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Gent boekte 2,3 miljoen verlies, omzet
met 9 miljoen gedaald door corona
AA Gent heeft zijn verlies ondanks corona kunnen beperken. Dat blijkt uit de jaarrekening, die de periode van juli
2020 tot en met juni 2021 bestrijkt. De Buffalo’s boeken een
verlies van 2,3 miljoen euro,
maar dat is minder dan de 5,8
miljoen van het jaar voordien.
De omzet is wel gedaald met
9 miljoen, maar dat is louter te
wijten aan de wedstrijden zonder publiek tijdens corona. De
twee voorbije jaren samengeteld, liep AA Gent daardoor 20
miljoen aan inkomsten mis. Dat
het boekhoudkundig verlies in
de jaarrekening beperkt blijft
tot 2,3 miljoen, is vooral te danken aan de transfer van

‘De stijging van de
loonkost is vooral
door een verdere
professionalisering bij de jeugd’
MICHEL LOUWAGIE
CEO AA GENT

Jonathan David naar Lille.
De loonkost steeg van 32
naar 35 miljoen. “Dat is vooral
te wijten aan de verdere professionalisering bij de jeugd, waar
we flink in geïnvesteerd hebben”, zegt CEO Michel Louwagie. AA Gent behoudt een eigen
vermogen van 22,6 miljoen, wat
aanzienlijk is voor een club zonder grote investeerders.
In de jaarrekening zijn de
transfers van Dorsch (7 miljoen)
en Jaremtsjoek (17,5 miljoen)
niet inbegrepen. Met een extra
som bij een vertrek van David
bij Lille en de inkomsten uit de
Conference League, opent dat
perspectieven op winst voor
volgend boekjaar. (RN)

Brons voor Belgische
veldlopers in Mixed Relay

Bart Swings
tweede op
massastart

De Belgische ploeg heeft zondag
brons veroverd op de Mixed Relay bij het EK veldlopen in Dublin. België won nooit eerder
een medaille in die gemengde
discipline. Het goud was voor
Groot-Brittannië, zilver voor
Frankrijk.
Elise Vanderelst was startloopster. Het idee was om zo
meteen helemaal voorin in de
koers mee te spelen, maar de
Europese indoorkampioene op
de 1.500 meter kon de verwachtingen niet inlossen en gaf het
lintje pas als vijfde door aan Ruben Verheyden. Die laatste, de
Europese beloftekampioen op
de 1.500 meter, compenseerde
en gaf het lintje als vierde door.

Een week na zijn glorieuze
overwinning in Salt Lake City
heeft Bart Swings op de massastart in Calgary de tweede
plaats behaald. De Nederlander
Bart Hoolwerf won verrassend
de wereldbekerwedstrijd over
zestien ronden. Ruim een uur
eerder was Swings als vijfde geeindigd in de door de Amerikaan Joey Mantia gewonnen
1.500 meter. Al in de tweede
ronde ontsnapten Hoolwerf
en de Duitser Felix Rijhnen
aan de greep van het peloton.
Ze bouwden een voorsprong op
die groeide tot ruim een halve
baan. Swings maakte geen aanstalten om het tweetal in te halen. (BELGA)

En wat gezegd van Vanessa
Scaunet. Zij gold op papier als
de zwakste schakel, maar ze
overtrof zichzelf en stuurde
slotloper Stijn Baeten verrassend als tweede het veld in.
Baeten bleef kalm en zijn
sprint is altijd een wapen, en
dat bleek ook nu weer. De Britten waren al gaan vliegen en de
Fransen waren nipt te sterk,
maar hij hield de Ieren af voor
brons.
Individueel heeft Michael Somers ver boven verwachting gepresteerd door als vijfde te finishen. Isaac Kimeli liep als
negende over de finish. België
eindigde als vijfde in het landenklassement. (BELGA)

