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Blasfemie

oen Sammy Neyrinck van de VRT in
maart tijdens Nokere Koerse Mark Ca-
vendish volgde, was daar de nodige
dosis moed voor nodig. De Engelse ex-
wereldkampioen en olympische me-
daillewinnaar kwam in die wedstrijd
als een hoogbejaarde over de streep,
ver na het peloton. Hij was gevallen en
dat konden we zien in de recht-
streekse uitzending, maar de val was

een val van niks (jawel, die bestaan ook in het
wielrennen). Toch bleef hij nogal makkelijk lig-
gen, uitgewoond als hij was.

Dan mag je eens iemand volgen die aan zijn
comeback werkt en dan zie je uit eerste hand
dat het voorlopig niet lukt. De logische vraag is
dan: “Komt het nog goed met jou, Cav?” Die
vraag kwam niet, begrijpelijk
overigens. Van Mark Cavendish
mag niemand iets zeggen of
vragen over Mark Cavendish,
tenzij hij Mark Cavendish heet.
Op een andere terechte en 
onschuldige vraag van de re-
porter wilde Cav ook niet ant-
woorden.

Eergisteren vroeg een Ne-
derlandse journalist of hij door
zijn dubbele ritoverwinning in
de Tour zijn contract had vei-
liggesteld voor volgend jaar.
Goeie vraag, zonder meer. Niet
voor Cav. Remember: niks vra-
gen of zeggen over Mark C.
tenzij je zelf Mark C. bent. Hij
keek de journalist aan en zei:
“No need to be smart.” Waarop
de persman van Deceuninck-
QuickStep zei dat het interview afgelopen was.

Maar neen, de Nederlander bleef doorvra-
gen, zei dat het toch maar een logische vraag
was, waarop Cavendish de discussie aanging.
Hij kwam uiteindelijk uit bij een soort ant-
woord, namelijk dat hij Patrick Lefevere zijn
beste boss ooit vond en dat ze er wel zouden
uitkomen voor volgend jaar en o ja, dat hij vol-
gend jaar graag nog zou rijden.

Lefevere zelf hebben we daar nog niet over
gehoord. Niet schrikken als hij na deze Tour
niet tot een deal komt met Cavendish. Zo is Le-
fevere: altijd bereid tot een gokje, maar ook
slim genoeg om te stoppen met gokken als hij
toevallig heeft gewonnen. Zoals hij ooit Phi-
lippe Gilbert liet gaan, waarna die geen platte
prijs meer reed, zo zal hij ook Cavendish laten
gaan. Hij was zijn beste investering ooit: mini-
male input, maximale output. Maar niemand
die beter kan inschatten als het op is bij een
renner.

Cavendish die twee keer wint in de Tour de
France wordt nu omschreven als een sprookje.
Nog een paar keer winnen en het wordt een

nachtmerrie. In 2016 won hij zijn 28ste etappe
en evenaarde daarmee Bernard Hinault. Al-
thans op papier. Cavendish kan Hinault nooit
evenaren of eventueel voorbijsteken. Hinault
reed in de tijd dat een etappe winnen in de
Tour nog niet de waarde van een villa had, dat
sympathieke en ongevaarlijke vluchters niet
door sprinttreinen op tweehonderd meter
voor de streep werden ingehaald.

In die Tour van 2016 won Cavendish vier rit-
ten in dienst van MTN-Qhubeka, dat later de
naam zou veranderen in Team Dimension
Data. Hij was na drie jaar bij Lefevere (toen
Etixx-QuickStep) een volgevreten vedette ge-
worden, moeilijk nog vooruit te branden en al
helemaal geen trainingsbeest. Gevolg: de kilo’s
vlogen eraan, waardoor een brug in een vlakke

etappe al heel wat jus uit zijn
benen haalde, hoewel het ta-
lent altijd zichtbaar bleef. Een
buitenlandse megaster achter
de veren zitten, dat bestond
toen nog niet.

Cavendish laat het nu uit-
schijnen alsof hij altijd al zijn
beste zelf is geweest bij Lefe-
vere. Dat klopt niet. Hij reed
eerst zes jaar voor HTC-Colum-
bia, later T-Mobile, dan een
jaar Team Sky, om vervolgens
bij Lefevere onderdak te 
krijgen. In die drie jaar bij 
Lefevere won hij naast Kuurne-
Brussel-Kuurne en de punten-
ruit in de Giro exact drie
Tour-ritten. Nu heeft hij er vijf,
zijn teller staat op 32.

