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race spannend. Slechts één keer eerder, in 1974,
stonden twee titelrivalen daarbij ook nog eens op
exact hetzelfde puntenaantal. Dat slot leidde tot
weinig controverse. De Ferrari van de Zwitser Clay
Reggazoni bleek al vroeg in de race lastig te besturen. Reggazoni finishte uiteindelijk als elfde, waardoor de Braziliaan Emerson Fittipaldi aan zijn vierde plek genoeg had voor de wereldtitel.
Het lijkt uitgesloten dat het duel tussen Verstappen en Hamilton net zo geruisloos eindigt,
met name door de felle woorden van Verstappen
op donderdag. Hij zei het gevoel te hebben dat
hij onterecht onder een vergrootglas ligt bij de
wedstrijdleiding.
De aanloop naar de finale is enigszins vergelijkbaar met wat uiteindelijk zou leiden tot een
van de controversieelste momenten in de formule 1: de clash tussen Ayrton Senna en Alain Prost
in de voorlaatste race van het seizoen in 1990.
Senna had al een tijd het gevoel dat hij werd benadeeld door racefederatie FIA, die op de hand
Is Verstappen echt zo’n crazy guy,
van Prost zou zijn.
zoals Hamilton bij de
Dat gevoel werd versterkt toen
vorige race beweerde,
hij bij de voorlaatste race in Japan
of heeft Hamilton ook
de eerste startplek veroverde,
weleens zoveel risico
maar geen toestemming kreeg
moeten nemen?
om de race te beginnen vanaf de
kant met de meeste grip. Prost
Voor Verstappen is het simpel:
startte als nummer twee aan die
alles is makkelijker als je de
‘goede’ kant, waarna Senna voor
snelste auto bezit. “Dan had ik
de race al beloofde zijn auto als
in mijn eerste seizoen, in 2015,
eerste de bocht in te sturen, of
al voor de titel kunnen strijden.
zijn aartsrivaal daar nu wel of niet
Je hoeft dan veel minder risico
‘Ik weet zeker dat reed. De Braziliaan voegde een
te nemen.”
later de daad bij het woord.
Het liefst rijdt hij saai naar zeVerstappen boven dag
Beide coureurs crashten en Senges, waarbij het enkel de vraag is
alles zal willen
na won zo de titel.
met hoeveel seconden verschil
Twee jaar geleden zei Verstaphij wint. Die luxe heeft hij nu niet
winnen op basis
pen te begrijpen wat Senna deed
vanwege de snellere Mercedes.
van snelheid en toen hij een filmpje kreeg voorgeDus zoekt hij naar andere manieschoteld van het voorval. Donderren om de titel te veroveren. Net
genialiteit.
dag kon hij zich die uitspraak niet
zoals Hamilton dat eerder dit jaar
Niemand twijfelt meer herinneren. “Maar ik snap
deed op Silverstone, toen Verhet wel. Er speelde toen veel wat
stappen duidelijk de bovenhand
aan zijn talent’
niet helemaal eerlijk was”, zei hij
had. Hamilton reed Verstappen
DAMON HILL
in gesprek met de Nederlandsin die race met een overmoediOUD-WERELDKAMPIOEN F1
talige pers. Of hij gelijkenissen
ge en bestrafte inhaalactie van de
ziet? “Vind ik lastig om te zeggen.
baan. Maar Hamilton heeft die
Behalve dat ik het niet eens ben met wat er de afruwe kant de afgelopen zeven jaar zelden moeten
gelopen weken is gebeurd.” Volgens zijn teambaas
tonen, omdat hij in veruit de meeste races de soeHorner zijn de stewards niet consistent in hun bevereine bolide had.
Volgens oud-wereldkampioen Villeneuve zijn slissingen.
dat belangrijke kanttekeningen bij de huidige titelstrijd. Hij vindt dat Verstappens prestatiedrang
grotendeels binnen de perken is gebleven. “Misschien dat alleen die vorige race iets te veel van Wat is de verwachting: wordt deze
het goede was. Maar uiteindelijk verloor hij niets race door de coureurs, een jury of
een rechter beslist?
en finishte hij als tweede. Daar was hij anders ook
gefinisht. Plus: nu ligt de druk bij Hamilton, want
De coureurs én hun bazen waren de afgelopen
hij weet dat hij het niet rustig aan kan doen.”
dagen kraakhelder: ze willen dat het kampioenschap beslist wordt op het asfalt, op een ‘nette’
manier. Toto Wolff (Mercedes) en Christian Horner (Red Bull) gaven elkaar gisteren na een persValt de ontknoping vaker op
de laatste racedag? En hoe vaak is dat conferentie zelfs een hand en wensten elkaar succes. Het probleem: dergelijke woorden en
controversieel geweest?
gebaren zijn in de formule 1 na één meter racen
vaak niets meer waard.
In 30 van de 72 F1-seizoenen was het tot de slotwat die race voorspelde voor die van zondag.
“Niets”, zei hij direct. “Zij waren toen niet meer
bezig met dat seizoen en hadden alles al gewonnen, terwijl wij nog volop aan het doorontwikkelen waren.”
Daar komt bij dat het circuit in vergelijking met
die vorige race flink is aangepast. Er is een chicane verwijderd, vier bochten zijn wijder gemaakt
en vier korte, scherpe bochten zijn veranderd in
één langgerekte bocht. Het circuit is daardoor
vloeiender en sneller, wat het minder saai moet
maken. Door al die wijzigingen is het lastig om
vooraf een favoriet te benoemen. De eerste trainingen gisteren gaven geen kraakhelder beeld.
Verstappen was in de eerste training de snelste,
Hamilton was in de tweede training ruim een halve seconde sneller dan de Nederlander.
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Storck haalt
zwaar uit naar
eigen spelers