Van Aert heerst ook in idyllisch
sneeuwlandschap van Val di Sole
Modder en sneeuw: het
maakt Wout van Aert niet
uit wat hij onder de wielen
krijgt. De Belgische
kampioen behaalde
afgelopen weekend zeges
nummer twee en drie in
drie koersen. Na Boom en
Essen was hij ook op de
sneeuw van Val di Sole
onaantastbaar.
Het was veel beter dan Wout
van Aert had durven denken.
Maar het zal wellicht niet blijven duren, zei hij. “Straks komt
Mathieu erbij. En Tom Pidcock
gaat ook beter worden. Het
wordt nog interessant.”
Van Aert had het niet over Eli
Iserbyt, die zondag vierde werd
in Val di Sole en nog altijd stevig leider is in de Wereldbeker.
Hij had het ook niet over Vanthourenhout, die tweede was
geworden. Voor de komende
weken kijkt Van Aert naar Pidcock en naar Van der Poel, zijn
goede oude rivaal uit Nederland. Die maakt komende zaterdag in het Nederlandse Rucphen zijn rentree in de cross.
Als de logica gerespecteerd
wordt, krijgen we nu veldrijden
van een andere orde. Tot spijt
van Iserbyt en co, zij zijn sinds
de terugkeer van Van Aert uit
een droom ontwaakt. Hen
wacht de komende maanden
slechts een bijrol in het veld.
Val di Sole moet met voorsprong de meest fotogenieke
veldrit van het seizoen zijn geweest. Zon, sneeuw en bergen
vormden een onovertroffen
nieuw decor voor een sport die
doorgaans met modder wordt

Ook in
de sneeuw
kon
niemand
Van Aert
bedreigen.
© BELGA

vereenzelvigd. Maar aan de rangorde der waarden veranderde
deze negende wedstrijd in de
Wereldbeker niets.
“Ik moest voor de overwinning werken”, zei Van Aert desondanks. “Het parcours was
moeilijk en het was zaak om een
hele wedstrijd geconcentreerd
te blijven. Het ging er niet om
dat ik geen fouten zou maken,
het ging erom dat ik zo weinig
mogelijk fouten maakte.”
Dat lukte Van Aert in Val di
Sole. En als hij dan toch een enkel keertje in de fout ging, toonde hij hoe behendig hij is met
een fiets. Uiteindelijk maakte de
ondergrond Van Aert niet veel
uit. “De charme van de cross is
dat het elke week anders is. Zaterdag in Essen zat ik nog in het
slijk te ploegen, zondag was het
sneeuw. Hiermee bewijzen we
dat crossen overal kan.”
Het moeilijke was nog dat
Van Aert uit Essen in minder
dan een dag in Val di Sole moest
geraken. Hij nam zaterdagavond in Charleroi een vlucht
naar Bergamo. Zondagmorgen
reed hij twee uur met de auto

naar Val di Sole, waar hij om
half elf arriveerde.
Flanders Classics wil met de
Wereldbeker veldrijden terugkeren naar de landen waar er
vroeger veel meer werd gecrosst. Om het met Tomas Van
Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics, te zeggen: “We
moeten het veldrijden uit de
Vlaamse klei trekken.”
Wout van Aert is daar niet tegen, maar heeft zijn bedenkingen. “We moeten niet vijf keer
in de sneeuw rijden. Als we toch
meer naar hier komen, moet er
ook iets met de kalender gebeuren. Nu wordt het er allemaal
maar bij gepropt. Dat is niet
leefbaar voor het veldrijden. Als
hier een platform voor komt,
moeten we een kalender krijgen
zoals in het mountainbike, waar
je om de zoveel tijd een groot
evenement hebt. Dan wil ik heel
graag. En dan moet het voor mij
niet altijd op sneeuw zijn. Maar
zo verscheiden mogelijk:
sneeuw, zand, slijk. Ik droom er
al jaren van om ooit in een park
in een Europese hoofdstad een
cross te rijden.” (MG)
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Rare sport die F1

G

Helemaal in het begin van de race ging het al bijna mis tussen Verstappen en Hamilton. © PHOTO NEWS