Nog twee en hij evenaart
Eddy Merckx, nog drie en hij heeft het record
te pakken. Merckx zei gisteren aan een krant
dat het hem niet kan schelen of Cav er nog drie
wint en dat hij ze maar snel wint, want dat re-
cord stelt niks voor. Dat klopt maar ten dele.
Merckx had moeten nuanceren: zo’n record
op naam van Cavendish stelt niks voor.

Hinault en Merckx wonnen hun 28 en 34
Tour-ritten terwijl ze elke rit vooraan moesten
eindigen maar ook af en toe een geschenk
moesten uitdelen. Hinault won en passant tien
grote rondes, Merckx elf, Cavendish nul. De
monumenten? Cavendish één, Hinault vijf,
Merckx negentien. Als Cavendish straks aan
het eind van zijn carrière naar boven kijkt en
zijn bril opzet, zal hij in de verte de enkels van
Hinault en Merckx zien.

Gelukkig is hij zich bewust van de blasfemie
die op hem afkomt als hij Merckx statistisch
zou overvleugelen. Donderdag, na zijn tweede
ritoverwinning, werd hij heel even Basil uit
Fawlty Towers: “Don’t mention the name.” Als
hij dat meent, mag hij er nog eentje winnen
om er dan mee op te houden.

Hij kan het zelf niet geloven. Mark Cavendish, in de groene trui, viert in Châteauroux zijn
tweede ritzege van deze Tour. Zijn totaalteller in de Franse wielerronde staat op 32. © BelgA
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Gisteren Zwitserland - Spanje 1-1 (1-3 pen.)
België - Italië 1-2

Vandaag Tsjechië - Denemarken 18 uur
Oekraïne - Engeland 21 uur
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Spanje kruipt door kleinste
gaatje naar de halve finale

Spanje staat in de halve
finale, zij het zonder glans.
Het ‘cavavoetbal’ werd
weer ingeruild voor bruis-
water. De taaie Zwitsers
vochten voor wat ze waard
waren, sleepten net als
tegen Frankrijk penalty’s
uit de brand, maar dat vol-
stond net niet. 

Van sputterend naar spranke-
lend en weer terug. Spanje be-
gon op 14 juni heel matig aan dit
EK. Maar na die flauwe start
volgden tien goals tegen Slova-
kije en Kroatië. Een heerlijk pa-
relende cava! Helaas. Gisteren,
in de kwartfinale tegen Zwitser-
land schonken ze weer gewoon
bruiswater.

Het was een ervaren rot die
in een goed begin de ban brak.
Jordi Alba (32), meubelstuk bij
Barcelona, tien jaar internatio-
nal, knalde een volley al na acht
minuten knap richting doel. De
deviatie van Zakaria kon niet on-
gelukkiger zijn. Sommer op het
verkeerde been, 0-1 voor de
Spanjaarden. 

De flukse start van de Span-
jaarden kreeg echter geen ver-
volg. Een kansloze, zwakke eer-
ste helft was het. De Zwitsers –
laag, compact blok – waren ge-
duldig en wachtten af, Spanje
vond het gaatje niet. Daarvoor
lag het tempo te laag. 

Na rust kroop er zowaar nog
meer afval in het spel van de
Spanjaarden. Loom, lomer, La

Roja. De Zwitsers zagen dat, en
voerden geleidelijk aan de druk
op. Spanje speelde met vuur,
en beide landen kregen even la-
ter wat ze verdienden: de ge-
lijkmaker. Wie anders dan
Xherdan Shaqiri trapte de Zwit-
sers langszij? 

Het werd echt spannend nu.
Nog meer toen Zwitserland een
kwartier voor tijd wéér een up-

percut te verwerken kreeg. Freu-
ler met de stevige tackle, ref Mi-
chael Oliver met de – bijzonder
strenge – rode kaart. De opdoffer
te veel voor de Zwitsers? Nou,
Yann Sommer was last man stan-
ding. Pakte alles. Tot minuut 90.
In de eerste verlenging. In de
tweede verlenging. Het was over-
leven, net als tegen de Fransen.
De Zwitsers deden het. 

