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Van der Poel dook voor het eerst dit seizoen het veld in en fi nishte als tweede. © BELGA

voor lang hoge wattages (vermogen) trappen. 
Hij won alle drie de crossen waar hij aan deel-
nam. In Dendermonde reed hij vorig jaar op 
een mensonterend slecht parcours Mathieu van 
der Poel op drie minuten. Puur op vermogen.

Van Van der Poel wisten we dat hij het aan 
de knie heeft gehad, waar hij al een paar keer 
aan was geopereerd. Hij was er op gevallen, op 
die knie. In Kasterlee. Dat wist Michel Wuyts 
ons allemaal te vertellen. Van Tom Pidcock wis-
ten we niets speciaals. Hij deed mee, ja, en hij 
had al een cross  gewonnen en was ook een 
keer tweede geworden, dus dat plaatje klopte.

Wat duurde het? Een ronde of twee, 
drie vooraleer Wuyts de woorden sprak: 
De Mannen zijn vooraan. Behalve Pidcock 
dan, die zat al op een halve minuut. Van der 
Poel reed even voorop, maar dat kennen we 
van hem. Soms houdt hij het vol, soms ook 
niet. Als een speer vertrekken, dat deed hij 
ook in de olympische mountainbikerit en hij 
ging daarna genadeloos onderuit.

Toon Aerts was de enige van de klassieke 
crossers die een beetje de in-
druk gaf met Van Aert en Van 
der Poel te kunnen wedijveren. 
De einduitslag zoals die zich vol-
trok, hadden we kunnen voor-
spellen op basis van de fysiolo-
gische waarden. Van Aert trapt 
een hoger vermogen gedurende 
een uur dan Mathieu van der 
Poel, die wellicht een hoger 
maximaal vermogen haalt en 
sneller recupereert van interval-
pieken.

In het altijd zeiknatte en dras-
sige Dendermonde werd het 
een pure vermogenscross.

Dus: 1. Van Aert, 2. Van der 
Poel, 3. Aerts en 4. Vanthouren-
hout. Vervolgens kwamen over 
de streep: Quinten Hermans, 

Corné van Kessel en Laurens Sweeck: ook gro-
te motoren, maar minder grote dan. Daarna 
volgden de lichtgewichten Tom Pidcock, Eli 
Iserbyt en Lars van der Haar. Die koers had 
niet gereden hoeven worden. Een labotest had 
volstaan.

Dat veldrijden, welke sportieve waarde heeft 
dat nog? Zo’n Eli Iserbyt die twee klassementen 
zal winnen, en die ook niet onder stoelen of 
banken steekt dat de cross van vandaag in Zol-
der (Superprestige) belangrijker was dan die 
van gisteren (Wereldbeker), wat moet je daar 
nu nog mee? Wat zouden we in het voetbal zeg-
gen als Gent of Antwerp kampioen zouden spe-
len omdat Club en Anderlecht tien wedstrijden 
ver in competitie stappen en voor het begin van 
de play-o� s alweer verdwijnen? De sportieve 
strijd is weg. Cross is circus geworden en dat 
kan die sport op termijn erg zuur opbreken.

H
et was geen zondag als een andere. 
De Préhistorie was er niet. Wel een 
zoveelste Top, 2000 meende ik te 
hebben gehoord. Dat van 11 uur was 
het eerste radiojournaal dat bewust 
doorkwam. Een van de hoofdpunten 
was de terugkeer van Mathieu van der 
Poel in het veld. Een uur later, weer 
van hetzelfde, weer Mathieu die terug-
keerde in de cross. Vreemd, lokale on-

benulligheid haast in één adem vernoemd met 
de dood van Desmond Tutu.

In het nieuwsbulletin van 13 uur hadden ze 
Carl Berteele gevonden om er iets over zeggen. 
Over Mathieu, voor alle duidelijkheid. Of hij 
meteen zou mee kunnen, dat was de existen-
tiële kwestie waar collega Carl zich moest over 
buigen. De passepartout “zou zo maar kun-
nen”, uitgevonden door José De Cauwer, be-
hoort inmiddels tot de vaste woordenschat van 
de analisten en journalisten die niet goed weten 
wat te verwachten.

Komt daar nog eens bij dat commentatoren 
van de audiovisuele media - is 
recent weer opgevallen - uit 
lijfsbehoud al te graag de kool 
en de geit sparen en dat deed 
Carl ook. Eigenlijk had hij 
moeten antwoorden: “Rare 
vraag, weet ik veel hoe die Ma-
thieu er aan toe is, of dat van 
die knie en die rug niet een 
beetje gespeeld is en met wel-
ke ingesteldheid hij in de cross 
arriveert. Laten we eerst die 
wedstrijd afwachten.” Hij ant-
woordde iets anders, ben al 
vergeten wat.

