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Donkerroze

e zijn vandaag toe aan etappe
acht in de Giro d’Italia. Het gaat
van Foggia naar Guardia Sanfra-
mondi. Zuidelijker komt de Giro
dit jaar niet en zo zijn we onge-
merkt zelfs even onder Napels ge-
raakt. Vanaf nu gaat het naar
boven, in alle betekenissen: zowel
richting het noorden als bergop.
Vandaag al met een aankomst er-

gens boven, morgen nog zwaarder en weer
aan het eind een slotklim, waarna maandag
een rustigere etappe volgt en vreemd genoeg
op dinsdag de eerste rustdag, daags voor de
etappe over de witte landwegen van Toscane.

Volgende week zaterdag staat dan na twee
ritten over berg en dal de gevreesde Monte
Zoncolan op het programma. Wie dan nog niet
van zijn fiets is gevallen van
vermoeidheid en nog wat in de
benen heeft, krijgt nog een
paar interessante bergetappes
met – hoe raadt u het – drie
aankomsten bergop.

Aan de bazen van Deceu-
ninck-QuickStep volgend drin-
gend verzoek: goed bekeken
van jullie om eergisteren nog
niet dat roze te pakken, wacht
nu maar tot de Zoncolan. Dat
maakt het voor ons media wat
prettiger, bouwt de spanning
op, is ook goed voor de kijkcij-
fers van Eurosport in de na-
middag en Eén in de
vooravond. De orgie kan dan
een week duren tot in Milaan,
waarna we in België de roze
polonaise dansen. Vervolgens
kunnen we naadloos overgaan
in de Euro-euforie rond de Rode Duivels, want
die worden Europees kampioen. Daarna
nemen we een breakje, met uitzondering van
wat etappezeges voor Wout van Aert in de
Tour, en halen we een recordaantal medailles
in Tokio. Als we daar geraken tenminste.

Maar eerst de Giro naar onze hand zetten.
Voor de media hier te lande is het een uitge-
maakte zaak: Remco Evenepoel is de topfavo-
riet en Egan Bernal van Ineos Grenadiers doet
het in zijn broek voor maar één renner en dat
is die van ons. ‘Hij is goed. Héél goed’ bloklet-
terde een krant gisteren na de etappe van don-
derdag. Een andere krant drukte op de één
een foto af van Remco in korte mouwen, het
hondenweer trotserend, en zette daarboven
de kop ‘Een kwestie van dagen’.

In deze krant werd het een quote ‘Roze trui
veroveren was vandaag niet het doel’ en De
Standaard hield het ook rustiger met ‘Remco
Evenpoel is héél goed’. Dat weten we al een
tijdje. Zijn familie weet dat al van de eerste

maand dat hij begon te woelen, zijn voetbal-
ploegen weten dat ook, zijn eerste trainer Fred
Vandervennet wist niet waar zijn limiet lag. En
nu weten wij dat ook (niet).

Ik weet niet of u begrijpt wat de bedoeling is
van dit stukje. Alvast niet spotten met het won-
derkind uit Schepdaal, eerder de verwachtin-
gen een beetje temperen. Deze Giro is het
Inferno van Dante op twee wielen, vol verra-
derlijke onbekenden. Hoe heeft dat slechte
weer er ingehakt? Wie van de favorieten zal
nog vallen? Wie wordt ziek? (Merckx werd ziek
in zijn eerste Giro in de derde week.) Wat
brengt de mini-Strade Bianche?

En dan het grote mysterie, nu al opdoe-
mend in de Belgische media: hoe doet onze
Remco het boven de 2.000 meter? Als je de
commentaren mag geloven lukt het tot 1.999

meter nog wel om de zuurstof-
huishouding op orde te hou-
den, maar is alles boven de
2.000 meter een aanslag op de
rode bloedcellen en mitochon-
driën. Alsof er bij 2.000 meter
een man staat met een hamer.

Zo werkt het dus niet. Je
leest weleens over hoogte en
minder zuurstof in de lucht.
Welnu, u kunt op beide oren
slapen en Remco en co. ook:
overal in de troposfeer zit on-
geveer evenveel zuurstof in de
lucht. Die troposfeer is boven
de polen maar zes kilometer
dik en boven de evenaar tot
wel zestien kilometer dik.
Daarboven beginnen de pro-
blemen echt, maar dat is de
stratosfeer en daar wordt niet
gekoerst.

