wordt ge-
rekend, ik hoop het niet, want
ik haal daar wel wat info uit. Zoals eergisteren
dat verhaaltje over Mathieu van der Poel en
zijn cockpit, het onderdeel van zijn fiets dat we
vroeger gewoon stuur en stuurpen noemden.
Dat stuur was in Le Samyn ter hoogte van de
kromming afgebroken bij Van der Poel en
daarop besloot Canyon alle (dure) fietsen van
dat type aan de kant te zetten. Klanten krijgen
1.000 euro vergoed en een nieuw stuur, excu-
seer cockpit. Mathieu krijgt die natuurlijk als
eerste.

Waarmee we – alle wegen leiden erheen – bij
Mathieu van der Poel zijn aanbeland. En na-
tuurlijk ook Wout van Aert. Als je de een ziet
staan in de krant, zie je de ander. Op een echt
wel shitty site, die van de Gazzetta dello Sport,
las ik dat Van Aert vandaag met nummer 1
start, het minste wat je kunt verwachten voor
een ex-winnaar. Het grote rugnummernieuws
was dat Van der Poel met 21 van start gaat. Big

deal. Toch voor de Italianen. Eenentwintig is
namelijk het geluksrugnummer van Marco
Pantani. Met 21 heeft hij in 1998 de Tour ge-
wonnen, schreef de Gazzetta er nog bij. De
Tour van 1998… De Tour van de schande. Als
er nu één Tour was die je niet wilde/mocht
winnen, dan toch die. In zijn volgende grote
ronde, die van Italië, werd Pantani uitgesloten
voor doping.

Wat ik mij nu afvraag na het lezen van de
kranten deze week: waar zijn de conculega’s
van Mathieu en Wout of Wout en Mathieu en
heel af en toe Julian – die het inmiddels flink op
hun heupen krijgen van die onophoudelijke
stroom aan lofbetuigingen aan het adres van
die twee/drie? Houden die zich in, is de woede-
uitbarsting nabij, broeden ze op een plan voor
vandaag? Of, waar ik voor vrees, is er echt
sprake van totale onderwerping?

Wielrennen is geen voetbal, waarin je kunt
worden gedomineerd en toch
winnen. Of een paar goals
tegen krijgen, toch zelf nog
een mooie goal scoren en met
een redelijk gevoel van het
veld stappen. Of de VAR met
de vinger wijzen voor het ver-
lies. Wielrennen is vaak een fy-
siologische afrekening, des te
meer naarmate de wedstrijd
zwaarder wordt. Wielrennen is
ook een sport waarin de beste
wil laten zien dat hij de beste
is, zelfs tegen beter weten in.

Dat vertaalt zich in flukser
overnemen, langer op kop blij-
ven, trager van kop af gaan
waardoor de andere zich tus-
sen zijn kader moet plooien
om vooraan te komen. Aan het
eind van een zware wedstrijd
weten de koplopers maar al te
goed wie de sterkste is en ze

zijn niet eens te beroerd om dat onderling toe
te geven, ook al zijn ze nog onderweg. Zo hiel-
den Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe
in de slotfase van de Strade een praatje onder
elkaar. Waarbij Julian tegen Mathieu zei dat het
beste eraf was bij hem en Mathieu dat na de
aankomst even duidde met een extra melding:
Julian zal niet liegen tegen mij. De maat van
Egan Bernal hadden ze eerder al genomen,
zonder te praten, gewoon op het zicht.

Een zware wielerwedstrijd eindigt niet zel-
den met de totale onderwerping en onvoor-
waardelijke overgave. Toprenners worden niet
geklopt, ze capituleren. Soms ver op voorhand
zoals Philippe Gilbert: “Die gasten mogen nog
vijftien pinten drinken de avond voor de wed-
strijd, ze winnen nog.” Het mag een wonder
heten dat ze vandaag met 175 aan de start
staan. 172,5 van hen rijden vandaag de meest
zinloze 300 kilometer uit hun bestaan.

Egan Bernal, Wout van Aert, Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel pushen elkaar tot het
uiterste in de Strade Bianche, begin deze maand. © BelGa

Wielrennen is
een sport
waarin de beste
wil laten zien
dat hij de beste
is, zelfs tegen
beter weten in
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Clement wil
Kossounou en
co. niet afstaan

Philippe Clement ziet zijn spe-
lers die buiten europa interlands
moeten afwerken liever bij Club
Brugge blijven. De kans dat 
odilon Kossounou afreist naar
Ivoorkust is daardoor klein. “Je
zit met verschillende bubbels
die met elkaar in aanraking
zouden komen”, zegt Cle-
ment. “Je zag bij ons al hoeveel
problemen er kunnen ontstaan
door nog maar met een bus
naar Charleroi te rijden.” De eu-
ropese internationals reizen wel
af. “Dat is een ander gegeven. er
zijn daar met de UeFa en de
FIFa andere afspraken over.”
Met antwerp wacht zondag de
topper tussen de eerste en de
tweede in de stand. (SDG)

Kompany hoopt
op veerkracht 
na bekerdrama

anderlecht kan dit weekend 
een rechtstreekse play-off 1-
concurrent uitschakelen. Zulte
Waregem volgt op drie punten
in de stand. “De ontgoocheling
over de gemiste bekerfinale was
groot”, gaf Vincent Kompany
toe. “Maar die ontgoocheling
moeten we gebruiken als moti-
vatie. of dit een match op leven
en dood is? elke match is dat.”
Trebel verschijnt mogelijk aan
de aftrap. De wintertransfers
Diaby, Bruun larsen en ashi-
meru zijn voorlopig geen meer-
waarde. “als je zonder geld de
markt opgaat, zou het raar zijn
dat je spelers vindt die vijf keer
beter zijn dan el hadj, Verscha-
eren of Sambi.” (tlB)

