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Hartjes voor Stuyven

k heb mij iets voorgenomen bij het schrij-
ven van deze column, maar ik weet niet of
het zal lukken. Aan het eind zullen we het
pas weten.

Zaterdag eindigde het hier als volgt:
“Het mag een wonder heten dat ze van-
daag met 175 aan de start staan. 172,5
daarvan rijden vandaag de meest zinloze
300 kilometer uit hun bestaan.”

Waarop gisteren een reactie kwam: “De
schoonheid van de koers is dat zo’n halfje toch
kan winnen als hij het slimmer aanpakt.” De 
afzender – nu een gewaardeerde collega – was
zelf ooit een halfje in de koers. Half in de bete-
kenis van halfvol, niet halfleeg, voor alle dui-
delijkheid. Ik herinner mij dat hij mij ooit
vertelde hoe hij Belgisch kampioen werd door
slim te zijn.

Een andere op Twitter reageerde: “Je zat er
gelukkig glad naast in je co-
lumn.” Dat heb je met sport.
Dat is een wet uitgevonden
door Koen Meulenaere: doe
een voorspelling in de sport en
je zult zien dat je ervoor wordt
afgestraft. Ik ben ten behoeve
van een uitgeverij laatst door
een kwarteeuw van mijn co-
lumns gefietst. De conclusie na
een paar dagen lezen was hard
maar het is wat het is: ik zat er
weleens naast, en meer dan
eens.

Ik ben van de oude stempel:
dit vak is eenrichtingsverkeer.
Op een paar vaste pennen-
vrienden na die op een repliek
mogen rekenen, kunnen reac-
ties mij gestolen worden, maar
deze was terecht en ook nog
eens respectvol (hij vond het
een uitstekende column). Toen
ik die reactie wilde checken
ten behoeve van dit stukje zag ik mijn tweet
van gisteren terug verschijnen. Die luidde:
“Met deze superverdiende overwinning van de
hele aardige, slimme en goeie renner @Jasper -
Stuyven is de koers anno 2021 NOG mooier en
spannender geworden.”

Beetje glad. Alsof ik naar een exclusief inter-
view hengel. Neen dus. Waarom ik die dan wel
stuurde? Ik weet het nog steeds niet. Het
kwam vanuit mijn onderbuik. Ik was gewoon
blij voor die renner, Jasper Stuyven, die ik be-
halve ooit samen aan dezelfde tafel tijdens de
Kristallen Fiets van haar noch pluimen ken,
maar die mij altijd weer opvalt door zijn wel-
doordachte antwoorden in interviews. 

Ik was ook blij voor zijn ploeg; met in mijn
fietsenberging drie Treks om uit te kiezen is
dat toch een beetje mijn favoriete
fietsenmerk. En voor zijn ploegleider Steven
de Jongh die altijd aardig is. En voor general

manager Luca Guercilena die ik nog ken van
zijn tijd bij Patrick Lefevere. En niet het minst
natuurlijk voor operations manager Elke Wey-
landt die zaterdag ongetwijfeld een Vanse-
venantje heeft gedaan in haar woonkamer. En
omdat ik die opmerking van Tom Boonen
vorig jaar – bij Trek koersen ze zoals bij de
Chiro – een beetje te onrespectvol vond.

Mijn oog viel op de likes onder mijn tweet:
419 hartjes, dat moet voor een tweet van mij
een record zijn en dat zegt minder over mij of
de tweet dan wel over de man over wie de
tweet ging. Jasper Stuyven had die als 418de
overigens ook geliket en dat vind ik dan weer
een hele eer. Oké ja, ik heb zaterdag net als ie-
dereen mijn eieren in een ander mandje ge-
legd, maar toen op honderd meter van de top
van de Poggio die sprintbom van een Caleb
Ewan er nog aan hing, zelfs even voorop ging,

was het duidelijk: ook een
slimme kon winnen.

Stuyven heb ik na zijn over-
winning in Kuurne-Brussel-
Kuurne in 2016 op Twitter al
eens bewierookt met iets in de
trant van “We hebben een
nieuwe Museeuw”. Hij was
toen 23 en leek met zijn talent
als afmaker/finisseur voorbe-
stemd voor een carrière. Zelf
reageerde hij toen ook en ging
op de rem staan: “Bedankt,
maar niet overdrijven.”