Is er dan niks aan de hand met de zuurstof
naarmate je hoger gaat in de troposfeer? Tuur-
lijk wel. Die komt namelijk minder vlot binnen
in de longen omdat de luchtdruk minder
wordt. De luchtdruk vanop zeeniveau wordt
lang niet meer gehaald op hoogte. Op 5.500
meter is die nog maar de helft en op de Ever-
est (bijna 9.000 meter hoog) nog maar 30 pro-
cent.

Er is geen enkele reden om aan te nemen
dat Remco Evenepoel niet boven de 2.000
meter zou kunnen klimmen en er is nog goed
nieuws. Paniek is nergens voor nodig want al-
leen in de koninginnenrit van maandag 24 mei
naar Cortina d’Ampezzo gaan de renners over
drie cols van boven de 2.000 meter. De laatste,
de Giau, is de kwaadste. Die klimt naar 2.233
meter en daarna is het nog achttien kilometer
bergaf naar de aankomst. Tegen dan rijdt
Evenpoel in het donkerroze en zal deze natie
bij elke bocht, elk viaduct, elk brugje bidden
dat hij recht mag blijven.

Remco Evenepoel zit veilig in het peloton op weg naar Termoli. Hij staat momenteel tweede in
de stand, op elf seconden van de roze trui. © PHOTO NEWS

Er is geen
enkele reden
om aan te
nemen dat
Evenepoel niet
boven de 2.000
meter zou
kunnen
klimmen

19DeMorgen. ZATERDAG 15/05/2021

Als Elise Mertens ooit in de top tien 
wil raken in het enkelspel, zal ze toch 
het dubbelspel moeten laten vallen
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Vanhaezebrouck duwt
Mechelen in favorietenrol
Hein Vanhaezebrouck staat met
AA Gent voor een achtdaagse
waarin de strijd om een ticket
voor de Conference League be-
slist wordt. Om nog een kans
op slagen te hebben, mogen de
Buffalo’s zondag niet verliezen
in Oostende.

Vier ploegen staan kort bij
elkaar in de Europe play-offs.
Geeft de intrinsieke kwaliteit
straks de doorslag, of komt het
erop aan wie mentaal het

sterkst is? “Het zal gaan om een
mix van elementen”, meent
coach Vanhaezebrouck. “Fy-
sieke en mentale componen-
ten, kwaliteit. Ik zou ook zeg-
gen ervaring, om toch iets te
noemen waarin wij misschien
de beste zijn. 

“KV Mechelen zit een beetje
in de flow, het is de enige ploeg
die nog niet verloren heeft. Zij
zijn als laatste begonnen aan
deze play-offs, maar ze staan er
momenteel het best voor. Ze
staan op kop en ze hebben nog
twee thuiswedstrijden. Meche-
len lijkt me dan ook de te klop-
pen ploeg. Maar ook Oostende
heeft nog twee thuiswedstrij-
den.” (RN)

Waasland-
Beveren ontslaat
trainer Hayen

Waasland-Beveren heeft de sa-
menwerking met Nicky Hayen
en zijn assistent Patrick Van Kets
stopgezet. Hayen kon de de-
gradatie niet vermijden. De
verloren barragewedstrijden te-
gen Seraing betekenden voor
hem dus het einde op de Freet-
hiel. Onverwacht komt het ont-
slag niet. Sportief directeur Ro-
ger Stilz gaf afgelopen zondag
al aan dat hij gesprekken zou
voeren met de trainer. “De afge-
lopen dagen bleek dat we voor
het komende seizoen een
nieuwe start nodig hebben”, zei
Stilz. Hayen vernam het nieuws
via de telefoon, aangezien de
spelers en staf een week vrijaf
kregen. (SDG/MVS)

Hein Vanhaeze -
brouck: ‘Qua
ervaring zijn wij
misschien de
beste ploeg’

“Als Blessin play-off 2 niet wint, kun je hem dan
trainer van het jaar maken? Oostende gaf play-
off 1 al uit handen omdat ze thuis verloren van
Waasland-Beveren.”

