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Verbluffende zege tegen Servië houdt
Belgian Lions feilloos in WK-campagne
Superstunt van de Belgian Lions: 73-69 tegen grootmacht
Servië. Wat een slotquarter zette het neer met een 19-6 eindspurt. Daarbij acht punten van
Sam Van Rossom. Twee meer
dan Servië in totaal. De generaal
stuwde zijn Lions naar de zege.
En naar een feilloze opening in
deze WK-kwalificaties.
Drie jaar was hij afwezig omwille van Euroleague-verplichtingen met Valencia. De voorbije week maakte hij zijn
comeback. De 35-jarige spelmaker voedde bij de start van het
vierde quarter de terugkeer:
van 54-63 naar 66-65. Van Rossom versnelde, vond Bako (14
punten en 11 rebounds) als af-

Beerschot terug
naar af na verlies
in Waregem
Na een hoopgevende 7 op 9 is
hekkensluiter Beerschot terug
naar af. Door de nederlaag tegen rechtstreeks concurrent
Zulte Waregem gaapt er opnieuw een achtpuntenkloof
met de veilige plaatsen. “In de
voorbije weken kwamen we een
paar keer zelf vroeg op voorsprong, nu was het omgekeerd”,
zei doelman Mike Vanhamel.
“Zeker de 2-0 deed ons pijn. Die
goal neem ik voor mijn rekening. Het was een technische
fout. Dat de kloof met de zestiende plek nu weer groter is
geworden? Klopt, maar we wisten weken geleden al dat we
niet snel uit het dal zouden kruipen.” (KDC)

Tissoudali leidt
Gent vlot langs
zwak Standard
Een superieur AA Gent nam de
maat van Standard. Met dank
aan een oppermachtige Tarik
Tissoudali, die de verdedigers
van de Rouches tureluurs dribbelde en twee keer scoorde.
Gent schuift op tot op twee
puntjes van play-off 1. Ngadeu
heerste achteraan als een koning, Kums en Owusu waren
baas op het middenveld, Odjidja
was een geweldige regisseur.
Maar de uitblinker van de avond
was Tarik Tissoudali. Op een bijzonder zwaar veld dribbelde de
Nederlander erop los. Voor rust
scoorde hij met een knappe
volley, na de rust rondde hij een
geweldige actie af met een
schuiver in de verste hoek. (RN)

‘Vooraf wisten we:
we moeten 40
minuten lang
strijden en
geloven’
SAM VAN ROSSOM

speelpunt en scoorde zelf twee
inleggers. De Lions hadden het
momentum. Servië van slag.
“Vooraf wisten we: we moeten strijden en geloven, 40 minuten lang. Drie quarters hadden we het moeilijk om ze af te
stoppen. Vooral Teodosic was
sterk. Maar onze ‘run’ in het
vierde quarter gaf geloof en
overtuiging. Het perfecte moment om de controle over te nemen”, zei Van Rossom.
Zo bouwt bondscoach Dario
Gjergja verder aan de Lions. De
voorbije jaren al ijzersterk in de
voorronde en kwalificatie voor
het EK 2022. Nu in dit eerste
kwalificatiewindow voor het
WK 2023. (RBE)
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De voorzijde van
de medaille

De buitenlandse trainer die al
langer rond is met Cercle maar
pas vandaag overneemt, is de
Oostenrijker Dominik Thalhammer en die is meteen gewaarschuwd: de gemiddelde levensduur van een coach bij de
Vereniging is sinds de overname
door Monaco in 2017 beperkt tot
zeven maanden. Om maar te
zeggen: geduldig zijn de Franse
eigenaars of hun technische directeur Carlos Aviña niet.
En dat terwijl ze zelf een belangrijk aandeel hebben in de
malaise bij groen-zwart. Dat
Cercle geen loon naar werken
kreeg voor hun goed voetbal tegen onder meer Standard, Antwerp en Genk lag vooral aan