Winnen moet je leren, win-
nen kun je leren, als je maar
durft te verliezen. Dat is wat
Jasper Stuyven eergisteren
deed, in een stijl die deed den-
ken aan toen in Kuurne. Han-
den in de beugels en rijden
maar. Na de Poggio kreeg hij
met Soren Kragh Andersen een
Deen mee in die laatste kilome-

ters. Sinds Rio en Jakob Fuglsang weten we dat
Denen rijden. Zonder SKA was de Jappe uit Leu-
ven eraan geweest in de laatste decameters. Nu
overleefde hij het aanstormende peloton.

Is er iemand die Stuyven deze overwinning
misgunt? De perschef van Club Brugge ver-
wonderde zich over de algemene blijheid
onder de koersvolgers die Stuyven te beurt
viel. Hij vergeleek het met voetbal, waarbij
supporters toch alleen voor hun eigen ploegje
supporteren. Die authenticiteit en de liefde
voor de sport en dan pas voor de atleet is pre-
cies het onderscheidend vermogen van wiel-
rennen en heel veel andere sporten tegenover
voetbal, dat zijn populariteit ontleent aan
stammenoorlogen eerder dan aan de liefde
voor sport.

Overigens, ik ben geslaagd in wat ik mij had
voorgenomen: een column over de koers en
die ging niet over… u weet wel wie.

Jasper Stuyven spuit de spumante vrolijk in het rond na zijn mooiste overwinning ooit. 
Op het podium in Sanremo wordt hij geflankeerd door Caleb Ewan en Wout van Aert. © LAPRESSE

De liefde voor
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dan pas voor 
de atleet is
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vermogen van
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Combineer Van der Poel en 
Pogacar en dan heb je merckxiaans. 
Maar dat is er nog niet vandaag

EX-WIELERKAMPIOEN EDDY MERCKX, AAN VRT

Lukaku getest op corona bij Inter, 
nu afwachten of hij naar België mag
In Milaan wacht Romelu Lu-
kaku op een seintje. De beslis-
sing of hij de komende dagen
alsnog mag afreizen naar België
ligt in handen van het ATS, de
regionale gezondheidsdiensten
in Lombardije. Gisteren onder-
gingen spelers en stafleden van
Inter allemaal nieuwe corona-
tests, na de virusuitbraak bin-
nen het team. In de laatste 
testronde (afgenomen op don-
derdag) was Lukaku alvast 
negatief. Bij Inter hopen ze op
geen nieuwe gevallen. 

Momenteel heeft het ATS
spelers van Inter verboden om
het land uit te reizen. Er wordt
wel druk verwacht van de
KBVB en andere federaties als

alle internationals vandaag op-
nieuw negatief testen. Dries
Mertens van Napoli raakte vorig
jaar in een gelijkaardige situatie
nooit bij de nationale ploeg.

Als eventuele vervangers
voor Lukaku heeft bondscoach
Roberto Martínez Christian
Benteke en Michy Batshuayi in
de weegschaal liggen. De eerste
is vaste basisspeler bij Crystal
Palace, de tweede kwam al vijf
wedstrijden op rij niet meer van
de bank. Palace had dit week-
end vrijaf. Beide spelers zijn al
in België.

De Rode Duivels verzamelen
vandaag in Tubize. Ook daar
worden ze eerst getest op Co-
vid- 19. (KTH)

Romelu Lukaku is
onzeker voor

interlands tegen
Wales, Tsjechië en

Wit-Rusland

Doku scoort eerste goal in
acht maanden bij Rennes
20 maart 2021: zijn eerste Ligue
1-doelpunt. Ook 20 maart 2021:
de eerste directe rode kaart in
zijn carrière. Jérémy Doku heeft
de teleurstelling snel achter
zich gelaten. Zijn team Rennes
won met 1-3 bij Metz. 

Trainer Bruno Genesio cata-
logeerde de rode kaart onder
de jeugdzondes. “Het was eer-
der een  onhandige  actie dan
dat er  kwaaie wil achter zat”,
klonk het. “Hij is en blijft een
jonge speler.”

De uitsluiting was een dom-
per op de feestvreugde. Eerder
in de match had Doku, de aan-
winst van 27 miljoen euro, na
acht maanden proberen einde-
lijk de nul achter zijn naam uit-

gewist. “Soms vergeten we dat
die jongen nog altijd maar acht-
tien is”, zei Genesio. “Hij wist
dat hij aan zijn afwerking moest
werken. Maar met zijn gave om
een speler uit te schakelen kan
hij tot een aanvaller van erg
hoog niveau uitgroeien.”