isteren formule 1 gekeken. Op de iPad
Enfin, beide rijders begonnen met een gelijk
reden - of wat daarvoor moest dooraantal punten aan die laatste race. Het kon echt
gaan - renners voor de verandering
alle kanten uit, maar het scenario van gisteren
had echt niemand kunnen voorspellen. De allerdoor witte modder, maar alle ogen waren gericht op het Yas Marina-circuit in laatste beslissing, het allerlaatste inhaalmanoeuAbu Dhabi.
vre viel in een soort ultieme sprint in de allerlaatIk heb niets met de formule 1, dat
ste ronde. Het was een soort zesdaagsefinish,
geef ik meteen toe. Ik ben opgegroeid
met dien verstande dat we in Gent al dagen op
voorhand weten wie zal winnen.
in een tijd dat er om de zoveel weken
een van die gasten het leven liet. Niet
In het Kuipke van Abu Dhabi was het voor
zomaar. Meestal gingen ze dood in een horrorecht. Vooraf had ik het eerder voor Lewis Hacrash waarna ze in verschillende stukken van
milton. Zwart, geen rijke ouders, zeven keer
het asfalt konden worden geschraapt of half
wereldkampioen met brio, normale gast op het
verbrand uit hun gebarbecuede auto werden
eerste gezicht. Niet voor Max Verstappen, wel
getild. Of eruit geraakten zoals Niki Lauda.
van rijke ouders, fils à papa, en afwisselend een
Later moest ik het wel een beetje volgen bij
arrogant baasje of een Calimerootje. Wij omareen zondagsdienst op de krant. Wij hadden
men die in België zo graag als een halve Belg en
echte F1-specialisten die ook naar heel wat radat belachelijk gedoe speelde ook mee.
ces gingen, maar geen zo bedreven als Jo BosAl in de eerste bocht ging ik overstag. Hamilsuyt van Het Laatste Nieuws, die ook voor deze
ton deed daar iets wat niet mocht en werd daar
krant al twintig jaar of wat zijn licht laat schijniet voor bestraft. Regelrechte schande. Het
nen op de huidige formule 1.
dient gezegd, Hamilton was op mindere banden
Bij deze spannende ontwikkeling was een bétoch sneller weg dan Verstappen, dus hij had wel
tje duiding welkom, helemaal omdat de F1 niet
een voordeeltje. En hij reed ook ronde na ronde
langer een sport is van rechtsneller. Die voorsprong bouwde
door, maar van reglement op
hij netjes uit tot de ploegmaat
reglement, bovenop op regelvan Verstappen in de weg kwam
tjes en aannames of interpretarijden en hij vijf seconden verRijden tot de
ties van de race director en de
loor. Dat mocht allemaal. Rare
stewards. De F1 is godbetert
sport die F1.
laatste levende
een jurysport op wielen, beter
Daarna begon het spel met de
over de streep
nog banden, geworden. Rijden
banden. Pitstop wel, niet
komt, dat was
zoals vroeger tot de laatste lepitstop, soft, medium of hard tyvende over de streep komt, dat
res (banden dus), het flitste over
er ook over,
was er ook over, maar elke
het scherm en inmiddels had
maar elke sport Hamilton tegen het eind van de
sport is gebaat bij een beetje
rechttoe, rechtaan.
race weliswaar op redelijk uitgeis gebaat bij
Deze week heb ik Joost Bolwoonde banden een veilige
een beetje
le’s stukken verslonden, want
voorsprong op zijn Red Bull-rina afgelopen zondag was ik
vaal. Race gereden denk je dan,
rechttoe,
even niet goed meer mee. Vermaar neen hoor. Op een ronde
rechtaan
geef mij dit, maar Kris Wauters
of vijf van het einde besloot ene
horen voorspellen “nu kan hij
Latifi, een Canadees, zijn auto
DRS’en” ergens ter hoogte van
tegen een muur te parkeren.
een bordje met daarop ‘DRS’,
Er kwam een safety car aan te
ik hoorde het van in Keulen tot in Riyadh donpas, een echte deze keer, nadat we op het circuit
deren. Het was iets met een vleugel, omhoog of
ook al eens een virtuele hadden gezien (of niet
omlaag ben ik vergeten, waardoor ze sneller
want hij was virtueel). Nu zal het niet helpen dat
konden gaan.
ik meer beslagen ben in echte sporten waarin
Jo, die eigenlijk Joost heet maar misschien
nog ten minste naar een schijn van eerlijkheid
doet dat er niet toe, legde het deze week nog
wordt gestreefd, maar ik verbaasde mij geen
eens haarfijn uit en somde ook alle mogelijk
klein beetje dat Hamilton plots al zijn voorscenario’s op. Waarvoor dank. Waarom Lewis
sprong verloor. Niet alleen had zijn concurrent
Hamilton zou winnen. Waarom Max Verstappen
bij die virtuele safety car van banden kunnen
zou winnen. Het was Hamilton of Verstappen en
wisselen, maar bij deze nieuwe crash moest Haals geen van beiden zou finishen, zou het Vermilton ook gewoon die elf seconden voorsprong
stappen zijn, want die had de meeste overwininleveren voor een simpele eerste plaats. Ineens
ningen behaald. Tenzij, dat kwamen we later
hijgde in zijn nek, op anderhalve meter, Max
deze week te weten, ze bij een uitgelokte crash
Verstappen op nieuwe banden. En toen wonnen
bij de boosdoener punten zouden aftrekken.
de banden.