Inmiddels was Cercle-Club 
begonnen. Zoals bekend, 
zonder publiek. En op de 
Nederlandse tv het olympisch 
kwali� catietoernooi of OKT 
schaatsen in Heerenveen, een exclusief Neder-
lands onderonsje. Ik was eerder deze week in 
Thialf en heb er Sven Kramer gezien. Hij reed 
vanuit de inkomhal door de automatische deu-
ren op zijn gravelbike naar buiten. Niets stap-
pen. Om de rug te sparen of was het luiheid? Ik 
dacht: dat komt niet goed. Gisteren reed hij de 
derde tijd op de 5.000m. Misschien haalt hij 
Peking, zijn vijfde Olympische Spelen, mis-
schien ook niet, wellicht wel. Denk maar niet 
dat de Nederlanders daarvan in hun journaals 
een hoofdpunt maken.

Inmiddels was Cercle-Club geëindigd op 2-0. 
Het wordt nog een rare voetbalcompetitie met 
die januarimaand zonder toeschouwers. De 
cross in Dendermonde begon om drie uur, de 
grote drie tenoren tekenden present. Van Wout 
van Aert wisten we dat hij in een uitstekende 
vorm verkeerde. In zijn geval is dat synoniem 
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Kalendermanager Van Brantegem 
verdedigt uitstel Kortrijk-Antwerp
De Pro League verdedigt zijn be-
slissing om Antwerp-KV Kortrijk 
uit te stellen. “Twee ona� anke-
lijke covid-artsen hebben geoor-
deeld dat de wedstrijd laten 
doorgaan medisch onverant-
woord is, daar er elf positieve 
gevallen zijn bij Antwerp. In het 
belang van ieders veiligheid is 
daarom beslist de wedstrijd niet 
te laten spelen”, luidde het. 

Kalendermanager Nils Van 
Brantegem nam de beslissing 
om de wedstrijd uit te stellen. 
“Wij wilden de gezondheid van 
de spelers niet op de proef stel-
len en respecteerden de wette-
lijke bepalingen”, aldus Van 
Brantegem. Hij begrijpt dan ook 
niet dat Kortrijk juridische stap-

pen overweegt. “Iedereen heeft 
recht op zijn mening, want we 
zijn een vrij land. Maar ik heb 
de PCR-testen gezien. Van de 
negen positieve testen bij Ant-
werp-spelers, waren er vijf zeer 
besmettelijke met hogere virale 
waarden. Er is geen twijfel mo-
gelijk. De wedstrijd uitstellen, 
was de enige juiste beslissing.”

Door de afgelasting zal de 
wedstrijd verplaatst worden. 
“Er is nog geen nieuwe datum 
vastgelegd, maar de partij zal 
zeker niet in januari plaatsvin-
den. Zowel Kortrijk als Antwerp 
spelen geen Europees voetbal 
en zijn uitgeschakeld in de be-
ker. We vinden dus wel een 
nieuwe datum.” (IVDA)

Radja Nainggolan is een van 
de besmette Antwerp-spelers. 
© PHOTO NEWS

Fellaini schiet 
ploeg naar 
Chinese titel

Shandong Taishan heeft zich 
voor de vijfde keer tot Chinees 
landskampioen gekroond. He-
bei ging zondag met 2-0 voor 
de bijl in de Championship play-
o� s. Met nog drie speeldagen te 
gaan en tien punten bonus kun-
nen Marouane Fellaini en zijn 
ploegmaats niet meer bijge-
haald worden. De ex-Rode Dui-
vel e� ende het pad met zijn 
tiende goal van het seizoen. 
Shandong telt na 19 speeldagen 
48 punten. Dat zijn er tien meer 
dan eerste achtervolgers Gu-
angzhou FC en Shanghai Port. 
De kampioen maakt nog kans 
op de dubbel: op 9 januari 
speelt het tegen Shanghai Port 
in de bekerfi nale. (HLN)

City wint in spektakelstuk 
met 9 goals van Leicester
Na amper 25 minuten stonden 
de Foxes 4-0 in het krijt. De 
Bruyne opende al snel de score 
voor de Citizens. Riyad Mahrez, 
Ilkay Gundogan en Raheem 
Sterling diepten verder uit.

In de tweede helft, met 
Castagne meteen tussen de lij-
nen, leek even een spectaculai-
re ommekeer in de maak na 
tre� ers van James Maddison, 
Ademola Lookman en Kelechi 
Iheanacho, maar Aymeric 
Laporte bracht de marge me-
teen nadien terug op twee doel-
punten verschil. Sterling ver-
zorgde het slotakkoord. De 
Bruyne werd drie minuten later 
afgelost. City telt 47 punten en 
verstevigt zijn leidersplaats. 

