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Als ik Martínez ben en ik zie de wedstrijd tegen 
Anderlecht, dan zou ik Chadli afbellen. 
De Ketelaere kan op alle posities van Chadli spelen

VOETBALCOMMENTATOR FILIP JOOS, IN PODCAST ‘90 MINUTES’
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Remcooooooch

k heb al een keertje Remcoooooo ge-
bruikt. En ook al een keer Remcooo-
oooh. Nu is het Remcooooooch. Dat is
een samentrekking van Remco en och,
zoals in ‘ocharme manneke toch’. Ja, wij
hebben lezers aan wie we echt alles moe-
ten uitleggen als het over sport gaat. Ik
heb het ooit anders geweten, maar afge-
lopen week is mij nog eens vanuit de
controle toren op het hart gedrukt dat tij-

den veranderen. Schrijvend vanuit mijn home
office, met zicht op een tuin waarin wel drie
cateraars hun ding kunnen doen, heb ik van
die veranderingen niet veel mee gekregen. Ik
prijs mij zo gelukkig. 

Allee dan. Voor wie onder een steen zat, de
voorbije weken was wielerminnend Vlaande-
ren in de ban van een jongeman uit de buurt
van Brussel die naar de Ronde van Italië was
afgereisd vol verwachtingen en ambitie. Het is
te zeggen, hij zei dat er geen
verwachtingen en ambities
waren, behalve zich amuseren.
Na veertig jaar in dit vak weet
ik als geen ander: als getalen-
teerde sporters dát zeggen, be-
doelen ze vaak het
omgekeerde maar de huispsy-
choloog heeft hen op het hart
gedrukt om de ambitie niet te
veruitwendigen.

Dat amuseren, dat leek te
gaan lukken, behalve die eer-
ste keer bergop in de regen,
dat was wat minder. Ik heb
zowat alle ritten gezien en er
was dat ene ritje waar ergens
niks te verdienen viel voor de
klassementsrenners, maar
waar de nummer één van het
klassement toch een gooi deed naar drie bo-
nificatieseconden onderweg. De nummer
twee – toen nog wel – liet dat niet gebeuren
en ging nog over de nummer één, waarna een
attente ploegmaat van de nummer één over
de nummer twee ging en die drie seconden
afsnoepte.

De nummer één heette Egan Bernal. De
nummer twee, die zo graag die drie seconden
had gepakt, was Remco Evenepoel. Het was
een anekdote, een detail, niet het vermelden
waard, maar toch was het een voorbode van
wat zou komen, een signaal: don’t mess with
us. Het was om te spelen, maar ik had dat
toch niet gedaan als ik Remco was. Om het in
zijn taal van vroeger te zeggen: als je weet dat
je in het middenveld aan elkaar gewaagd
bent, probeer dan niet iemand te jennen
door hem te poorten.

Als je dat in het voetbal doet, word je
onder het gras gestopt. In het wielrennen, in
deze Giro, beland je bij gebrek aan gras onder
het gravel. Dat is wat Remco Evenepoel is

overkomen afgelopen woensdag in de rit naar
Montalcino, dat ik dan weer ken van de Bru-
nello, maar wat deze generatie renners na-
tuurlijk niks zegt. De vorige generatie wel,
nogmaals het bewijs dat die tijden beter niet
te hard veranderen.

Dus, samenvattend: in die rit naar Montal-
cino verloor Evenepoel dik twee minuten op
Bernal. Zijn supportersclub, sommigen in het
bezit van een persaccreditatie, maakte er
geen drama van, maar wijdde er wel zes pagi-
na’s aan, volgestouwd met theorieën over hoe
en waarom het fout ging en waarom mis-
schien nog niet alles verloren was.

Even tussendoor, en ik kan mij vergissen,
maar toen ik afgelopen woensdag de laatste
twintig kilometer opnieuw bekeek op Euro-
sport meende ik bij de cocommentator Kar-
sten Kroon een toontje van ‘zie je wel,
jongen, eet nog maar wat boterhammen’ te

bespeuren. Nogmaals, ik kan
mij vergissen, maar ik denk
het niet. Dat ligt in de lijn
van de verbazing waarmee
onze noorderburen kijken
naar hoe idolaat onze media
omgaan met een jonge ren-
ner, even beloftevol als er
haken en ogen aan zitten.

