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Ik wil ooit wereldkampioen worden.
Maar geen tien keer zoals mijn vader, 
dat is belachelijk veel
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De waan van de match

e Belgische dinsdagkranten:
‘Een toiletzakje, meer heeft een

genie niet nodig’
‘Als Mbappé diep wordt gestuurd,

bel dan gauw je moeder’
‘Veel geluk, Club’

De Belgische woensdagkranten:
‘Messi zoekt, Club vindt’
‘Dit was een historische match’
‘Nu vol voor de derde plaats gaan’

‘Groots, geweldig, magnifique’

Het Franse L’Equipe dinsdag:
‘Paris première’
‘La chasse est ouverte’

Het Franse L’Equipe woensdag:
‘Fantomatique’
‘Une blague, on espère’

Er zijn alleen maar goede argumenten om een
wedstrijdverslag níét in een stadion te schrij-
ven. Waar dan wel? Rustig thuis, gezeten aan
een bureau omringd door een
paar schermen, bijvoorbeeld.
Het allerbeste argument is dat
je verlost bent van de journa-
listieke vorm van wat met een
geleerde Engelse term bias by
proxy heet.

Omdat je dicht bij het on-
derwerp staat, zie je het gro-
tere plaatje niet meer. Je
wordt vooringenomen, je gaat
overdrijven. Minder goed
wordt slecht en soms super-
slecht. Niet slecht wordt goed
en soms supergoed. Voetbal-
en bij uitbreiding alle andere
sportverslagen die ter plekke
zijn opgeschreven maar be-
doeld zijn om later te worden
gelezen, zijn in dat bedje ziek.

Er is een daadwerkelijk ver-
schil tussen de commentator
en een verslaggever, of dat
verschil zou er moeten zijn. De verslaggever
zou een analist moeten zijn, maar dat is haast
onmogelijk als die zich in het stadion onder-
dompelt in de sfeer, negatief dan wel positief.

Een commentator is dan weer de marktkra-
mer. Hij wil dat je blijft hangen aan zijn kraam
en probeert je interesse op te wekken voor het
product waar zijn werkgever veel geld heeft
voor betaald om het in het kraam te mogen
leggen. Een onderkoelde commentator die
zegt dat de prestatie van team A eigenlijk het
gevolg is van het ondermaats voetballen van
team B en daarbij goochelt met cijfertjes: per-
soonlijk zou ik dat niet erg vinden, maar ik
ben de norm niet.

Laatst zat ik met een jongere ex-wapenbroe-
der samen te filosoferen over hét vak en wat
er was veranderd in de voorbije jaren. On-
danks het leeftijdsverschil kwamen we bij het-

zelfde uit: de overdrijving in al haar facetten.
Gaande van overdreven lange tenen, over de-
votie en idolatrie voor sterren die met hun
voornaam worden benoemd, tot overdrijving
in waardering van een prestatie.

Neem nu Club Brugge, de voorbije weken.
Beginnen we op maandag 30 augustus. Club
heeft met 6-1 verloren in Gent. Volgens de
enige statistiek die correleert met winst (scho-
ten binnen het doelkader, de shots on target)
heeft het terecht verloren. Zes tegen drie, dat
wettigt de winst van Gent. Alleen niet met 6-1.
Elf schoten naar doel, zes on target en zes
doelpunten, sommigen noemen dat efficiëntie
maar eigenlijk dat is hoerenchance hebben in
de afwerking.

De conclusies waren niettemin vernietigend
voor Club: ze waren aan bezinning toe en dan
moesten Messi en co. nog komen, oei oei oei,
wat zou dat worden? Gent was dan weer
groots, aldus de kranten. Kortom: de waan
van de match. De realiteit was anders: Gent

was goed, Club was minder.
Waarom was Club minder,

die vraag dook nergens op en
het antwoord ook niet. Sim-
pel: omdat Club minder liep
dan Gent. Het volstaat niet de
bal te hebben in voetbal, je
moet ook lopen en liefst snel
lopen met en zonder bal. Gent
liep 4,75 kilometer meer dan
Club en trok 42 sprints meer.
In één krant sprak men van
‘Brugse arrogantie afgestraft’.

Over naar woensdag. Club
speelde 1-1 gelijk. Het scoorde
de gelijkmaker nadat Paris
Saint-Germain twintig minu-
ten lang de baas was, op voor-
sprong was gekomen en dacht
dat de zaak beklonken was.
Was Club goed? Jazeker. Was
Club groots? Misschien, maar
wellicht niet, zoals het even-

goed niet dramatisch slecht was in Gent.
Je bent (maar) zo goed als de tegenstander

dat toelaat. Het lijdt geen twijfel dat Club tegen
een PSG met het mes tussen de tanden geen
schijn van kans heeft. Woensdag hadden die
van PSG een bot zakmesje mee, niet eens tus-
sen de tanden, gewoon in de achterzak. Club
liep vooral veel meer dan PSG, liefst 7,2 kilo-
meter meer, en liep ook veel vaker sneller dan
de sterren van PSG. Club had meer goesting.

