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De saga Smans-Poppe

dels haar vak. Ze had zin in haar eerste Olympi-
sche Spelen, die al haar tweede hadden moeten 
zijn.

Ze begon over haar signature trick, de front-
side rodeo 720, iets wat heel weinig mannen en 
nog minder vrouwen doen. Die trick, als ik dat 
toen goed heb begrepen, komt er op neer dat 
ze onorthodox vertrekt vanop haar tenen. En 
dat ze twee keer rond haar as draaide, vandaar 
die 720.

Vrijdag is de wereld van de nog maar 24-jari-
ge Loranne Smans ingestort. Donderdag was al 
bekendgeraakt dat niet zij, maar de zeventienja-
rige Evy Poppe zou worden uitgestuurd. Poppe 
was de keuze van de Sneeuwsportfederatie; en 
het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 
volgde de bond. Een dag later stond Smans in 
kortgeding voor de rechter en dat verloor ze. 
Het wordt Poppe in Peking.

Over een ingewikkelde jurysport als slopesty-
le ga ik mij niet uitspreken. Ongetwijfeld zijn 
het capabele kenners die in deze materie in eer 

en geweten hebben geoordeeld, 
maar had dit niet anders ge-
kund? Smans heeft de quota-
plaats voor België op de World 
Cups uit de brand gesleept, ze 
staat als hoogste Belgische op de 
ranking, dan lijkt haar selectie 
de logica en verdient de niet-se-
lectie een duidelijke, transpa-
rante uitleg.

Evy Poppe werd nipt voorge-
trokken op Loranne Smans op 
basis van ‘nationale criteria die 
de beste atlete moeten selecte-
ren.’ Dat is vaag, maar daarom is 
het nog niet onterecht. Alleen 
moet er dan wel een verklaring 
komen waarom resultaten op 
olympische kwali� catietoernooi-
en ineens niet meer tellen als 

graadmeter. Poppe stond 34ste op de olympi-
sche ranking en miste Peking 2022. Smans klok-
te af op 13de, waardoor België überhaupt een 
atleet mag sturen.

Hebben ze nadien dan Poppe en Smans te-
genover elkaar gezet in een geheime snow-o� ? 
Kan Poppe - wereldkampioen bij de junioren en 
goud op de Youth Olympics - meer en moeilij-
ker tricks dan Smans en heeft haar grotere 
groeimarge de doorslag gegeven? Leg uit 
Sneeuwsport Vlaanderen: wanneer werd de 
quotaplaats een kloteplaats?

Ik heb te doen met de gesloopte slopestylster 
Loranne Smans. En ik heb ook te doen met de 
jonge Evy Poppe, die onder immense druk staat 
om in Peking te presteren. Sportief is haar se-
lectie misschien terecht, en het is te hopen voor 
haar dat die wordt bevestigd met een knalpres-
tatie in Peking. Menselijk is dit een drama dat 
had kunnen worden vermeden.

N
ovember 2017. Ik ben in het Stubaidal 
voor een repo met de snowboarders/
slopestylers van de Belgische olympi-
sche ploeg op weg naar de Spelen van 
2018 in Pyeongchang. Ik wilde meer 
te weten komen over slopestyle. Ooit 
had ik in een column bij wijze van 
boutade gevraagd of je gaat slopesty-
len omdat je op je hoofd bent geval-
len, of je op je hoofd valt omdat je 

bent gaan slopestylen. Dat was niet serieus be-
doeld, maar dat hadden de slopestylers en hun 
bond zo niet begrepen.

Slopestyle, moet u weten, is dingen doen 
met een snowboard die een normaal mens niet 
in zijn hoofd zou halen. Van relingen glijden, 
springen � irtend met de grens van leven en 
dood, you name it, zij doen het. Dan is er ook 
nog big air, nog erger. Dat is heel snel van een 
helling a� omen richting een soort reuzen-
schans, in de lucht gekatapulteerd worden en 
daarna allerlei bewegingen uitvoeren.

Ik keek mijn ogen uit daar 
boven in dat funpark. Van over 
de hele wereld waren ze geko-
men. De bondscoach wees mij 
alle Belgen aan en hij eindigde 
bij een meisje dat heel eenvou-
dige sprongetjes deed, alsof ze 
nog veel moest leren. “Die 
daar is Loranne, ons grootste 
talent”, zei hij. “Zij had ook op 
de Spelen kunnen staan, maar 
ze heeft wat pech gehad.” Van 
een understatement gespro-
ken.

Het begon met een val in 
2016, waarbij ze op haar hoofd 
terechtkwam en bewusteloos 
met de helikopter werd afge-
voerd. Bij de check-up bleek 
ook de schouder gebroken en 
had ze bloedingen in haar hersenen. Maar 
Loranne Smans was een natural. Haar herstel 
ging zo snel dat ze van de neurochirurg al in de-
cember geen beperkingen meer kreeg.

Te vroeg herbegonnen, wie zal het zeggen? 
In Québec ging ze in de opwarming door haar 
knie en scheurde haar voorste kruisband af. Ge-
volg: operatie en maanden revalidatie. Pas eind 
2017 toen ik haar in Stubaital zag, kon ze weer 
die eenvoudige sprongen uitvoeren. Zo gingen 
haar eerste Spelen de mist in. Slechte timing, in 
de herfst van datzelfde jaar sprong ze, opnieuw 
in Québec, op de big air naar een derde plaats.

