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Gilbert kondigt einde carrière aan
na 21 glorierijke profseizoenen
Philippe Gilbert stopt op het
einde van 2022 met koersen.
Hij zal dan aan het eind van een
contract van drie jaar met
Lotto-Soudal zijn. Op zijn veertigste, dan is het mooi geweest.
Gilbert kondigde zijn afscheid aan bij radiozender Vivacité. De renner maakt woensdag zijn rentree in het peloton
voor de Waalse Pijl. Hij laste
dit voorjaar een break in na
Milaan-Sanremo. De wil was er
nog wel, maar de benen draaiden vierkant.
Gilbert kon op het einde van
2019 een lucratief contract tekenen bij de Belgische WorldTour-ploeg Lotto-Soudal. Gilbert zal in die drie seizoenen

De Belg zal in zijn
drie seizoenen
bij Lotto-Soudal
3 miljoen euro
hebben verdiend

een salaris van 3 miljoen euro
hebben verdiend. Dat is veel
meer dan zijn vorige baas Patrick Lefevere, bij wie hij de
Ronde en Parijs-Roubaix won,
nog wilde betalen. Zijn goede
band met John Lelangue, de
manager van Lotto-Soudal, was
niet vreemd aan dat contract.
Het wielrennen is aan de
jonge coureurs: Pogacar, Evenepoel, Van der Poel, Van Aert,
Pidcock… Renners als Valverde
(41) en Gilbert worden een anachronisme. Lelangue verwacht
wel nog resultaten van Gilbert.
Misschien wint hij een rit in de
Tour die zijn salaris justiﬁeert.
Als dat niet zo is, zal zijn erelijst
indrukwekkend blijven. (MG)

Copa del Rey
35ste trofee
voor Messi

Tielemans speelt ﬁnale
FA Cup tegen Chelsea

Een Copa del Rey bij op het
palmares. Sinds voorzitter Bartoméu verjaagd is bij Barcelona
is de hemel toch weer opgeklaard. De balans van Lionel
Messi sinds zijn vertrek: 29
goals, 10 assists. De glimlach is
terug, het spelplezier ook. Het
is nu wachten op een concreet voorstel tot contractverlenging. Barcelona won zijn
31ste Spaanse beker. Het was
de eerste prijs voor Ronald Koeman als trainer, de 35ste voor
Messi. Griezmann en De Jong
legden de finale tegen Athletic
Bilbao in een beslissende plooi.
Regisseur Messi dreef daarna
zijn statistieken op met een
dubbel. Eindstand: 0-4. (KTH)

De ogen op de eerste prijs. Leicester City staat voor het eerst
sinds 1969 in de ﬁnale van de
FA Cup. Drie Belgen staan op
Wembley.
In de competitie loopt het
sinds kort wat moeilijker. Het
Champions League-ticket staat
onder druk. Toch is een ticket
voor de FA Cup-ﬁnale nu al een
toetje op het seizoen voor Leicester City. Southampton ging
op Wembley voor de bijl. Eind
mei wacht Chelsea in de ﬁnale.
Bij Leicester stonden twee
Belgen aan de aftrap: Youri Tielemans centraal op het middenveld en Timothy Castagne als
rechtsachter. Dennis Praet
kwam niet van de bank. Na

maanden blessureleed moet hij
zijn plaats weer af zien te dwingen. Tielemans creëerde vier
kansen. Hij schakelde tussen
korte en lange ballen.
Niet Jamie Vardy zorgde voor
de winner, wel spitsbroer in
vorm Kelechi Iheanacho. De
ene deed het vuile werk voor
de andere. De Nigeriaan was
ook al beslissend in de halve ﬁnales tegen Manchester United.
In zijn laatste zeven matchen
scoorde hij tien goals. Leicester
verdedigde goed, maar vergat
de score uit te diepen.
“Het duurde een tijdje voor
we onze draai vonden, maar dit
is een halve ﬁnale”, zei coach
Brendan Rodgers. (KTH)