Real Madrid rekent op
mirakeldoelman in derby

KRC Genk-trainer Bernd Storck
spaarde zijn team niet, daags na
de Europese uitschakeling tegen Rapid Wien. “Ik heb samen
met de staf anderhalf uur nodig
gehad om al onze fouten van
de eerste twintig minuten te
analyseren. Ik heb nooit eerder
een ploeg gezien die zoveel
fouten maakte in zo’n korte
periode, zowel in balbezit als
bij balverlies. Dat heeft mij
ontgoocheld. Had ik geweten
dat onze problemen zo groot
waren, dan had ik het anders
aangepakt. Ik heb veel werk,
maar ik ben positief omdat ik
wel genoeg kwaliteiten zie.”
Zondag wacht Genk de lastige
verplaatsing naar Gent. (KDZ)

Zondag (21 uur, live op Eleven
Sports) is er de belangrijke
Madrileense derby. Real Madrid
telt tien punten voorsprong op
rivaal Atlético met één wedstrijd meer gespeeld. Een zege
van Real kan La Liga dus nog
voor Kerstmis in een beslissende plooi leggen; een zege van
Atlético gooit de competitie
weer helemaal open.
De bezoekers zitten op een
roze wolk nadat zij dinsdag in
Porto het onmogelijke voor
elkaar hebben gekregen. Met
een Houdini-truc kon Atlético
zich alsnog plaatsen voor de
achtste finale in de Champions
League. Antoine Griezmann
haalt weer zijn beste niveau.