Met zijn tempoversnellingen
en onvoorspelbaarheid kan
onze landgenoot een tegenstan-
der wel degelijk pijn doen. In
de Ligue 1 heeft Doku al zijn 
karretje aangehangen bij de top
van de strafste dribbelaars; 63
procent van zijn passeerbewe-
gingen zijn succesvol. Vooral
aan de voortzetting is nog werk,
maar bij Rennes blijven ze ge-
loven in zijn potentieel. (KTH)

De Bruyne leidt
Man City naar
halve finale FA

Alle twijfels zijn weg met vier
goals in drie matchen sinds die
offday tegen Manchester Uni-
ted. Kevin De Bruyne trapte en
paste Manchester City zaterdag
naar de halve finales van de FA
Cup (0-2). Een invalbeurt van
tien minuten tegen Everton vol-
stond om zijn team opnieuw
richting Wembley te loodsen.
City is nog in de race voor vier
prijzen. Over een quadruple wil
zijn beste speler niet spreken.
“We nemen match per match”,
zegt hij. “De fysieke en mentale
tol is zwaar.” Na zijn hamstring-
blessure had De Bruyne enkele
wedstrijden nodig om onder
stoom te komen, maar nu is hij
helemaal terug. (KTH)

Trossard solliciteert naar plekje
van Hazard bij Rode Duivels
Voor het eerst sinds zijn
transfer naar de Premier
League, in juni 2019, is
Leandro Trossard drie keer
beslissend geweest in twee
opeenvolgende matchen.
Wordt hij de vervanger van
Eden Hazard?

Het was bondscoach Martínez
die het als eerste aanstipte, er-
gens in 2017. Toen hij Trossard
(26) bij KRC Genk aan het werk
zag, merkte hij een gelijkaardig
profiel op als dat van Hazard:
een explosieve speler die op-
leeft van acties één tegen één.

Kort na zijn officiële voorstel-
ling bij Brighton & Hove Albion,
een laagvlieger in de Premier
League, ging Trossard zelf op
de vergelijking in. “In balbezit
gelijk ik een beetje op Hazard”,
zei hij. “Hij speelt op dezelfde
positie als ik, dus probeer ik bij
de nationale ploeg zaken van
hem te leren en te stelen met
de ogen.”

Brightons op één na duurste
aanwinst (20 miljoen euro) is
uitgegroeid tot een van de
steunpilaren. Zo vaak is Tros-
sard niet beslissend, maar hij
heeft wel een patent op belang-
rijke goals. Zie de opener in het
kelderduel met Newcastle Uni-
ted (3-0), waar de spelers hele-
maal zijn uitgekeken op trainer
Steve Bruce. Trossard is de red-
der van The Seagulls.

De Rode Duivel is een van de
lievelingen van de fans vanwege
zijn flair. Zijn doelpunten (5) en
assists (4) leverden Brighton dit
seizoen al dertien punten op.
Bij de nummer zestien in de
Premier League heeft hij net

geen voet in één op de drie
goals. Dat vertrouwen brengt
hij mee naar de nationale
ploeg.

Nu Hazard weer out is, klopt
Trossard harder aan. Door en-
kele kwetsuren debuteerde hij
pas in september 2020 voor de
Rode Duivels tegen Denemar-
ken. Toch heeft Martínez een
boontje voor zijn profiel. Josy

Comhair, de makelaar van Tros-
sard, bevestigde dat de bonds-
coach hem in contact bracht
met Atlético Madrid en hem at-
tent maakte op de interesse van
Brighton. Martínez sprak met
Graham Potter, de manager van
Brighton, en prees diens voet-
bal aan bij Trossard. Hij wilde
hem aan het werk zien op een
hoger niveau. 

“Met het oog op meer speel-
minuten bij de nationale ploeg
was ik gebaat bij een betere
competitie”, zei Trossard. “Ik
sprak met de bondscoach voor
mijn transfer. Hij heeft me ge-
holpen met mijn beslissing.”

Brighton krijgt complimen-
ten voor zijn leuk voetbal, maar
het rendement ligt niet hoog.
Trossard werkt eraan. (KTH)

Zijn doelpunten
(5) en assists (4)

leverden Brighton
dit seizoen al 
13 punten op

Leandro Trossard (centraal) krijgt felicitaties van zijn Brighton-
ploegmaats na zijn goal tegen Newcastle. © POOL VIA REUTERS


