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Liverpool koopt deze winter liever
geen ongevaccineerde spelers
Liverpool laat bij transfers
voortaan meewegen of een
speler wel of niet gevaccineerd
is tegen het coronavirus. Dat zei
trainer Jürgen Klopp in de aanloop naar het competitieduel
met Tottenham Hotspur.
“Op dit moment zijn we niet
bezig om spelers vast te leggen,
maar de vaccinatiestatus gaat
zeker meespelen. Een ongevaccineerde speler vormt een constante bedreiging voor ons allemaal”, sprak Klopp. “Vanuit
organisatorisch oogpunt wordt
dat een rommeltje. Zij moeten
direct in isolatie als iemand besmet raakt. Dus natuurlijk gaat
dat meespelen bij transfers. We
gaan geen complex bouwen

Jürgen Klopp: ‘Vanuit organisatorisch oogpunt wordt dat
een rommeltje.’ © REUTERS

voor ongevaccineerde spelers.
Hopelijk is dat ook niet nodig.”
Trainers Steven Gerrard (Aston Villa) en Patrick Vieira
(Crystal Palace) zeiden eerder
al dat de vaccinatiestatus van
spelers een rol gaat spelen in
het transferbeleid van hun
clubs. In de Premier League zijn
er door de opkomst van de
omikronvariant heel wat besmettingen. De afgelopen dagen
werden daardoor tal van wedstrijden afgelast.
Bij Liverpool ging onder
meer Virgil van Dijk in quarantaine na een verdachte testuitslag. Zonder Van Dijk speelde
de ploeg van Klopp gisteren 2-2
tegen Tottenham. (ANP/BELGA)

AA Gent dankt anciens
Bezoes en Depoitre

Simons begint
met stuntzege
bij Essevee

AA Gent speelde tegen Sint-Truiden zijn 34ste officiële match
van het seizoen. De voorbije 24
dagen verteerde het 8 wedstrijden. Dan was het niet onlogisch
dat er wat vermoeidheid opstak. AA Gent kreeg niet makkelijk grip op de wedstrijd, maar
won wel met 2-1. Het pakte zo
vijftien op achttien.
Roman Bezoes leverde twee
assists af, Laurent Depoitre
woog als in zijn beste jaren op
de Truiense defensie en scoorde voor de tweede wedstrijd op
rij. “Depoitre was heel aanwezig”, zag ook Hein Vanhaezebrouck. “Hij heeft heel veel gewerkt en heel veel geknokt. Het
scoren begint bij hem te komen.

Een sensationele ommekeer,
van 1-2 naar 3-2 in de extra tijd
tegen KV Mechelen, leidde
zaterdag tot een uitbarsting van
vreugde zoals ze die in het
Regenboogstadion al in geen
tijden meer hadden beleefd.
“We hadden wat geluk in die
slotfase”, gaf Timmy Simons
toe. “Maar geluk dwing je soms
zelf af.” Opvallend was hoe
Simons vaak in overleg ging
met Davy De fauw. Het nieuwe
trainersduo verraste met een
basisploeg zonder Zinho Gano
en met Frank Boya op het middenveld. “We hadden ons plan
klaar, maar het was kort dag.
Daarom lag de nadruk vooral op
het mentale aspect.” (LUVM)

Bezoes leverde twee assists af,
nadat hij al een doelpunt aanbracht in Mechelen.”
Bezus en Depoitre zitten in
hun laatste contractjaar bij AA
Gent. “Ik had het op een bepaald moment moeilijk met de
onzekerheid over mijn toekomst”, erkende Bezoes. “Maar
dat is voorbij. Ik concentreer
me weer 100 procent op het
spel. We zien wel wat er straks
gebeurt.”
Depoitre haalde zijn schouders op: “Er is nog niet gesproken over een nieuw contract.
Misschien gebeurt dat na de
winterstop. Maar als ik goede
matchen speel, dan moet ik me
niet te veel vragen stellen.” (RN)

