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Remcooooch 
(bis en slot)

it hoorde ik op Eurosport: “En Remco
Evenepoel, voor wat het waard is en
voor wie het wil weten thuis, die volgt
op twee kilometer van Egan Bernal,
dus op zo’n vijf minuten.” In de eerste
weken van de Ronde van Italië – sprint,
klimmen, door berg en dal of zelfs op
de rustdag – gaat het in elke zin over
jou, om dan in de laatste week nog al-
leen terloops vernoemd te worden.

Vooral dat bijzinnetje ‘voor wat het waard is’…
redelijk dodelijk.

Dat Eurosport overigens wordt in Vlaanderen
niet gesmaakt. Twee punten van kritiek steken er
bovenuit: hoewel een West-Vlaamse commenta-
tor, toch te Hollands – Noord-Nederlands wordt
bedoeld – in de omkadering. Dat laatste klopt,
vooral dat ‘Kop over Kop’ na af-
loop van de etappe. Met alle res-
pect, maar dat kan beter,
interessanter. De drie van de na-
babbel zijn onveranderlijk Ne-
derlanders, maar dat komt dan
weer omdat Discovery Channel
– het hoofdhuis van Eurosport –
in Amsterdam (hoofdzetel) en
Hilversum (redactie) zit en het
management van Discovery Be-
nelux onveranderlijk uit Neder-
landers bestaat. Dat ze
overigens in Nederland zitten,
heeft minder te maken met de
Nederlanders dan wel met Ne-
derland als belastingparadijs,
maar dat horen ze niet graag bij
Eurosport/Discovery en ook
niet in Nederland.

Tweede punt van kritiek: de
vele onderbrekingen. Soms is dat reclame, maar
evenzeer kunnen dat fragmenten zijn van grote
sportmomenten waar Eurosport bij was. Hebben
we al tig keer zien passeren: Froome op de Ven-
toux (lopend, zonder fiets), de kussende Nadal
(had een ballenmeisje ongewild een bal in het ge-
zicht gemept), een winnende en huilende Fede-
rer (overkomt hem wel meer), de déconfiture
van Roglic en triomf van Pogacar (maar minder
dan die andere fragmenten, want nogal pijnlijk
voor het Nederlandse Jumbo-Visma).

In Vlaanderen zijn wij natuurlijk verwend met
onze staatszender die ritten van begin tot einde
uitzendt, zonder één minuut onderbreking.
Komt daar nog eens bij dat de combinatie Euro-
sport/Italiaanse regie en productie dodelijk is,
helemaal toen de Italianen de laatste vijftien kilo-
meter er niet in slaagden één wedstrijdbeeld in
de huiskamers te krijgen. Alsof het voor het eerst
slecht weer was in de Dolomieten.

Wat die onderbrekingen betreft moet ik de

criticasters ongelijk geven: als wielrennen ooit
een financieel gezonde sport wil zijn/worden, zal
het toch onder meer komen van een verdienmo-
del gebaseerd op televisierechten en gespijsd
met reclameblokken. Het is niet anders, dit is
hoe sport functioneert. Bovendien, wen er maar
al aan: de VRT heeft beperkte uitzendrechten
van de Olympische Spelen (gekocht bij Disco-
very) en straks is het met Tokio weer van dat.

Tja Remco. Een groot kenner van het wielren-
nen sms’te vorige week “wat had je gedacht, die
jongen heeft nog nooit een bergrit gereden”.
Klopt als een bus, de verwachtingen waren niet
realistisch, niet van de media, niet van het team
(die hoopten op een paar nummertjes) en niet
van Evenepoel zelf die zichzelf ook wel zag schit-
teren en misschien hoopte op meer.

De Giro is al geen gewone rit-
tenkoers met al die hoogteme-
ters, maar daar bovenop nog
eens dat vreselijke weer. In de
hitte rijden door Frankrijk kan
behoorlijk slopend zijn – en je
slaapt minder goed – maar aan-
houdend door de kou en de
regen moeten fietsen, woont
een mens helemaal uit.

Wat nu met die derde week?
Het is niet duidelijk waarom
Evenepoel gisteren moest los-
sen: was het van niet kunnen of
niet willen? Is het op, of tankt hij
bij, in het vooruitzicht van een
nummertje in de laatste week of
die tijdrit op zaterdag. Wat het
ook wordt, naar huis of blijven,
nog wat winnen of niks meer
winnen, deze Giro zal Remco

Evenepoel bijblijven. Voor het eerst in zijn leven
heeft hij in een koers gereden en had hij niet het
gevoel dat hij de beste was. Voor het eerst in zijn
leven heeft iemand – en meer dan één – hem
bergop gelost. Hij heeft de voorbije twee weken
leergeld betaald en dat zal hem uiteindelijk goed
uitkomen. Aan zijn talent moet na deze Giro nog
altijd niet worden getwijfeld. Ooit wint deze jon-
gen een grote ronde.