Weeral in voetbaltaal: ma-
thematisch is nog alles mo-
gelijk. Die Evenepoel is geen
gewone soldaat en vandaag
bijvoorbeeld vindt hij een
kolfje naar zijn hand met de
steile Monte Zoncolan, het
beest van Friuli.

Er zijn zoals gezegd meer-
dere theorieën waarom Eve-
nepoel op de witte

grindstroken van Toscane niet kon volgen.
Het lijkt erop dat er maar één hoofdreden is
waarom Evenepoel woensdag niet kon volgen
en dat is dezelfde reden waarom hij vorig jaar
in augustus in dat ravijn is gedoken: hij kan
niet sturen zoals de rest van het peloton en al
helemaal niet zoals Nibali bergaf en Bernal op
grind.

Werk aan de winkel voor de huispsycho-
loog. Ik stel voor om hem beelden te laten
zien van Chris Froome, te beginnen met de
tijdrijder Froome die op het WK in Salzburg
in 2006 dertig meter na het startpodium in
zijn eerste bocht op een steward knalde en
zijn eerste afdalingen reed als een postbode.
Gaandeweg beterde dat en Froome zou zeven
grote rondes winnen. 

Moraal van het verhaal: je bent nooit te
oud om te leren. Maandag in de koninginnen-
rit met 5.700 hoogtemeters, eindigend met
de pijlsnelle en af en toe verraderlijke afda-
ling van de Giau, zullen we zien hoe het met
Remco’s daalcapaciteiten is gesteld.

Remco Evenepoel volgt zijn ploegmaat João Almeida over de witte grindwegen richting
Montalcino. Hij zal die elfde etappe op woensdag als 26ste eindigen. © Photo News
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Hazard ontbreekt bij Real,
Carrasco fit voor titelduel
Chamartín of Rosas? Cibeles of
Neptunus? In welke wijk, rond
welke fontein barst vanavond
het feest los in Madrid? Wordt
het de elfde landstitel voor At-
lético of de 35ste voor Real?
Daarvoor moet De Koninklijke
thuis winnen van Europa
League-finalist Villarreal én
moet Atlético punten laten lig-
gen tegen laagvlieger Vallado-
lid, dat zelf wil winnen om de-
gradatie te ontlopen. 

Real Madrid zal het ander-
maal zonder Eden Hazard moe-
ten doen. Onze landgenoot, die
gisteren niet meetrainde met de
groep, ondervindt hinder aan
de rechterdij. “Het is geen ern-
stige blessure, maar we willen
geen risico nemen”, gaf coach
Zinédine Zidane mee. Een
lichte overbelasting, zo verna-
men we, op de scan was geen
letsel te zien. Hazard sluit zijn
seizoen bij Real af met 4 goals
en 1 assist in 21 wedstrijden. 

Aan de overzijde is Yannick
Carrasco er wel bij. Gelukkig
maar voor Atlético, want met 4
goals en 5 assists in de laatste 8
matchen is Carrasco de troef-
kaart van Diego Simeone. (MVs)

Eden Hazard
sukkelt met 
een lichte
overbelasting
aan de dij

Jupiler Pro League
Champions’ play-offs

Speeldag 6
Club Brugge - Racing Genk za 18.30 uur
Antwerp - Anderlecht za 18.30 uur

Stand
1. Club Brugge 44
2. Racing Genk 41
3. Anderlecht 33
4. Antwerp 32

Jupiler Pro League
Europe play-offs
Speeldag 6
standard - KV oostende za 20.00 uur
KV Mechelen - AA Gent za 20.00 uur

Stand
1. KV Mechelen 35
2. AA Gent 35
3. KV oostende 31
4. standard 28

Na rotseizoen speelt AA Gent
vanavond voor Europees plekje
Op de laatste speeldag van
de reguliere competitie
bemachtigde AA Gent een
plaats in de Europe play-
offs; op de laatste speeldag
van de nacompetitie kan
het nog een Europees ticket
grijpen. In Mechelen is het
vanavond alles of niets.