Pidcock komt zichzelf tegen op
modderige Citadel van Namen
In afwezigheid van Wout
van Aert en Mathieu van
der Poel kreeg Tom Pidcock
dit weekend de kans
om de macht te grijpen in
het veldrijden. De Brit won
in Rucphen zijn allereerste
wereldbekerrace, maar
bekocht dat 24 uur later in
Namen.
Een week voor de ‘grote clash’
in het veldrijden was het uitkijken of Pidcock in Rucphen en
Namen zijn stempel kon drukken. Het antwoord leek tot halverwege een beklijvende cross
op de Citadel ja te worden,
maar uiteindelijk zakte de Brit
toch terug. Nog geen slokop van
het kaliber Van Aert of Van der
Poel dus.
Een dag eerder sprong Pidcock nog letterlijk voorbij Eli
Iserbyt in het Nederlandse
Rucphen. Op de balkjes sloeg
hij in de laatste ronde een kloofje dat de leider in de wereldbeker niet meer dicht kreeg. “Ik
moest telkens tijd toestaan in de
bochten”, zei Pidcock. “Op het
einde dacht ik: fuck it, ik ga ervoor.”
Zo boekte Pidcock in zijn derde cross van deze winter zijn
eerste overwinning. Voor het
eerst in bijna acht jaar speelde
er nog eens een ander volkslied
dan het Belgische of het Nederlandse tijdens de podiumceremonie van een wereldbekermanche.
Gisteren kreeg Pidcock de
kans om de lijn van zaterdag
door te trekken op zijn favoriete parcours. Toen hij halverwege de wedstrijd voorbij Toon

De Brit Tom Pidcock loopt een helling omhoog tijdens
de wereldbekermanche veldrijden in Namen. © PHOTO NEWS

‘Ik maakte te veel
foutjes. Een
combinatie van
een lege tank,
een zware cross
en vermoeidheid’
TOM PIDCOCK

Aerts denderde, leek hij ontketend, op weg om er een erezaak
van te maken. Alleen kreeg ook
Pidcock het lastig. In de laatste
twee rondes verloor hij steeds
vaker de controle over zijn Pinarello-fiets, om uiteindelijk
twee keer onderuit te schuiven.
“Ik maakte te veel foutjes”,
zei Pidcock. “Een combinatie
van een lege tank, een zware
wedstrijd en wat vermoeidheid
na Rucphen. Ik had eigenijk de
hele wedstrijd geen opperbest
gevoel.”

Michael Vanthourenhout
profiteerde van het dipje bij Pidcock. Hij beleefde in Namen een
van de meest glorieuze dagen
van zijn carrière. “Ik dacht in
eerste instantie dat Pidcock te
sterk zou zijn, maar ik merkte
dat hij het op het einde lastig
kreeg”, zei de West-Vlaming.
“Nadat ik hem passeerde, was
ik zeker dat ik de ideale lijnen
had en dat hij niet dichterbij zou
komen.”
Na het Tsjechische Tabor
vorig jaar betekent Namen de
tweede dikke vis voor Vanthourenhout, die al jaren grossiert
in ereplaatsen. Kopman Iserbyt
van Pauwels Sauzen-Bingoal
omhelsde hem innig aan de
aankomst. “Dit doet me eigenlijk meer dan zelf winnen. De
laatste rondes zat ik meer naar
het scherm te kijken dan mijn
eigen wedstrijd te rijden”, gaf
Iserbyt toe. (SJH)
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Knuffels en gejoel

De Brugse middenvelder Eder Balanta probeert Anderlecht-aanvaller Joshua Zirkzee van de bal
te zetten in de klassieker, gisteren in het Jan Breydelstadion. © PHOTO NEWS