Yves Vanderhaeghe moet op
zoek naar een nieuwe club.
© PHOTO NEWS

hun daadkracht voor doel. Om
te winnen moet je scorende
spitsen in huis halen. Dat - en
de voorlaatste plek - mag Monaco zichzelf aanrekenen.
Het is evenwel de trainer die
het gelag betaalt. Vanderhaeghe ging bij Cercle net geen tien
maanden mee. Hij kreeg zaterdag zijn C4, nota bene na een
eerste competitiezege in het eigen stadion. Na een onderhoud
met de technische staf en het
ontbijt kreeg de 51-jarige coach
het nieuws te horen.
“Ik kon niet geloven wat ik
hoorde”, zei Vanderhaeghe.
“Niet alleen voor mij was dit een
verrassing, maar ook voor de
spelersgroep. Net nu de opluchting zo groot was na die verdiende zege. Was ik twee weken geleden ontslagen, dan had ik het
nog ergens begrepen. De resultaten waren niet goed, ook al
werden we nooit weggespeeld.
Nu vind ik de timing absurd.”
Eigenlijk was het bestuur van
Cercle al van plan om Vanderhaeghe na de thuisnederlaag
vorige week tegen Charleroi
buiten te zetten maar door de
begrafenis van diens vader stelden ze die ingreep uit, ervan uitgaande dat KV Mechelen op
puntenverlies zou uitdraaien.
Zo lijdt Cercle Brugge behoorlijk wat gezichtsverlies en
haalt het zich ook de woede van
de supporters op de hals. Ook
analist Franky Van der Elst
spaarde de kritiek niet. “Cercle,
dit doe je niet. Beschamend!”,
tweette hij. (VH/TTV)

Toon Aerts en
Eli Iserbyt
zegevieren

Slechts één op zes voor
Red Lions in Pro League

Slijk in Kortrijk, modder in Besançon. Met de slechtere
weersomstandigheden en het
zwaardere parcours, groeit eindelijk ook Toon Aerts naar zijn
allerbeste niveau toe. Zaterdag
rolde hij alle tegenstand op en
nam hij met zijn derde seizoenszege de macht over van
Eli Iserbyt in de X2O Trofee.
Zondag hield Aerts tot in de
slotronde gelijke tred met zijn
opponent, maar werd de foutenlast hem fataal. Iserbyt, aan
zijn twaalfde zege toe deze
winter, bouwde zijn voorsprong
in de Wereldbeker zo verder uit.
Lucinda Brand haalde het bij
de vrouwen zowel in Kortrijk
als in Besançon. (JDK)

De Red Lions sprokkelden in
Amstelveen slechts één punt uit
hun twee ontmoetingen tegen
Nederland om de Pro League.
Na het 2-2-gelijkspel van vrijdagavond, gingen de olympische
kampioenen gisteren met 2-1
onderuit tegen Oranje. Voor
onze hockeymannen waren dit
na een slopend seizoen duidelijk de twee wedstrijden te veel.
De Red Lions wilden hun
topjaar in schoonheid eindigen,
maar keken zaterdag tegen Nederland reeds na zes minuten
tegen een 2-0-achterstand aan.
Net voor de pauze lukte Alexander Hendrickx op strafcorner
de aansluitingstreffer. Langszij
kwamen de troepen van Michel