Na een moeilijk seizoen kan AA
Gent vanavond zijn blazoen
nog enigszins oppoetsen met
een ticket voor de Conference
League. Voor de goede orde: de
halvering van de punten speelt
niet in het voordeel van de Buf-
falo’s. Waren de punten uit de
reguliere competitie behouden,
dan had AA Gent nu ook op ge-
lijke hoogte van Mechelen ge-
staan, maar dan zou een gelijk-
spel Achter de Kazerne door de
hogere ranking in de reguliere
competitie volstaan hebben
voor de vijfde plaats. Door de
halvering van de punten krijgt
Mechelen nu dat voordeel bij
een draw.

Bij de Buffalo’s blijft men 
opvallend sereen. “Sportief en
voor de reputatie van de club
kan deze wedstrijd geweldig
doorwegen”, zegt voorzitter
Ivan De Witte. “Mechelen zit in
een goeie flow en heeft in deze
play-offs goed voetbal gebracht.
Het wordt moeilijk, maar niet
onhaalbaar. We rekenen erop
dat de spelers hun verantwoor-
delijkheid opnemen, voor zich-
zelf en voor hun werkgever.”

Gent pakte de voorbije we-
ken drie zeges op rij. Het voor-
deel van een ervaren spelers-
groep. “Deze laatste match zal
niet bepalen of ons seizoen ge-

slaagd is of niet”, vindt Hein
Vanhaezebrouck. “Het zou ook
zot zijn om dat op één wedstrijd
te beoordelen. Allemaal plus-
sen als we winnen, allemaal
minnen als we verliezen: dat
lijkt me te simpel. Maar het is
wel onze laatste kans om op
een positieve noot te eindigen
en dat zijn de dingen die blijven
hangen. Club Brugge heeft

moeilijke play-offs gespeeld,
maar over een halfjaar gaat
daar geen haan meer naar
kraaien. Men onthoudt het re-
sultaat. Daar ligt onze kans,
maar ook die van KV Mechelen.

“De teneur blijft dat het met
horten en stoten ging en dat we
onze momenten niet hebben
gepakt. Toch staan we op één
match van de vijfde plaats. Er
wordt gezegd dat Club Brugge
problemen heeft gehad na co-
vid, maar de twee die daarbij
het zwaarst getroffen werden,
worden niet genoemd. Dat zijn
Gent en Eupen. Wij hebben
véél en zware covidgevallen ge-
had. Dan heeft Gent zich toch
goed herpakt door nu nog te
strijden voor een Europese
plaats.” (RN)

‘Voor de reputatie
van de club kan
deze wedstrijd

geweldig
doorwegen’

IVAN DE WITTE
VooRZitteR AA GeNt

Coosemans 
op weg naar
Anderlecht

Behoudens een ommekeer gaat
Colin Coosemans naar Ander-
lecht. Hij moet er de derde
doelman worden na Hendrik
Van Crombrugge en Bart Ver-
bruggen, maar hij heeft zelf wel
de gezonde ambitie om de
concurrenten het vuur aan de
schenen te leggen. De 28-jarige
Coosemans is einde contract bij
AA Gent, waar hij geen nieuwe
overeenkomst krijgt. Gentenaar
Coosemans heeft ook een ver-
leden bij Club Brugge, waas-
land-Beveren en KV Mechelen.
De Duitser timon wellenreuther
mag vertrekken bij RsCA. Van-
avond op de Bosuil staat nor-
maal Verbruggen tussen de
doelpalen. (PJC/ABD/RN/FDZ)

Nieuw wapen 
in strijd tegen
doping

het wereldantidopingagent-
schap wADA heeft een innova-
tieve techniek voor het testen
van bloed goedgekeurd. op de
olympische spelen in tokio zal
de techniek getest worden. DBS
(dried blood spot) kan een 
gamechanger zijn voor zowel
atleten als antidopingbu-
reaus, zegt WADA-voorzitter
Witold Banka. Concreet wor-
den een paar druppels bloed 
afgenomen van de vingertop of
schouder van de atleet, die ver-
volgens worden overgebracht
op een vloeipapier voordat ze
voor analyse worden verzon-
den. Deze methode is minder
indringend en minder duur om
op te slaan of te vervoeren. (AFP)

AA Gent-spits Roman Jaremtsjoek verdedigt op Lucas Bijker
van KV Mechelen tijdens hun vorige ontmoeting. © Photo News