En moeten we nog iets zeggen over Egan Ber-
nal? Ja toch. Won op zijn 22ste meteen de Ronde
van Frankrijk en prikt daar nu even een Girootje
achteraan. En hoe. Het beeld van deze Giro is
toch Bernal die op de Passo di Giau wegrijdt van
de rest, helemaal alleen afdaalt (waar we niets
van zagen), vervolgens Cortina binnenrijdt in de
regen (ook niet te zien) en als hij weer in beeld
komt, op die spekgladde kleine kasseitjes nog
even zijn regenjasje uitspeelt, netjes achteraan
wegstopt, om dan in triomf in het roze over de
eindstreep komen. Grande Bernal. Zonder meer.

Voor het eerst in zijn leven heeft Evenepoel in een koers gereden waar hij niet het gevoel had
dat hij de beste was. © EPA

Aan het talent
van Evenepoel
moet na deze
Giro niet
worden
getwijfeld. 
Ooit wint 
deze jongen
een grote
ronde
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Voor het eerst gewonnen in Mo-
naco. Voor het eerst in zijn F1-
carrière leider in het algemeen
klassement. Max Verstappen
keerde zondagnamiddag als een
tevreden man terug naar huis,
na de 67ste grand prix van Mo-
naco. Met een zege die op geen
enkele moment werd bedreigd.

In de start blokte hij meteen
Bottas af, en voor de rest was het
gewoon geconcentreerd blijven.
Niet meer dan dat. Toen de kloof
tussen Verstappen en Carlos
Sainz (tweede na uitval van Bot-
tas) na 55 ronden nog altijd maar
2,8 seconden bedroeg, vroeg de
Spanjaard zijn team of hij de
zweep mocht bovenhalen om
Max onder druk te zetten. Ja, het

Verstappen voor het eerst in 
zijn carriére leider in Formule 1

mocht. Verstappen moet eens
gelachen hebben onder zijn
helm. Hij verhoogde meteen het
ritme en had tien ronden later
zeven seconden voorsprong.

Na afloop stond hij er dan ook
bij alsof hij net om broodjes was
geweest. Of het hem wat deed,
winnen in Monaco? Max pijnigde
zijn hersenen meer dan hij in de
race had gedaan om iets leuks te
verzinnen: “Ja, als kind droom je
daar van, hé.”

Tweede poging van de mode-
rator: “Hoe speciaal is het gevoel
dat je het kampioenschap nu
aanvoert?” “Ik zal pas een speci-
aal gevoel hebben als ik aan het
einde van het seizoen nog aan
de leiding sta.” (JB)

Max Verstappen was
ongenaakbaar in Monaco. 
© PHOTO NEWS

Geen Champions
League voor
Dries Mertens

In Italië slaagde Juventus er in
om in extremis het laatste
Champions League-ticket te
halen. Slecht nieuws voor Dries
Mertens, die pas in de 71ste mi-
nuut mocht invallen. De aanval-
ler kon puntenverlies voor Na-
poli niet voorkomen bij Verona
(1-1). Napoli eindigt zo vijfde.
Coach Gennaro Gattuso moet
vertrekken. Op de slotspeeldag
greep ook Leicester City net
naast het laatste Champions
League-ticket. Leicester was
tot op de slotspeeldag verwik-
keld in een strijd met Liverpool
en Chelsea om het vierde en
laatste Champions League-tic-
ket. Tielemans en Castagne
speelden de hele match. (NVK)

Niet PSG maar
Lille kampioen 
in Frankrijk

Het wonder is geschied. Niét PSG
maar Lille is kampioen van Frank-
rijk. Met in een hoofdrol: ex-
Gent-spits Jonathan David. PSG
won zijn laatste wedstrijd wel,
maar Lille deed hetzelfde. David
maakte de openingsgoal. Na een
moeizame start in Frankrijk
werkte hij zich op tot onbetwiste
basisspeler. In de laatste zeven
wedstrijden scoorde hij vier keer.
Rode Duivel Jérémy Doku
heeft zijn eerste seizoen op
Franse bodem ook tot een
goed einde gebracht. De bijna
20-jarige flankaanvaller gaf een
assist op de slotspeeldag tegen
Nîmes (2-0). Rennes speelt daar-
door volgend jaar Europees voet-
bal. (NVK)

Bornauw redt
Köln van
degradatie

Sebastiaan Bornauw heeft FC
Köln van rechtstreekse degrada-
tie uit de Bundesliga gered. De
22-jarige verdediger kopte zijn
ploeg in de 86ste minuut naar
de zege tegen het Schalke 04
van Benito Raman. FC Köln
speelt dankzij zijn goal een dub-
bel barrageduel tegen de derde
van de tweede klasse. Traditie-
clubs Schalke 04 en Werder Bre-
men degraderen. Nog in Duits-
land had Robert Lewandowski
het record van Gerd Müller
vorige week al geëvenaard.
Op de slotspeeldag verbrak
de Pool het ook. Hij duwde met
een rebound competitiedoel-
punt nummer 41 voorbij de
Augsburg-doelman. (NVK)

Sergio Ramos mag 
niet mee naar het EK
Sergio Ramos (35) gaat niet met
Spanje naar het Europees kam-
pioenschap voetbal. De cen-
trale verdediger van Real Ma-
drid is onvoldoende hersteld
van een blessure, die hem ook
bij zijn club aan de kant houdt.