van den Heuvel echter niet
meer. In de Belgische verdediging ontbraken Arthur Van Doren, die vrijdag een bal tegen
het hoofd kreeg, en Loïck Luypaert.
“We maakten het ons met die
snelle tegengoals niet gemakkelijk”, aldus Arthur De Sloover.
“Een gebrek aan scherpte was
het zeker niet. Arthur en Loïck
zijn twee spelers die het merendeel van de tijd centraal in de
verdediging acteren en nu
moesten Gauthier Boccard en
Alexander Hendrickx af en toe
die posities bezetten. Als excuus
wil ik dit zeker niet inroepen. Er
is genoeg kwaliteit in ons team
om dat op te vangen. (WWT)
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Afgedankt na zege:
Yves Vanderhaeghe
is trainer af bij Cercle
Hoe cynisch kan een trainersontslag zijn? Uitgerekend na zijn eerste thuisoverwinning met Cercle
Brugge werd Yves Vanderhaeghe bedankt voor
bewezen diensten.
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Frank Boeckx getuigt in De prijs van de winnaar over zijn strijd met boulimia
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e prijs van de winnaar is een driedelige
toen Heidi Rakels in de selectie van Barcelona.
docu die vanavond begint op Canvas,
Die vocht in de toenmalige klasse tot 72 kilonet voor Extra Time. De trailer gaf mij
gram, maar daar koos de bondscoach voor het
een ongemakkelijk gevoel. De prijs van
grote talent Ulla Werbrouck en dus moest Heidi
de winnaar gaat duidelijk niet over wat
Rakels, die al moest afvallen om de 72 te halen,
topsporters met hun prestaties verdienog meer afvallen om onder die 66 te geraken.
nen. Niet dat ze van een driekamerflat
Daar zijn mijn ogen deels open gegaan.
naar een vrijstaande woning kunnen
Zo fel vermageren tegen alle adviezen van
DUITSLAND
verhuizen. Evenmin dat ze zich in
trainers en artsen in, was er ver over.
Iemand
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plaats van Ikea ineens Linea kunnen
had haar toen moeten stoppen.
Niet
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of
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permitteren. De docuserie gaat over wat zo
dat vandaag niet opnieuw zou
kunnen. GelukPLOEG-PLOEG
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mooi heet ‘de keerzijde van de medaille’. En
kig is het helemaal goed gekomen
met
Heidi,
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die hoort dan lelijk te zijn of althans minder
burgerlijk ingenieur, IT-Woman
of the Year en
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mooi dan de voorzijde.
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Trouwe lezers van deze kolommen zullen
Ze zit niet in de serie, maar
is
daar
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niet opschrikken - de anderen moeten nu hun
feld voor gevraagd, dat kan niet anders. Ze heeft
PLOEG-PLOEG
0-0
ogen afwenden - als ik hier herhaal dat ik het
dit achter zich gelaten, althans dat hoop ik. Wie
een beetje heb gehad met dat achterafgeklaag
er wel in zit, is Frank Boeckx, ex-doelman, en
van al of niet vermeende topsporters en alle mimet diens optreden heb ik bij voorbaat al iets
serie die de sport en de entourage in die sport
meer moeite. Hij zal getuigen over boulimia nerhen heeft aangedaan.
vosa. Met andere woorden: compulsief eetgeBon, toegegeven, dat laatste is een al te grove
drag ten gevolge van stress en in zijn geval te
veralgemening. Laten we hopen dat De prijs van
veel eten. Dat was er voor ons media ook altijd
de winnaar iets meer nuance
aan te zien, die keren dat hij in
aanbrengt en dat de trailer
het doel mocht staan: Boeckx
ITALIË
vooral bedoeld was om het
was gewoon niet fit,
te dik met
00 SPEELDAG
programma onder de aandacht
andere woorden.
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Topsport
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serie om in deel
twee aan te gePLOEG-PLOEG
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discrimineert,
de docu heeft meegewerkt.
ven dat wij als
media een sporter
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Ann was keihard voor zichzelf
niet meer mogen
wijzen op een
elimineert,
PLOEG-PLOEG
0-0
en heeft als topsporter zo’n bégebrek aan fiPLOEG-PLOEG
theid ten gevolge
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selecteert,
doet
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tje alles meegemaakt wat in de
van een te hoog
vetpercentage
PLOEG-PLOEG
0-0
topsport fout kan gaan: eet(zie Eden Hazard, Kim Clijsters),
soms pijn,
stoornissen, blessures, verbale
omdat de sporters daar stress
is soms zelfs
agressie, fysieke agressie, noem
van krijgen, dan geef ik niet
ongezond,
maar op. Ze is daar behoorlijk
thuis. Een aangepast gewicht en
ok uitgeraakt.
fysiek hoort bij topsport. Als het
maar geeft ook
Neen, ik ben niet blind voor
de bedoeling van de docuserie
heel veel terug
wat fout kan gaan in de sport.
om aan te geven dat het ok is als
Ik heb zelf lang genoeg op een
sporter om grenzen te stellen,
niveau gespeeld waar winnen
dat het niet ok is om in een eetSPANJE
voor sommige van mijn ploegstoornis te vervallen,
ook niet
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maats hun inkomen en hun
dat de trainer
je continu uitPLOEG-PLOEG
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goed- of slechtbevinden voor een hele week bescheldt of kleineert, of - nogPLOEG-PLOEG
erger - aan je zit,
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paalde. Zelf had ik daar minder last van. Eén
dan is ze erg op haar plaats.PLOEG-PLOEG
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mindere nacht na een slechte wedstrijd en dat
Wat daar wel moet bij worden
vermeld is dat
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was het.
topsport bij uitstek niét inclusief is, niet voor iePLOEG-PLOEG
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Schelden op wie zijn taak vergat, de tegendereen is weggelegd. Topsport
is
tot
het
gaatje
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stander kleineren, de scheidsrechter met zijn
gaan, de grens opzoeken enPLOEG-PLOEG
verleggen en dat ver0-0
dikke buik schofferen, een deel daarvan heb ik
eist juist onbalans, maar danPLOEG-PLOEG
wel goed georeerst zelf ondergaan en uiteindelijk heb ik mij
kestreerd en begeleid. Wie daar niet tegen is bedaar ook zelf aan bezondigd als agressor. De
stand, is niet geschikt voor topsport. Topsport
vraag is nu - en neen, het is geen trauma - of ik
discrimineert, elimineert, selecteert, doet soms
een soort kindermisbruiker was die zelf ooit is
pijn, is soms ongezond - doe aan topsport, anmisbruikt, dan wel gewoon te fanatiek in het
ders blijf je gezond - maar geeft ook heel veel tespelletje (volleybal in mijn geval) opging.
rug. De voorzijde van de medaille is vaak mooier
Kort nadat ik was gestopt, werd ik perschef
dan de keerzijde. Topsporters die hun tijd als topvan het Belgian Olympic Team. Wij hadden
sporter vervloeken, zijn op één hand te tellen.
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