Thibaut
Courtois kan
de voorsprong
op Atlético
vergroten tot
dertien punten

Real Madrid is dan weer al
maanden efficiënt zonder opmerkelijk goed voetbal te brengen. Kan dat blijven duren? Kan
de ploeg blijven rekenen op de
vaak miraculeuze saves van Thibaut Courtois?
Eden Hazard mag in de selectie worden verwacht, net als
Yannick Carrasco bij Atlético.
Luis Suárez is out bij Atlético.
Karim Benzema (lies) is zeer
twijfelachtig bij Real. (SK)
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Gert Vande Broek, coach van de Yellow Tigers, kijkt aandachtig toe tijdens het
Enkele speelsters beschuldigen hem van emotioneel misbruik. © BELGA
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inderen van de Collaboratie, daarna Kinmet Steve Bakelmans. Niet met een bondscoach
deren van het Verzet, gevolgd door Kindie altijd voor- en tegenstanders zal hebben en
deren van de Holocaust: interessante tv.
tegen wie in deze problematiek (soms familiale)
Ook Kinderen van de kolonie en van de
agenda’s spelen.
migratie: relevant. Kinderen van de topIn tijden van media die elkaar achternalopen,
sport is van dezelfde programmamaom vervolgens allemaal als konijnen naar een
kers maar heet dan weer De prijs van de
lichtbak te staren, beperkte de perversiteit zich
winnaar. Vreemd, maar nog vreemder
niet tot de uitzending. Die liet eerst de volleybalen totaal onbegrijpelijk is dat dit prospeelsters unisono inhakken op de bondscoach,
gramma het scherm haalde.
waarna de site Sporza de smeuïgste passages seDUITSLAND
Aflevering één van De prijs van de winnaar
lecteerde. De uitzending had al bijna
geen con00 SPEELDAG
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weg.
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stoornissen, nog eens de dwangarbeid in de
Pas op, het was niet allemaal
slecht. Eén
PLOEG-PLOEG
0-0
gymzaal, nog eens de druk van de trainers, nog
speelster vond hem wel eenPLOEG-PLOEG
heel erg goede
0-0
eens die moeite om blij op de carrière terug te
coach, de op één na beste zelfs.
Haar beslissing
PLOEG-PLOEG
0-0
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0-0
blikken (dat komt wel, over een paar jaar). Er
om te stoppen had ze al maanden
geleden genoPLOEG-PLOEG
0-0
passeerden ook een paar nieuwe namen de remen, en dat had ze de coachPLOEG-PLOEG
toen ook meege0-0
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vue. Toevallig of niet mannen want anders dendeeld. Ze hadden dat uitgepraat, maar haar exit
PLOEG-PLOEG
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ken we nog dat alleen vrouwen kunnen zeuren.
maakte ze nu pas wereldkundig. Toevallig in harZoals de immer bereidwillige Bashir Abdi, die
monie met het salvo van het vuurpeloton. Klein
kwam zeggen dat topsport hard is. Van een
detail: als er een andere bondscoach komt, zou
openbaring gesproken.
ze misschien wel overwegen om terug te keren.
In deel twee doken basketbalspelers Tomas
Hallo zeg.
Van Den Spiegel en Retin
Vervolgens gingen ook de anObasohan op, en hun quotes
dere media erop door. Experts
pasten als een tang op een vardie van ‘grensoverschrijdend geken. Was deel één overbodig,
drag’ hun core hebben gemaakt
ITALIË
dan was het al bij al onschulen professoren sportpedagogiek
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en Sporza het kot te klein toen
ben, zo klonk
het.
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men hoorde/zag welke richting
Belgiës
beste
volleybalspeelvolleybal was
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de tweede aflevering uitging.
ster aller tijden
was heel snel opjournalistiek
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De Canvas-bazen verdedigden
gestaan ter verdediging van de
oneerlijk en
zich met “dit programma doet
bondscoach. Die tegenstem verniet aan journalistiek, het laat
zoop in de beschuldigingen. Ook
Canvasde mensen verhalen vertellen”.
de huidige hoofdaanvalster
onwaardig
Puntje van kritiek waard toch,
(voorlopig de nummer drie,
deze aanpak.
maar hard op weg op de tweede
Soms dringt een journalistiebeste Belgische aanvalster ooit te
ke benadering zich op. Met Kinworden) kwam hem spontaan
deren van de Holocaust is het
verdedigen. De huidige nummer
SPANJE
makkelijk. Je laat de geïnterviewden hun verhaal
twee viel hem af, dat klopt, maar die
is dan ook
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doen en behalve een handvol negationisten weet
uit de nationale ploeg gezet.PLOEG-PLOEG
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iedereen dat de Jodenvervolging echt is gebeurd.
Er zijn minnen, maar er zijn
ook plussen in
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Er is met andere woorden geen behoefte aan
deze affaire. Precies dat hadPLOEG-PLOEG
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In deel twee van De prijs van de winnaar was
strepen, dat wordt nu uitgezocht
door een maPLOEG-PLOEG
0-0
tegengewicht wel op zijn plaats, al was het maar
gistraat aangesteld door de minister
van Sport.
omdat het programma een regelrechte karakterAfgezien van de vaststelling dat wij ongeveer het
moord pleegde op iemand van wie de naam niet
enige land ter wereld zijn waar de minister van
eens werd genoemd. Nuance en tegenwoord
Sport tussenkomt als de bondscoach hommeles
ontbraken totaal. Dit was een georchestreerde
heeft met zijn (ex-)internationals (en rechters
aanval, een zelden geziene beschadigingsoperazich bemoeien met veldloopselecties) is een ontie. Alles netjes inblikken en net voor de aflevederzoek naar de totstandkoming van dit proring op antenne gaat de belaagde de beelden togramma en de kwaliteitscontrole bij Canvas
nen en om een reactie vragen, dat doe je hooguit evenzeer op zijn plaats.
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