Tegelijkertijd had Tottenham 
weinig moeite in een Londens 
onderonsje met Crystal Palace, 
waar Christian Benteke niet tot 
de wedstrijdselectie behoorde 
(3-0). Halverwege waren de 
Spurs al zegezeker na goals van 
Harry Kane en Lucas Moura. De 
bezoekers verloren op de koop 
toe Wilfried Zaha enkele minu-
ten later met een tweede gele 
kaart. Son voltrok de eindstand.

Arsenal ging op bezoek bij 
rode lantaarn Norwich (0-5). 
Bukayo Saka en Kieran Tierney 
trokken de zege in de eerste 
helft over de streep. Saka, Alex-
andre Lacazette en Emile Smith 
Rowe vervolledigden de forfait-
cijfers. (BELGA)

Wout van Aert rijgt de zeges 
aaneen, maar mist het publiek

Dat het niet zou blijven duren, 
zei Wout van Aert twee weken 
geleden, nadat hij in de sneeuw 
van het Italiaanse Val di Sole 
zijn derde overwinning in drie 
crossen had behaald. Er is in-
middels een stage in Spanje 
overheen gegaan, waardoor hij 
de crossen van Rucphen (18 de-
cember) en Namen (19 decem-
ber) liet voor wat ze waren. 
Wout van Aert is ook Sportman 
van het Jaar geworden. En zon-
dag in Dendermonde deed hij 
weer gewoon waar hij zo bedre-
ven in is: Van Aert won de cross.

De inzet werd in Dender-
monde een beetje hoger. Ma-
thieu van der Poel maakte na 
een lange herfst zonder compe-
titie zijn rentree in de cross en 
hoe dat zou gaan benieuwde 
ook Wout van Aert. Een halve 
wedstrijd lang bleven de twee 
zij aan zij. Toen werd het ver-
schil duidelijk tussen de Belgi-
sche en de wereldkampioen. De 
eerste zit wel al in het ritme van 
de cross, voor de tweede is het 
weer allemaal nieuw.

Van Aert zei: “Ik probeerde 
een eerste keer te versnellen en 
Van der Poel uit het wiel te rij-
den. Dat lukte niet. Ik nam wat 

gas terug en probeerde het een 
tweede keer. Dat lukte wel en 
het was leuk. In het laatste 
kwart van de wedstrijd was ik 
de sterkste. Bocht na bocht 
checkte ik mijn voorsprong. Die 
werd elke keer groter. Op het 
einde kon ik het rustig aan doen 
en hoefde ik geen risico meer te 
nemen. Maar toch: het was een 
zwaar bevochten zege.”

Vandaag in Heusden-Zolder 
is het opnieuw cross. Het par-
cours is sneller, het wordt - zeg-
den zowel Van Aert als Mathieu 
van der Poel - een heel andere 
wedstrijd. Van Aert was, on-
danks een verschil van 49 se-
conden, in Dendermonde toch 
onder de indruk van de koers 
die Van der Poel had gereden. 
“Je kunt het wel zien dat hij de 
voorbije weken hard heeft ge-
traind.” Dat Van Aert straks zijn 
vijfde cross op vijf wint, is alles 
behalve een uitgemaakte zaak.

Over het WK - rijdt hij of rijdt 
hij niet? - wil Wout van Aert het 
nog niet hebben. Pas na het Bel-

Modder of sneeuw maken 
het verschil niet. De tegen-
standers evenmin. Wout 
van Aert won in Dender-
monde zijn vierde cross 
op vier. Of hij nu tegen 
Eli Iserbyt of Toon Aerts, 
tegen Tom Pidcock of zoals 
gisteren tegen Mathieu 
van der Poel moet crossen, 
Van Aert wint gewoon.

gisch kampioenschap zullen we 
de plannen van Van Aert ken-
nen. “Ik heb meerdere doelen 
in 2022. Ik wil een sterk voor-
jaar rijden. We moeten zien hoe 
we dat allemaal in elkaar kun-
nen passen.”

Wat Van Aert wel van het 
hart moest: de beslissing van 
het Overlegcomité om het pu-
bliek weer te bannen zint hem 
niet. En Van Aert vindt ze onbe-
grijpelijk. “Ik cross ook om het 
publiek te voelen, om show te 
brengen. Dit zou de mooiste pe-
riode van het seizoen moeten 
zijn. Ik keek uit naar de kerstpe-
riode, waarin de massa weer 
present was. Maar het is rond-
uit triest. Je kunt met honderd 
man op café zitten en geen 
mondmasker moeten dragen. 
Op een crossparcours mag nie-
mand komen, ook niet met 
mondmasker. Het is gevaarlijk 
voor niemand. Ik versta het 
niet. Ik vind het leuk dat ik win. 
Verder zal het niet veel voldoe-
ning geven.” (MG)

Van Aert won vlot van de heroptredende Van der Poel. © BELGA
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