De Bruyne valt uit in FA Cup,
EK voorlopig niet in gevaar
De blessure is aangekomen
bij Kevin De Bruyne. In de
laatste rechte lijn naar drie
bekers met Man City dreigt
een worstcasescenario. Zijn
voorbereiding op het EK
voetbal start hij vanuit de
revalidatiezaal.
Als De Bruyne (29) ergens zijn
zinnen op had gezet, dan wel
de Champions League. Premier
League, FA Cup, League Cup?
Been there, won that. De Bruyne
pimpt zijn palmares nog altijd
graag met bovenstaande trofeeën, maar liever maakt hij zijn
erelijst compleet. Op het veld,
niet vanuit de tribune. Zo staat
op zijn Wikipedia-pagina onder
KRC Genk ook een Beker van
België in 2008-2009. Voor De
Bruyne telt die niet. Die dag zat
hij in het Koning Boudewijnstadion gewoon op de bank.
Dat zal ook zo aanvoelen als
Manchester City in de halve
ﬁnales van de Champions
League PSG eruit knikkert en
vervolgens in Istanbul triomfeert, zonder zijn aanjager. Het
is een scenario waar ze bij de
Engelse topclub rekening mee
houden. De League-ﬁnale tegen
Tottenham van volgend weekend haalt De Bruyne niet. Door
de eerste halve ﬁnale van de
Champions League, over tien
dagen in Parijs, heeft Pep Guardiola ook al een streep gezet.
De deﬁnitieve diagnose van
zijn enkelblessure volgt door
een ﬂinke zwelling ten vroegste
vandaag, maar alles wijst op beschadigde ligamenten. In het
meest optimistische geval twee
weken, in het ergste zelfs zes.

Kevin De Bruyne is geveld tijdens de door Manchester City
verloren halve finale van de FA Cup tegen Chelsea. © AP

‘Hij heeft veel pijn.
Het ziet er niet
goed uit’
PEP GUARDIOLA
COACH MANCHESTER CITY

Zaterdag op Wembley bleef
De Bruyne even met de rechtervoet in het gras steken. Het
gewicht gekanteld op de buitenkant van de enkel. “Hij heeft
veel pijn”, zei Guardiola. “Het
ziet er niet goed uit.”
Twee keer in zijn loopbaan
heeft De Bruyne zijn voet op gelijkaardige wijze geforceerd. In
2016 verdraaide hij zijn knie en

enkel op hetzelfde moment. In
de herfst van 2019 was hij drie
weken uit roulatie.
Eén droom ligt mogelijk aan
diggelen. Het wordt hopen op
de ploegmaats tegen PSG en
dan zien of hij tijdig ﬁt geraakt
voor een eventuele ﬁnale.
Voor zijn tweede droom
hoeft hij nog niet te wanhopen.
De bondscoach en zijn staf maken zich weinig zorgen. Er is
nog voldoende tijd, maar ideaal
is het niet. Axel Witsel ontbreekt straks. Over de vorm
Eden Hazard heeft Roberto
Martínez evenmin garanties.
Een probleem bij sterkhouder
De Bruyne kan hij missen. Over
acht weken wordt het EK afgetrapt. Het is aftellen met een
bang hart. (KTH)

Sportjournalist
@hansvdw

column

Koers 3.0

Het verschil tussen Wout van Aert en Tom Pidcock is nauwelijks waar te nemen op de wazige
finishfoto van de Amstel Gold Race. © RV

