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De voetballer

erder deze week... Ik kijk op de iPad
naar een rugzak, gedragen door een
lichtdonkere jongen met een Michael
Jackson-neus en een wilde haarbos.
Hij kijkt bozig. Hij draagt een aartsle-
lijke rugzak. De fondkleur is bruin. Op
dat bruin, maar in bleekbruin, drie te-
rugkerende figuurtjes die met wiskun-
dige precisie zijn verdeeld. De twee
geometrische doen denken aan de ro-

zetten in het glasraam van een gotische kerk en
het derde is een logo, een scheve L met bo-
venop een gestileerde V.

Jaaa, u heeft ’em: het is een rugzak van Louis
Vuitton. Ik wil u verklappen wat ik nog zie: gou-
den ritsen aan weerskanten, een blauwe ru-
grand en lelijke blauwe draagbanden en er
hangt ook nog zo’n adreshouder aan, in het fel-
rood. De onderkant, die het meeste te verduren
krijgt bij normaal gebruik van
een rugzak, is kraakwit. Zo’n
rugzak waar elk moment een
chihuahua of maltezer uit kan
springen.

Ik zit op de Amerikaanse site
van Louis Vuitton. De rugzak
heeft een naam: LVxNBA New
Backpack. De uitleg verklaart
veel, of niet zo u wil. Ik wil van
een rugzak graag weten wat er
allemaal aan aparte vakjes
voorzien is, voor de laptop, de
iPad, de smartphone, eventu-
eel een oplaadbatterij, een in-
gebouwde hoes tegen de regen
misschien.

Deze uitleg heeft het over
hoe de rugzak eruitziet: ‘... hij
toont de combinatie van de
klassieke kleuren van het NBA-
logo met het klassieke mono-
gram-canvas van Louis Vuitton. Het ontwerp is
van de hand van Virgil Abloh en zijn New Back-
pack is de moderne visie van de sporttas van de
man.’ Ik schrijf maar op wat er staat, maar dat
laatste kan kloppen. Ik heb nog nooit een sport-
vrouw met Louis Vuitton-tassen zien rondzeu-
len, al ben ik niet helemaal zeker van Serena
Williams. En ook niet van Kim Clijsters, maar
die reist de laatste tijd nog minder dan ze ten-
nist.

De afmetingen van het backpack limited edi-
tion: 45 centimeter hoog, 24 breed en 20 diep.
Kostprijs 3.800 dollar Ofte 3.200 euro. I. Kid.
You. Not. Out of stock zegt de site. Call for availa-
bility. Algehele opluchting: we mogen bellen om
te weten hoe en wanneer ze kunnen leveren.

Dit onmogelijke huwelijk van Louis Vuitton
met de NBA was mij nog niet opgevallen: 43 ver-
schillende items van het met afstand duurste
modemerk ter wereld dragen de signatuur van
de meest zwarte, meest activistische en wellicht
meest atletische sport/competitie ter wereld.

Dat begint bij een brilkas van 390 euro over een
courtside dekentje van 1.230 euro, een thermos
van 1.600 euro tot het duurste item, een parka
van 2.700 euro. Het hele LVxNBA-gamma is
voorzien van dat kenmerkende NBA-logo. Dat
ligt nu trouwens onder vuur van de ‘cancel-
laars’ want de dribbelende basketbalspeler in
het logo – ik verzin niks – dribbelt... niet zwart
genoeg.

Wat een zinnig mens zich dan afvraagt: wie
koopt die dingen? En wie durft, niet gehinderd
door welke gêne dan ook, zich daarmee op
straat te vertonen? Eerder deze week kregen we
het antwoord: Kevin De Bruyne kwam dinsdag
op het nationaal trainingscentrum van Tubeke
aanwaaien met twee rolkoffers en op zijn rug
dat backpack.

Dat weet ik omdat twee collega’s een derde
van een van hun sportpagina’s hebben gewijd

aan enerzijds de auto van
Michy Batshuayi en anderzijds
de outfit van KDB. Als een eind-
redacteur mij zou vragen om
een tekstje bij de outfit/auto
van een voetballer, ik zou in
een acute depressie terechtko-
men. Ik koester dus immense
bewondering voor de collega’s
die dat hebben uitgezocht; om
elkaar in hun wederzijdse el-
lende bij te staan, waren ze ge-
lukkig met twee.

De auto van de reservespe-
ler van de middenmoter Crys-
tal Palace kost 445.000 euro.
Er zit 810 PK onder de motor-
kap – voor de wielrenners:
twee flinke John Deere’s – en de
max is 300. Kilometer. Per uur.
Dat wordt verkocht. Dat wordt
gekocht. Erger nog: daar wordt

mee gereden. Door iemand die al jaren meer
minuten op de bank zit dan hij op het veld
staat.