L’Equipe had het juist: het begon bij de drie
voorin die geen zin hadden om te lopen. Messi
liep/sjokte 8,3 kilometer, Neymar 10,2. De rap-
ste, Mbappé, viel uit. De rest dacht: jullie niet,
dan wij ook niet, bekijk het maar. Het punt is
verdiend, een opsteker, maar er zit een keer-
zijde aan. Nu weten Manchester City, RB Leip-
zig en uiteraard ook PSG dat ze best hun poot
zetten tegen die petits belges.

Club Brugge-middenvelder Eder Balanta brengt Lionel Messi van PSG uit balans. © PHOTO NEWS

Woensdag
hadden die van
PSG een bot
zakmesje mee,
niet eens
tussen 
de tanden,
gewoon in 
de achterzak

D

Van Aert werkt vooral aan
explosiviteit voor wegrit

Wout van Aert start zondag in
het WK tijdrijden met de eerste
plaats in gedachten. Maar hij is
naar eigen zeggen beter voor-
bereid op het weg-WK, vol-
gende week in Leuven. “Ik krijg
daar een unieke kans om in
 eigen land, op een Vlaams
 parcours, wereldkampioen te
worden. Ik moet keuzes maken.
Dan is het moeilijk om ook heel
specifiek te trainen voor de tijd-
rit. Ik heb vooral op de explosi-

viteit getraind die ik in de weg-
rit nodig heb.”

Vandaag verkent Van Aert
het 44 kilometer lange traject.
“Ik verwacht een heel snelle
tijdrit”, klinkt het. “Een lastiger
parcours zou mij beter passen.
Een omloop die iets techni-
scher was ook. Aan de andere
kant: Ganna en Küng zijn ook
heel snel in de bochten. Zij zijn
volgens mij de grootste kans-
hebbers op goud.”

Van Aert was nog bezig in de
Tour of Britain toen in Trento
om de Europese titel tijdrijden
werd gekoerst. “Evenepoel was
heel goed op zo’n kort par-
cours. Dat we zondag goud en
zilver pakken is mogelijk.” (MG)

mountainbike zie je er precies veel
gelukkiger uit.
“Dat is gewoon omdat ik dat heel graag doe. Bo-
vendien is het niet alleen dikke fun op de
mountainbike, het is een goede training voor
de weg want de intensiteit ligt hoog. Het maakt
me een betere wegrenner.”

Je zegt dat koersen de voorbije jaren sterk
veranderd is. Primoz Roglic vertelde dat het
niveau hoger ligt dan ooit. Ben je akkoord?
“Absoluut, kijk naar de waardes en de wattages
die we trappen. Daar kun je niet naast kijken.
The numbers are high, for sure.”

Moet je nu harder trainen om nog mee te
kunnen in vergelijking met twee, drie jaar
geleden? Het lijkt alsof iedereen
tegenwoordig voltijds op hoogtestage is.
“Ik doe al heel lang hoogtestages, dat is niet
nieuw. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het
draait niet om harder trainen of meer trainen,
het gaat om de kwaliteit, niet de kwantiteit van
je training. Dat is veranderd. Je stapt niet meer
op je fiets, traint vijf, zes uur en weet vervol-
gens: nu behaal ik resultaat of win ik die koers.
Neen, het is helemaal anders, het is een totaal-
pakket. Ik word wakker, start met wat stretch-
en andere oefeningen. Daarna wacht een fiets-
training en kom ik thuis. Dan is het werk nog
niet af en volgt vaak nog een sessie rompstabili-
teit. Je hele dag zit vol, ook rusten hoort nog bij
je vak.”

Heb je het moeilijker om jezelf te motiveren
in vergelijking met tien jaar geleden?
(even stilte) “Wanneer je iets groots voor elkaar
brengt of iets nieuws bereikt ben je altijd en-
thousiast en geniet je daarvan. Vergelijk het met
de aanschaf van een nieuwe wagen of iets an-
ders wat je graag wilt. Je bent er blij mee, je ge-
niet ervan en dat duurt één, drie, vijf maanden
of misschien een jaar. Je voelt de passie, die
nieuwigheid is bij wijze van spreken jouw alles,
maar daarna vlakt dat af. Begrijp je? 