13
De competitiewedstrijd tussen
Waasland-Beveren en StVV
gaat niet door. De truienaars
kampen met dertien corona -
gevallen binnen de staf en de
spelersgroep en dienden een
verzoek in om de degradatie-
kraker uit te stellen. De nieuwe
speeldatum is dinsdag 6 april.
ook Beerschot en Charleroi
spelen vandaag niet vanwege
een coronagolf bij de Carolo’s.
Zij mikken nu op 7 april. (BelGa)

Tim Merlier heeft de Bredene
Koksijde Classic gewonnen. Na
een leuke koers was hij de snel-
ste in een sprint met een klein
groepje. Hij vierde na Le Samyn
en de GP Jean-Pierre Monseré
zijn derde zege van het seizoen.

In het eerste wedstrijduur
werd maar liefst 56 kilometer
afgelegd. Na de verschillende
beklimmingen reed er een
mooi groepje weg. Politt, Pöstl-
berger, Sénéchal, Oliveira, Le-
knessund, Pedersen, Van As-
broeck, Janse van Rensburg,
Norman Hansen, Walscheid,
Planckaert en Declercq rukten
zich los van het peloton. Er was
wel nog 115 kilometer af te leg-
gen op het moment dat ze aan

Merlier sprint sneller dan Pedersen 
in Bredene Koksijde Classic

hun avontuur begonnen. Een
groepje met Merlier en Rickaert
kon na een lange achtervolging
aansluiten.

De Oostenrijker Pöstlberger
probeerde het solo, maar bleef
niet vooruit. We gingen sprin-
ten met een kleinere groep en
daarin was Merlier duidelijk de
snelste. Pedersen eindigde als
tweede, Sénéchal was derde.
“Een eer om Pedersen te kun-
nen kloppen”, glunderde Mer-
lier. “Die kerel heeft toch al
mooie koersen gewonnen.”

Vorig jaar won de Deen van
Trek-Segafredo Gent-Wevel-
gem. Laat dat nu net de klassie-
ker zijn waar Merlier van
droomt. (Fhn)

Tim Merlier (Alpecin-Fenix)
gooit zijn fiets als eerste over
de streep in Koksijde, voor
Mads Pedersen. © VDB

Vanhaezebrouck
haalt fors uit naar
scheidsrechtersbazen
Recente tussenkomsten van
de VAR, of net het gebrek
daaraan, zitten Hein Van -
haezebrouck hoog. Volgens
de Gentse coach beginnen
de fouten helemaal boven-
aan, bij de bazen van het
Referee Department.

Vanhaezebrouck zit nog altijd
in zijn maag met de twee straf-
schopmomenten tegen Club
Brugge, een eerste waarbij Mig-
nolet Depoitre neertrekt en een
tweede waarbij Denswil die-
zelfde Depoitre onderuithaalt.
Vanhaezebrouck begrijpt om te
beginnen niet waarom Bert Put
was aangeduid als VAR. 

“Ik vind het onverstandig om
één maand na het falen van de
VAR tegen Eupen dezelfde man
aan te stellen. Dan kijk ik naar
degene die de aanstellingen
doet. Er is na Eupen een be-
leefd schrijven van de club ge-
weest. Maar blijkbaar is dat het
signaal om te stellen: wij hou-
den daar geen rekening mee.

“Als er iets gebeurt in een an-
dere match is het Referee De-
partment er als de kippen bij
om te reageren. Nu zijn er twee
fases – of dat met Club Brugge
te maken heeft laat ik in het
midden – waarbij ik nog altijd
wacht op het Referee Depart-
ment om toe te geven dat er fou-
ten zijn begaan. Sorry, als je op
die manier handelt, dan kan ik
weinig respect opbrengen voor
degenen die daar verantwoor-
delijk zijn. Er lopen te veel din-
gen fout. Het grootste probleem

zit in de begeleiding, de omka-
dering en de communicatie.”

Frank De Bleeckere is het ge-
zicht van het Referee Depart-
ment. “Ik ga daar geen namen
op plakken”, zegt Vanhaeze-
brouck. “Maar álles moet ge-
woon beter op dat niveau. Als
een coach zoveel fouten maakt,
dan ligt hij gewoon buiten. En
als een speler zoveel fouten
maakt, dan vliegt hij uit de
ploeg.”

Voor de match tegen Cercle
Brugge lijkt Vadis Odjidja klaar

voor een basisplaats. De aan-
voerder van de Buffalo’s trainde
de voorbije dagen voluit. Mar-
reh, Ngadeu en Plastun maak-
ten speelminuten bij de belof-
ten, maar Vanhaezebrouck wil
met hen niet overhaasten. Vol-
gende week vertrekt de Kame-
roener Ngadeu net als anderen
voor interlandverplichtingen.
“Ik hoop dat ik hem safe terug-
krijg”, zegt Vanhaezebrouck.
“Sowieso hebben we al onze in-
ternationals opgedragen voor-
zichtig te zijn.” (Rn)

‘Het grootste
probleem zit in 
de begeleiding, 

de omkadering en
de communicatie’

HEIN VANHAEZEBROUCK
CoaCh aa Gent