Ook de broek waarmee KDB arriveerde, was
een paragraaf waard in de sportmode-rubriek.
Het waren Sunday Service track pants, signa-
tuur van Kanye West, kostprijs 321 euro. En
daarboven droeg hij een Holy Spirit crewneck
van 301 euro. (Rep u: alleen nog te verkrijgen in
M en L). En hij had schoenen aan. Geen voetbal-
schoenen, maar Jordan 11 retro low snake light
bone sneakers. Die heb je al voor 283 euro,
maar dan wel alleen in maat 52.

Het is wat het is en het is geen sport en toch
schrijven we erover op de sportpagina’s. Het
leuke is: de kleren maken de man niet. Echt
niet. Het is omgekeerd: plots is Kevin De Bruyne
niet die bovenmatig getalenteerde voetbalma-
chine, maar een gewone jongen met een baby-
face, sproeten en weerbarstig haar. Die bult is
een rugzak, en hij loopt in een pyjama op
straat.

Kevin De Bruyne op het nationaal trainingscentrum van Tubeke met twee rolkoffers en op zijn
rug de LVxNBA New Backpack. © Photo News
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‘De Ronde? Ik zal nadenken hoe
ik het anders kan aanpakken’
‘Wout en ik hebben te wei-
nig steun gekregen.’ Dat zei
Mathieu van der Poel nadat
hij derde was geworden in
de E3 Harelbeke. MvdP en
Wout van Aert zijn tegen-
standers bij het leven. Maar
ze hadden bondgenoten
kunnen zijn, in de strijd
tegen het almachtige blok
van Lefevere.

Soms is hij niet om aan te spre-
ken als hij de koers heeft verlo-
ren. Zo was dat na de tweede
etappe van de Tirreno-Adriatico.
Foutje in de sprint tegen Alaphi-
lippe en geklopt, dat vergaf Van
der Poel zichzelf niet. In de
mixed zone van de E3 Harelbeke
was er niets van dat. Van der Poel
heeft gekoerst en verloren en
daar kon hij mee leven. “Ik ge-
loof niet dat ik iets fout heb ge-
daan vandaag”, zei hij. Alleen dit:
“Het is heel moeilijk opboksen
tegen zo’n blok.”

Dat blok, dat was het blok van
Deceuninck-QuickStep. Met Zde-
nek Stybar, vriend en trainings-
maat van Van der Poel. Dat was
ook Florian Sénéchal en Kasper
Asgreen, de winnaar. “En dan
vergeten we er nog één. Lampa-
ert viel weg met een lekke band.
Anders hadden ze nog iemand
mee vooraan. Ze waren met te
veel en ze hebben het slim aan-
gepakt.”

Dat was allemaal toch een
beetje zuur voor Mathieu van der
Poe. “Het was op de Taaienberg
al duidelijk, toen ze met een hele
ploeg de forcing voerden. Toen
wist ik al dat het moeilijk zou
worden”, zei Van der Poel.

Asgreen viel aan op ruim 65

kilometer voor de streep. Van
der Poel: “Wout en ik, wij heb-
ben heel weinig steun gekregen
in de achtervolgende groep. Die
wedstrijd hebben wij zelf moeten
dragen. Dan kom je aan die cru-
ciale punten en heb je net een
halfuur op kop gereden. Dan had
ik niet meer die versnelling om
de rest pijn te doen.”

De Nederlandse kampioen zei

gisteren diep in de finale Wout
van Aert te hebben gemist. “Zon-
der een lekke band van Wout
hadden we misschien een an-
dere koers gekregen. Ik had hem
vandaag wel kunnen gebruiken
als bondgenoot tegen dat blok.”

Van der Poel past voor Gent-
Wevelgem. De Strade, de Tirreno
en Milaan-Sanremo hebben er
dieper in gehakt dan hij heeft
verwacht en enkele dagen rust
zijn voor hem welkom. Woens-
dag rijdt hij Dwars door Vlaan-
deren, zondag is de Ronde van
Vlaanderen. Wordt dat weer bok-
sen tegen dezelfde tegenstander?