“Toen ik negen jaar was begon ik te koersen.
Intussen ben ik 31. Dat is lang. Ik moet zeggen,
ik houd van wat ik doe en ik doe nog altijd mijn
best om mee vooraan te knokken, finales te rij-
den, ik bikkel nog mee, gooi me in de strijd.
Maar ja, ik word ouder en dan spelen andere
zaken in je leven een rol. Het is niet dat ik het
niet meer graag doe, ik vind het nog steeds be-
langrijk om finales te rijden, mee te doen voor
de winst, maar tegelijkertijd besef ik dat ook an-
dere dingen in het leven belangrijk zijn. Die
krijgen ook prioriteit. Ik heb een zoon, Marlon.

titel’
Ik zie hem graag opgroeien. Er zijn andere ver-
plichtingen, het hoort erbij. Als wielrenner
groei je, net zoals andere jonge gasten, in het
leven. Je wordt ouder, dingen zijn anders dan
wanneer je een jonge gast bent.”

Maar een veelwinnaar als jij wil toch blijven
winnen en kan niet blij zijn met ereplaatsen?
“Jazeker, je wilt winnen, maar makkelijk is het
niet. En inderdaad, ik win geen twintig koersen
per jaar meer. Daar moet je mee leren omgaan.
Zoals ik daarnet zei, het wielrennen is ook ver-
anderd. Daar moet je rekening mee houden. 

“Aan Mark Cavendish werd veel getwijfeld,
weinigen geloofden in een comeback. In de
jongste Tour de France beleefde hij een
sprookje met vier ritzeges. Had jij dat ver-
wacht? Het is een heel mooi verhaal. Hij toonde
al voor de Tour dat hij in orde was. Zijn team
nam hem mee, gaf hem vertrouwen en je kunt
het niet ontkennen: hij was gewoon de snelste
sprinter van de Tour. Het was mooi om te zien
dat een kampioen zo sterk kan terugkomen.”

Zegt dat niet veel over motivatie,
vertrouwen en dat niet alleen het fysieke
van belang is om te winnen?
“Motivatie en je mindset, die moet goed zitten.
Het hoofd moet in orde zijn.”

Is de druk van buitenaf, onder meer van
journalisten, te groot? Remco Evenepoel zei
onlangs: ‘Het is precies nooit goed genoeg.’
“Oh, het gaat altijd om je mindset. Ik geef er
niet om wat journalisten van mij verwachten. Ik
doe altijd mijn best. Dat is iets wat Remco ook
zou moeten begrijpen: dat je niet te veel bezig
moet zijn met de buitenwereld en wat anderen
van je zeggen. Jullie leggen hem veel druk op,
maar vergeet niet: hij is amper 21 jaar. Dat is
jong. Voor zulke jongens is het moeilijker om
alles te verwerken. Ze hebben die ervaring niet.
Maar kijk waar hij nu staat. Hij doet het op-
nieuw goed na zijn zware val. Hij won zilver op
het EK. Hij wint geen goud omdat Colbrelli sim-
pelweg sneller is in de sprint. That’s cycling. Jul-
lie hebben met Remco een goede renner voor
de toekomst. Hij doet nu al mooie dingen, gun
hem tijd.”

Laten we het nog even over het WK hebben.
Jij hebt het parcours onlangs verkend.
“Ik was blij verrast. Het wordt een heel interes-
sante wedstrijd. Soms lijkt het een beetje op de
Ronde van Vlaanderen, maar het is toch an-
ders. Je hebt die kasseihellingen en nog wat an-
dere bergjes en dan het lokale circuit door de
stad. Dat is technisch, veel op en af, en het
stemde me blij dat veel wegen nieuw asfalt kre-
gen. De omloop is in orde. Het wordt een
mooie strijd.”

Ben je een van de favorieten?
“Je weet dat ik dat niet ga zeggen. Maar ik ga
wel mijn best doen en het parcours moet me
liggen. Veel hangt af van de vorm van de dag,
het weer kan zijn rol spelen. Ik kijk ernaar uit
en ga proberen ervan te genieten, for sure.”

‘Jullie leggen Evenepoel veel
druk op, maar vergeet niet:
hij is amper 21 jaar. Voor 
die jongens is het moeilijker
om alles te verwerken’

Philipsen klopt
Groenewegen 
in Koolskamp

Jasper Philipsen heeft in Kools-
kamp het 105de Kampioen-
schap van Vlaanderen op zijn
naam geschreven. De 23-jarige
Belg van Alpecin-Fenix rekende
in de sprint af met Dylan Groe-
newegen. Martin Laas vervolle-
digde het podium. “Het is mooi
om te winnen na mijn opgave in
de Ronde van Spanje. Het is bij
een rentree altijd afwachten hoe
het zal lopen. Wel, dat ging wel
redelijk goed”, lachte Philipsen
na afloop. “Het was wat zoe-
ken naar het juiste gevoel,
maar ik kon terugvallen op
een sterke ploeg. Het is nu wel
niet zo dat de spurt aanvoelde
alsof ik in de sofa lag. Het was
best pittig.” (XC)

Wout van Aert:
‘Ganna en Küng
zijn volgens mij
de grootste
kanshebbers op
tijdritgoud’