Ramos geldt als een van de
steunpilaren in de selectie van
bondscoach Luis Enrique. De
180-voudig international is ook
de aanvoerder. Door het weg-
vallen van Ramos maakt geen
enkele speler van Real Madrid
deel uit van de groep.

“Sergio heeft een te lange pe-
riode niet kunnen spelen of
trainen”, zei Luis Enrique. “Het
was geen makkelijke beslissing
voor mij. Ik heb hem gebeld en

dat was moeilijk. Ik voel me er
slecht bij. Sergio is een fantas-
tische prof, we hadden hem er
allemaal heel graag bij gehad.”

Ramos heeft sinds begin dit
jaar een scheur in de meniscus,
enkele spierblessures en een
coronabesmetting gehad. Luis
Enrique verwacht dat hij nog
wel terugkomt bij Spanje. “Ik
denk dat hij in de toekomst nog
veel voor ons kan betekenen.”

De speler zelf was niet ver-
rast. “Het doet me pijn dat ik
niet in staat ben mijn club en
mijn land te helpen. Maar op
dit moment is de beste optie
om nog rust te nemen. Hoe ver-
velend deze beslissing ook is,
er was geen andere keus.” (ANP)

Yannick Carrasco
landskampioen 
met Atlético Madrid
De terugkeer van Yannick
Carrasco uit China naar
Atlético is uitgedraaid op
een schot in de roos. Zeker
dit seizoen ‘ontplofte’ Car-
rasco op het eind, met vier
goals en zes assists in de
laatste negen matchen.

Op een heel seizoen in La Liga
trof hij zes keer raak en gaf hij
tien beslissende passen. Zijn
laatste assist zaterdag voor de
gelijkmaker tegen Valladolid
bleek eens te meer cruciaal, net
als de winninggoal van Luis
Suárez, gezien achtervolger
Real in blessuretijd alsnog won.

Mama Carmen Carrasco
volgde het thuis voor de televi-
sie. Intussen is ze nog niet hele-
maal bekomen: “Na die vroege
achterstand van de tegenstan-
der voelden we toch wat schrik.
Gelukkig kwam ook Real achter.
Maar het bleef spannend tot de
laatste seconde. En dan het laat-
ste fluitsignaal... ik heb geroe-
pen en gehuild.”

Carmen Carrasco kreeg haar
zoon ’s avonds nog aan de lijn:
“Hij was erg blij en trots. Ik
hoorde zijn ploegmaats vieren
en schreeuwen. Het was een
gekte daar. Die titel is zo mooi
voor Yannick. Ik vind zijn bij-
drage met zijn vele assists en
goals ook heel groot. Ik was blij
voor hem en Atlético in het al-
gemeen. Ik zei hem dat ik me
heel fier voelde op hem, dat hij
een perfecte jongen was.”

Voor de mama lijdt het geen
twijfel dat Carrasco zich nu bij-

zonder goed in zijn vel voelt bij
Atlético Madrid. “Dat is toch de
ploeg van zijn hart. Hij is er met
open armen ontvangen”, zegt
Carmen. “China heeft hem ook
in zijn hoofd sterker gemaakt.
Yannick is met meer maturiti-
teit teruggekeerd en toont dat
een goede speler een goede
speler blijft. Hij heeft nu aan
alle mensen die niet meer in
hem geloofden, geantwoord op
het veld. Dat is het beste wat
hij kon doen tegen de kritiek:
zich bewijzen op het veld. Maar

hij voelt zich ook goed om-
ringd. Zijn relatie met coach Si-
meone is opperbest, en Suárez,
die heel belangrijk is voor de
ploeg, is heel geliefd door ie-
dereen in de ploeg.”

Met de Spaanse titel op zijn
palmares zal Carrasco ook vol
vertrouwen arriveren bij de se-
lectie in de voorbereiding op
het EK. “Hij zal zijn huidige
vorm ook voor België willen to-
nen. Hij zal veel zin hebben om
het Belgische publiek tevreden
te stellen.” (BF)

‘Hij zal zijn
huidige vorm bij
België willen

tonen en zal veel
zin hebben om het
publiek tevreden

te stellen’
CARMEN CARRASCO

MOEDER VAN YANNICK
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Natuurlijk doet het pijn om een grand-
slamtoernooi te missen. Dat zijn de 
toernooien waarvan je droomt als kind

KIRSTEN FLIPKENS KAN WEGENS EEN ENKELBLESSURE NIET DEELNEMEN AAN ROLAND GARROS, VIA INSTAGRAM