“De Ronde is toch een andere
koers. Daar is het meer man te-
gen man. Ik zal mijn best doen
en nadenken hoe ik het anders
kan aanpakken.” (MG)

‘Het is heel
moeilijk opboksen
tegen het blok 
van Lefevere’

MATHIEU VAN DER POEL

Tour van 2023
start in Baskische
hoofdstad Bilbao

De tour de France van 2023 zal
starten in de Baskische hoofd-
stad Bilbao. Dat maakte tour -
organisator Aso gisteren be-
kend. Aso en de stad Bilbao
waren al sinds 2016 in onder-
handeling. Deze week werd ein-
delijk overeenstemming bereikt.
Het is de eerste keer sinds
1992 dat de Tour zal terugke-
ren naar Spaans Baskenland.
toen was de Grand Départ in
san sebastián met een proloog
die door de Bask Miguel Indurain
werd gewonnen. De tour zou dit
jaar in eerste instantie in Kopen-
hagen beginnen. Maar het eK
voetbal strooide roet in het eten.
er werd daarom gekozen voor
het Franse Brest. (BeLGA)

Oliver Naesen: ‘Boven 
ons gewicht gebokst’
Hun koers leek verloren, op de
Taaienberg. Als nieuwelingen
verschalkt door het machtsblok
van Deceuninck-QuickStep. Ge-
lukkig bracht de lekke band van
Van Aert Greg Van Avermaet en
Oliver Naesen opnieuw in koers. 

“Te ver”, zat Oliver Naesen bij
het opdraaien van de Kortekeer
en Taaienberg. “Chance dat Van
Aert lek reed en dat hij met zijn
team de achtervolging inzette.
Dat bracht Greg en mij iets snel-
ler weer vooraan.” 

Eenmaal daar liet het AG2R-
duo het werk over aan Van Aert
en Van der Poel. “Uit schrik, eer-
lijk gezegd. Want ja, persoonlijk
bokste ik toch wel een beetje bo-
ven mijn gewichtsklasse. We wil-

den zeker de finale overleven. In
de slotfase hebben we ons niet
verstopt. Maar Deceuninck-
QuickStep leverde een geweldige
teamprestatie. Soit, dit is mijn
eerste prijs van het jaar. Ik ben
tevreden.”

Ook Greg Van Avermaet sak-
kerde de stenen uit de grond
toen hij na de Taaienberg plots
achter de feiten aanholde. “Ik
kon mezelf voor het hoofd
slaan.”  In de finale was hij bij de
besten. “Oli en ik reden voor het
eerst met z’n tweeën de finale,
dat is positief. Alleen... moeten
we proberen die finale nóg beter
aan te pakken. En er iets uitha-
len. We lieten het wat door de
vingers glippen.” (JDK)

Mathieu van der Poel op de Paterberg in de E3 Harelbeke. ‘In de
Ronde zal het meer man tegen man zijn.’ © Photo News

Oei, Wout van Aert. Eén week
voor de Ronde van Vlaanderen
overkwam het je beter niet, daar
op de Tiegem. Zo sterk, zo gul in
de inspanning. Zelfs na die lekke
band. Maar dan: parcheggio.

Het scherm ging op zwart bij
Wout van Aert, halfweg de Tie-
gemberg, laatste helling van de
dag. Requiem na een aanval die
hij een paar seconden eerder zelf
nog had ingeleid. Van der Poel
kwam over hem heen. Stybar.
Naesen, Sénéchal, Van Avermaet
ook. Boven gaapte een gat. “Tien
meter, meer niet”, schatte Van
Aert. “Van Baarle geraakte er nog
net bij. Ons groepje niet.”

Even schrikken, toch wel. Niet
het minst voor Van Aert zelf.

Van Aert sterk en gul in de inspanning,
maar toen kwam de Tiegemberg

“Deze had ik niet zien aanko-
men”, gaf hij grif toe. “Ik voelde
me nochtans goed. Maar plots
waren de benen weg. (grijnst)
Het leek alsof er iemand aan mijn
zadel hing. Het ging niet meer.
Ik plofte in het zadel en game
over.” 

Van Aert is er in die omstan-
digheden de man niet naar om
zich uit te putten in excuses. Dat
deed hij dus ook niet. Alleen dit:
“Ik denk dat ik de inspanningen
die ik moest leveren om terug te
keren na mijn lekke band, cash
heb betaald. Ondanks mijn goeie
gevoel kostte de achtervolging op
de kopgroep veel energie. De car-
touche die ik daar verschiet, kom
ik in de finale tekort.” (JDK)

‘Deze had ik niet
zien aankomen. 
Ik voelde me

nochtans goed’
WOUT VAN AERT

19DeMorgen. ZATERDAG 27/03/2021

Bondscoach? Om de drie maanden eens
samenkomen en dan een match spelen:
neen, nu is dat niet mijn ambitie

CLUB BRUGGE-COACH PHILIPPE CLEMENT, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’