Z

wift is de beste uitvinding van deze
hij dertig jaar eerder was geboren, had Pablo
eeuw. In nauw overleg dan wel met een
Escobar hem ongetwijfeld ingelijfd. Balanta zou
slimme fietstrainer zoals de Tacx Neo
vervolgens het rijk van Escobar hebben bewaakt zoals hij het middenveld van Club be2T Smart, die ik overigens aan de volle
prijs heb gekocht. Dat meld ik er ongewaakt: gemeen, geniepig, nietsontziend – en Esvraagd bij omdat sportjournalisten de
cobar zou vast nog in leven zijn.
voorbije week geen te beste beurt hebBalanta was al van het veld toen na afloop de
ben gemaakt. Na wat fysieke problespelers elkaar begroetten alsof ze tot een uur
voor de wedstrijd samen pinten hadden gemen en dito achterstand ben ik helemaal terug bij nul begonnen en zit ik in
dronken en daar achteraf zouden mee doorweek vier van de opbouw van de functional
gaan. Vincent Kompany knuffelde samen met
treshold power, ook weleens afgekort als FTP.
Hans Vanaken en de commentatoren deden
Daar werk ik tegenwoordig aan terwijl ik
een beetje meewarig over wat ze zagen: het
werk, naar voetbal kijk. Wat een verschil met
acuut belang was nog ver weg, dat zou wel kovroeger: in de zetel zitten, blikje halen of
men met de play-offs. Terwijl ik zoiets had van:
latteetje zetten en mini-Leootje verhapstukken
dat voetbal ook op die manier kan, we gaan
heeft plaatsgemaakt voor een sessie foundation,
erop vooruit.
ondersteund door een grote bidon isotone
Uiteraard was er gejoel van de Brugse fans.
dorstlesser.
Lior Refaelov, die het ook niet kon helpen dat
Het enige waar ik nog iets moet op vinden is
Ivan Leko hem niet meer moest en via een Antnota kunnen nemen terwijl de ingevingen opwerps omwegje transfervrij in Anderlecht was
borrelen. Ik had tussen blokjes twee en vijf enbeland, werd bij elk balcontact uitgefloten.
kele mooie hersenspinsels verzonnen, maar die
Idem voor Benito Raman, die ooit een Gentse
ben ik na het douchen vergeten. Misschien toch
overwinning vierde met het weinig stichtende
maar voortaan de Wahoo
riedeltje ‘Alle boeren, zijn hoKickr-ventilator handmatig bemo’s’, waarbij boeren staat voor
dienen en de iPhone gebruiFCB-supporters. Raman scoorde
ken als voicerecorder.
bijna met het hoofd, net zoals
Balanta zou
Gisterennamiddag had ik
hij in mei 2015 in de eindfase
een foundation training
training, met
van de competitie de beslissenhet rijk van
48 minuten zone 2, uithouding
de 2-3 met het hoofd op het
Escobar hebdus, ideaal om ondertussen
bord prikte en zo Gent op weg
ben bewaakt
voetbal te kijken. En als er
zette naar de titel. Qua symbogeen voetbal is, een serie. Zoliek had dat kunnen tellen.
zoals hij het
als die van Naomi Osaka, voor
Dus ja, alles bij elkaar een gemiddenveld
wie ik inmiddels iets meer
zapig partijtje met een billijke
begrip kan opbrengen als ze
uitslag. Tot Kompany ineens via
van Club
weer eens kraakt onder de imSporza op de iPad verscheen:
bewaakt:
mense druk. Die serie toont
“Het resultaat van de wedstrijd
duidelijk aan waar het schoenis niet belangrijk voor mij. Ik ga
geniepig en
tje knelt bij die topsportende
hier ontgoocheld en gedegounietsontziend
millennials of zoomers: te veel
teerd naar huis. Heel de match
entourage, te veel randgedoe,
werden ik en mijn staf uitgemeer afleiding dan focus.
scholden voor bruine aap.”
Maar goed, gisteren dus
Haast onmiddellijk verscheen
even geen Osaka, wel voetbal. Om halftwee
een reactie van de thuisploeg, want die hebben
speelde Anderlecht in Brugge een vriendschapze zomaar te copy-pasten van eerdere incidenpelijke partij voetbal tegen het plaatselijke Club.
ten. “Club Brugge, zijn supporters, staf, spelers,
Vriendschappelijk, ja, die indruk had ik vanaf
medewerkers en bestuur veroordelen ten
mijn fiets. De intensiteit was matig, er werd gestrengste elke vorm van racisme. Deze enkelinlopen maar niet te veel en niet te hard, er werd
gen zijn niet representatief voor de waarden en
gevoetbald maar niet te best en niet te fanatiek, normen van onze Club en hebben geen enkele
er werd een keer een trap uitgedeeld maar niks
plaats in Jan Breydel.”
gemeens.
De CEO is inzake dronken rijden een hardClub beging twee keer meer overtredingen
nekkige recidivist, CEO en voorzitter worden
dan Anderlecht, maar de helft daarvan kwam
straks waarschijnlijk aangeklaagd voor witwas
op de rekening van Eder Balanta, die als hij basen de harde kern heeft de slechtste reputatie
ketbal zou spelen waar ze de fouten optellen
inzake supportersgeweld en racisme van heel
geen halve helft op het veld zou staan. De CoBelgië. Verder is er niks aan de hand met de
lombiaan Balanta heeft een carrière gemist. Als
normen en waarden van deze club.