Hij heeft een visie, charisma, en hij
communiceert goed. Bovendien: bij de kust -
boys zit geen Gouden Schoen.
“Iedereen zette Oostende voor het seizoen bij
de degradatiekandidaten. Blessin hééft iets.
Geef hem de spelers van Racing Genk en Bles-
sin gaat ook leuk voetbal brengen. Ik zou veel
liever onder Van den Brom en Kompany voet-
ballen dan onder Blessin, waar ik constant
moet crossen achter een man. Maar ik ben zo
eerlijk om te erkennen dat zijn filosofie moder-
ner is dan bijvoorbeeld die van Van den Brom.”

Moet Antwerp Dieumerci Mbokani voor
twee jaar verlengen?
“Ja, omdat je zeker bent van de kwaliteit. Zorg
gewoon dat je een goede back-up hebt. Sowieso
moet Antwerp de nadruk leggen op offensieve
versterking.”

En dan nu, de nieuwe én de oude
landskampioen: Club Brugge.
“Dik verdiend.”

U zei dat Genk niet wint op Anderlecht. Gaat
Club zondag winnen van Antwerp?
“Ja. Het kan toch niet dat Antwerp een tweede
keer gaat flikken wat ze eerder in de competitie
deden? Twee keer over de middenlijn komen
en twee keer scoren.”

Dan is het zondag voorbij?
“Ik denk het.”

Ondanks de gekke stoten van Clement. Zo
moest Hans Vanaken op de bank kijken naar
dat gedrocht op de Bosuil.
“Ik weet niet wat het is met ‘Phille’. Badji links-
buiten, Kossounou op het middenveld, Vanaken
op de bank… Zou hij nerveus zijn omdat hij
door corona nog niet heeft kunnen trouwen?”

Ruud Vormer staat op ontploffen. Zou hij
het niet tijd vinden om naar het Midden-
Oosten te gaan voetballen?
“Dat is niks voor Ruudje. Die gaat zijn drie kin-
deren en zijn dokteres toch niet in de steek
laten? Vormer zou niet gelukkig zijn in de woes-
tijn. Hij is een liefhebber. Hij moet bij Club blij-
ven. Geld heeft hij genoeg, zijn vrouw ook, ze
kunnen gerust nog dertig jaar gelukkig leven
zonder dat hij poen moet gaan scheppen in
Dubai of zo. Hansje, die moet weg. Vanaken

moet weg uit zijn comfortzone. West Ham is
een mooie club, toch?”

Wat als Genk wel wint en Antwerp
wint op Olympia?
“Dat zal niet gebeuren.”

Hebt u nog een boodschap voor
Club-CEO Vincent Mannaert?

“Hij is zondag kampioen.”
(SK)

verdiend’

België samen met Van den Brom in een van de
loges van de Johan Cruijff Arena. Gent was net
kampioen geworden met Vanhaezebrouck, en
ik legde John uit hoe Hein met drie achterin
speelde en met wingbacks, met spelers in the
pocket. En John verzuchtte: ‘Ach Marc.’ Ik bleef
aandringen en vertelde dat het met een 4-3-3
toch lastig spelen was tegen zo’n systeem, maar
John vond het allemaal maar niks: ‘Tactiek wint
geen wedstrijden’, zei hij, ‘kwaliteit wel.’”

Zit er gif in Frank Vercauteren?
“Een hele gifbeker.”

Vercauteren heeft eens te meer bewezen bij
Antwerp dat hij een goede trainer is.
“Vercauteren heeft van niemand lessen te
leren.”

Moet Antwerp doorgaan met hem?
“Dat zal niet gebeuren. Toch niet na wat Ghey-
sens heeft geroepen over Vercauteren na de
match tegen Anderlecht, toen hij zei dat het
voetbal van Vercauteren op niks trok. De Ver-
cauteren van tien jaar geleden was opgestapt,
daar ben ik zeker van. Ik weet niet waarom hij
dit zo makkelijk over zich heen liet gaan.”

En dan: Alexander Blessin. Is hij uw trainer
van het jaar? Of toch Philippe Clement?

‘Voor hoeveel is
Wesley van Club
naar Aston Villa
gegaan? 25 miljoen
euro? Dan moet
Onuachu meer
kunnen opbrengen’

‘Vormer is een
liefhebber, hij moet
bij Club blijven.
Vanaken, die moet
weg. West Ham
is een mooie
club, toch?’