r is die ene waarheid als koe in het
met een elektronenmicroscoop nog eens terug
wielrennen: de renners maken de
naar die onwaarschijnlijk spannende aankoers, niet het parcours, niet het pukomst. Het meest onwaarschijnlijke aan die
bliek, niet de media. In de op twee na
onwaarschijnlijke aankomst is natuurlijk het
laatste ronde had Michel Wuyts het nog compleet ontbreken van een duidelijke ﬁnishover “ze rijden alsof het een kermisfoto, pal op de lijn, met een soort muur, en
koers is”. Of dat past in het dedain dat
met de band die het eerst door die muur gaat
Vlamingen traditioneel voor wielerals duidelijke winnaar. Liefst binnen de vijftien
wedstrijden in Nederland aan de dag
seconden.
leggen, is niet helemaal duidelijk. WeDriekwart ver in dit stukje check ik nog
tend hoeveel Nederlanders voor het wielreneens. Het beeld van Sporza genomen vanaf de
nen naar Sporza kijken zou ik dat alvast niet
lijn is nu vervangen door een beeld van de
doen, maar een ronde later ging het al van “er
sprint pal op kop. Daar zie je dat het Max
wordt gekoerst, het spel zit op de wagen” en
Schachmann wellicht niet is, maar wie van die
nog een ronde later “wat een koers”.
andere twee dan wel wint, dat is raden. Heel
Klopt helemaal. Wat een koers. Opnieuw.
vreemd. Voor alle duidelijkheid: Van Aert mag
Weeral. Voor de zoveelste keer reden beresvan mij winnen, liever dan Pidcock en ik zeg
terke wielrenners voorop nadat
niet dat er bedrog in het spel
ze zelf de wedstrijd hadden
is. Misschien is dit zoiets als
opengebroken en beslisten in
met de VAR in het voetbal en
een onderlinge shoot-out wie
zien die mannen het altijd iets
Het meest
ging winnen. Gisteren was het
beter en anders dan de geeen postmodern Far Westwone sterveling.
onwaarschijneinde: de winnaar schoot de
Deze coronaversie van de
lijke aan die
winnende kogel af, maar werd
klassieker Amstel Gold Race
ook geraakt. Hij ging alleen iets
zou de UCI en bij uitbreiding
onwaarschijnlater dood dan de verliezer.
de hele wielerwereld aan het
lijke aankomst
Als we de sprint tussen Madenken moeten zetten.
is natuurlijk
thieu van der Poel en Wout van
Trouwe lezers van deze ruAert in de Ronde van Vlaandebriek weten al langer dat hier
het ontbreken
ren 2020 al spannend vonden,
op gezette tijden een lans
van een
wat dan te denken van de Amwordt gebroken voor circuitstel Gold Race 2021. Ik heb bij
races. Over de plas – denk aan
duidelijke
het schrijven van dit stukje nog
de wedstrijden in Quebec en
finishfoto,
steeds de ﬁnishfoto niet gezien,
Montreal die de renners heel
en hoewel ik geen sikkepit vergraag rijden – hebben ze al lanpal op de lijn
trouwen heb in de UCI wil ik de
ger het licht gezien: het geeft
jury die Van Aert heeft uitgegeen pas om van punt naar
roepen tot winnaar best gelopunt te rijden.
ven. Alleen blijf ik met dat
Wereldkampioenschappen
tv-beeld in mijn hoofd zitten. Twee centimeter
zijn dan weer een mengvorm: vaak een start
voorbij de streep heeft Tom Pidcock minstens
ergens verder weg, waarna ze in gestrekte draf
drie centimeter marge. Als hij die sprint niet
naar een plaatselijk circuit rijden en daar rondheeft gewonnen, wil dat zeggen dat hij ongejes draaien. Toen de Ronde van Vlaanderen in
veer vier centimeter heeft gewonnen in twee
2012 de Muur en de aankomst in het aartslecentimeter afstand. Daar kan mijn verstand
lijke Meerbeke verplaatste naar Oudenaarde,
niet bij, en ik was in goed gezelschap want Van
en tegelijk met lokale rondjes uitpakte over de
Aert was heel oprecht toen hij richting de tent
Kwaremont en de Paterberg, kwam daar veel
reed: “Ik gewonnen? Ik heb net de ﬁnishbeelprotest op, maar jaar na jaar is de wedstrijd er
den gezien en nu twijfel ik toch.”
spannender en beter op geworden.
Ik ben nu halfweg dit stukje en ik check nog
Wie de nostalgie even opzij zet, zal alleen
even de Sporza-site: ook daar een beeld waarmaar voordelen zien van circuitracing, ofte
bij Pidcock duidelijk een bandbreedte voorop
Koers 3.0: een beter verdienmodel dan van
ligt, weliswaar net voorbij de streep. Kan een
punt naar punt, want meer inkomsten en minultieme, maar net iets minder goed getimede
der kosten, veel veiliger wedstrijden want een
jump zoveel verschil maken? Hallo specialisperfect controleerbare en aanpasbare omgeten?
ving, minder ﬂankerend verkeer. (Hoeveel
Aanvaardt Ineos deze uitkomst wel? Het was valpartijen waren er gisteren? Eén, twee miseen Belgisch jurylid en hij keek op een iPad
schien?) Ten slotte, want daar gaat het om,
om zijn beslissing kenbaar te maken. In Valeven spannende of nog spannender races, veel
kenburg hadden ze een vergrootglas nodig,
beter in beeld te brengen en perfect te formatmaar misschien gaan ze vandaag in Aigle wel
teren in een spannend uurtje televisie.
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