Opnieuw zouden penalty’s
uitsluitsel brengen. Busquets
trapte de eerste voor Spanje op
de paal, Gavranovic scoorde
wel, maar... hij was meteen de
enige Zwitser die een elfmeter
binnenschoot. Spanje deed dat
wel nog drie keer en dus La Roja
naar de halve finales. Benieuwd
welk voetbal ze daar zullen
schenken. (MVS)

Zwitserland hield
met tien man
stand in de
verlengingen
maar schoot
slechts één

strafschop binnen

Scheidsrechters komen
minder vaak tussen op EK
Er zijn tijdens de groepsfase van
het EK minder overtredingen
gemaakt in vergelijking met de
vorige eindtoernooien, zo stelt
de UEFA. Ook hebben scheids-
rechters minder kaarten uitge-
deeld en is de bal langer in het
spel geweest.

Spelers, trainers en experts
zijn het erover eens dat dat
voor een belangrijk deel komt
doordat scheidsrechters het
spel zo veel mogelijk op gang
willen houden. Scheidsrechters
zijn tot dusver grotendeels bui-
ten de schijnwerpers gebleven
en er zijn voorlopig minder
controversiële beslissingen ge-
nomen dan bij vorige EK’s.

In de groepsfase werden per

wedstrijd 22,4 overtredingen
gemaakt, bij het EK van 2016
waren dat er nog 25,3. Het aan-
tal uitgedeelde kaarten ging te-
rug van 3,6 naar 2,7 per duel.
De tijd dat spelers daadwerke-
lijk voetbalden, steeg van 56,5
minuten in 2016 naar bijna 59
minuten per wedstrijd in 2021.

De gegevens laten ook zien
hoe de VAR, die voor het eerst
wordt gebruikt bij een EK, het
voetbal heeft veranderd. Zo
nam het aantal toegekende
strafschoppen in de groepsfase
toe van zeven bij het EK van
2016 tot veertien nu. De VAR
werd gebruikt om 179 inciden-
ten in 36 groepswedstrijden te
beoordelen. (BelgA)

De Spaanse doelman Unai Simón is de held van de avond in 
Sint-Petersburg, de Zwitser Ruben Vargas baalt. © AP

De Duitser Toni Kroos stopt op
zijn 31ste als international. Dat
maakte hij bekend in zijn eigen
podcast Einfach mal Luppen.
Duitsland ging er in de achtste
finales van het EK uit na een 
2-0-nederlaag tegen Engeland.
“De beslissing is onherroepe-
lijk”, stelde Kroos. “Ik heb ge-
kozen voor mijn gezin en voor
mezelf. Ik wil er zijn als vader
en als echtgenoot. Het is een ra-
tionele beslissing.”

Het heeft niets met de uit-
schakeling te maken, beweerde
de middenvelder nog. “Het is
niet zo dat ik na de bittere ne-
derlaag tegen Engeland wakker
werd en besloot te stoppen als
international. Ik heb er voor het

Middenvelder Kroos stopt bij Duitsland:
‘Ik kies voor mijn gezin en mezelf ’

toernooi ook al over nagedacht.
In feite dacht ik er na het WK
van 2018 al aan.”

Voor Kroos komt er zo na
106 interlands (17 goals) een
einde aan zijn loopbaan bij de
Mannschaft. Hij maakte in
maart 2010 zijn debuut en was
aanwezig op de WK’s van 2010,
2014 en 2018 en de EK’s van
2012, 2016 en 2021. In 2014
werd hij met Duitsland wereld-
kampioen in Brazilië.

Op het voorbije EK, het laat-
ste ook van bondscoach Joa-
chim Löw, speelde Kroos de
volle negentig minuten in elk
van de vier wedstrijden. Bij Real
Madrid heeft Kroos nog een
contract tot medio 2023. (BelgA)

In 2014 werd 
Toni Kroos met
Duitsland

wereldkampioen
in Brazilië

Zwitserse coach:
‘Mijn spelers 
zijn helden’

Spanje plaatste zich voor de
halve finales na een strafschop-
penreeks. “Proficiat aan de
Spanjaarden”, reageerde de
Zwitserse bondscoach Vladimir
Petkovic. “Ze hebben alles ge-
geven. Ik ben erg trots op mijn
team. Helaas bemoeilijkte een
rode kaart ons spel gedu-
rende 45 minuten. Maar mijn
spelers zijn helden, ze verdien-
den het om door te gaan. Straf-
schoppen zijn een loterij.” Dat
hij gemengde gevoelens heeft,
vertelde Petkovic nog. “Veel
trots, want we gaan met opge-
heven hoofd naar huis, maar 
tegelijkertijd waren we heel
dicht bij de halve finales en dat
gebeurt niet elk jaar.” (AFP)

Spanje 1

Zwitserland 1