Loranne Smans, met haar looks en stijl van 
een ideale schoondochter, sindsdien lette ik 
elke winter op wat ze presteerde. Een grote 
maand geleden zaten we samen in Snow Valley 
in Peer. Dat had te maken met de aankomende 
Winterspelen waarvoor zij een certitude was. 
Ze vertelde honderduit over haar sport, inmid-
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Lore Smans (l.) moet ondanks haar hogere ranking thuisblijven, terwijl Evy Poppe wel naar de 
Olympische Spelen mag. © AFP

Thomas Pieters pakt in Abu Dhabi 
belangrijkste golfzege uit zijn carrière
Thomas Pieters is helemaal te-
rug. 77 dagen na zijn vijfde prof-
zege op de Portugal Masters be-
haalde de golfer de belangrijkste 
overwinning uit zijn carrière. In 
Abu Dhabi mocht de Antwerpe-
naar een cheque van 1,2 miljoen 
euro ophalen.

Thomas Pieters zal vandaag 
met plezier zijn ranking kijken. 
Met één zege zal de Antwerpe-
naar van de 69ste naar de 31ste 
plek springen. Zijn beste klasse-
ment sinds augustus 2017 toen 
hij 23ste stond. Pieters leek 
klaar om de top 20 binnen te 
stormen maar het omgekeerde 
gebeurde. Hij gleed naar bene-
den, met een 131ste plaats in au-
gustus 2021 als dieptepunt.

Niet dat Pieters zich daar me-
teen zorgen over maakte. Door 
de coronapandemie koos hij er 
bewust voor om minder te spe-
len: hij vond het leven op de 
golftour geen pretje meer.

Zijn vijfde profzege, op de 
Portugal Masters in november, 
deed hem weer in de top 100 
duiken en na zijn zege op de 
Abu Dhabi Championships staat 
hij weer netjes onder de men-
sen. Hij is de eerste Belg die een 
Rolex Series-toernooi wint.

“Ik had goede controle over 
de bal en dan is het plezant spe-
len”, zei Pieters. “Mijn putting 
was nog niet wat het moest zijn 
maar ik voelde me toch behoor-
lijk zelfverzekerd.” (VH)

Pieters pronkt met de trofee 
in Abu Dhabi. © AFP

Marianne Vos 
trekt met zege 
naar WK

Veldrijdster Marianne Vos heeft 
zondag in Hoogerheide de GP 
Adrie van der Poel gewonnen. 
Dat was de vijftiende en laatste 
cross om de wereldbeker. De 
Nederlandse kampioene sprong 
in de laatste ronde weg en so-
leerde naar de winst. Wereld-
kampioene Lucinda Brand ver-
sloeg Puck Pieterse in de sprint 
om de tweede plaats. De eind-
zege in het klassement van 
Brand stond al vast. Zij won 
zaterdag de veldrit om de 
X2O-Trofee in Hamme. Daar-
mee nam Brand de leiding in 
dat klassement over van Betse-
ma. Aanstaande zaterdag strij-
den de vrouwen in Fayetteville 
om de wereldtitel. (BELGA)

Engelse amateur 
houdt Brecel uit 
derde ronde

Luca Brecel (WS-16) heeft zich 
zaterdag in de Morningside Are-
na in Leicester niet voor de der-
de ronde van het Snooker Shoot 
Out kunnen plaatsen. De 26-ja-
rige Limburger verloor met 
54-35 van de Engelse amateur 
Simon Blackwell. De 29-jarige 
Blackwell, die in de eerste ronde 
zijn landgenoot Jimmy Rober-
ston (WS-40) uitschakelde, 
kreeg als eerste een kans en 
puurde daar negen punten uit. 
Brecel kon dankzij een fl uke 28 
punten tegenscoren, maar 
maakte een fout bij het potten 
van de volgende rode bal. 
Blackwell kreeg de bal in hand 
en maakte het af met een break 
van 41. (BELGA)

Iserbyt is helemaal 
klaar voor WK 
in Fayetteville

De race was spannend, de over-
winning in Hoogerheide hard 
bevochten. Tot twee keer toe 
moest Eli Iserbyt zich een weg 
naar voor vechten. Eerst na een 
matige start, dan na een valpar-
tij in ronde vier, nog voor half 
koers, die Tom Pidcock een vrij-
geleide naar de zege leek te bie-
den. Iserbyt won toch. Met de 
hulp van zijn ploegmaat Mi-
chael Vanthourenhout reed hij 
de kloof dicht. In de slotronde 
nam hij dan de maat van zijn 
Britse rivaal, zij het nipt. Pid-
cock zou het in de laatste me-
ters ook nog tegen Lars van der 
Haar moeten a� eggen.

“Mijn zege geeft vertrou-
wen”, zei Iserbyt na a� oop. Za-
terdag in Hamme, waar Laurens 
Sweeck won, werd hij derde. Hij 
ging in december misschien 
door een dipje. Of misschien 
had het met de verschroeiende 
doortocht van Wout van Aert te 
maken. Maar dat is nu voorbij. 
Vorige week in Flamanville reed 
Iserbyt zelf een verschroeiende 
race. “Ik heb weer de super-
vorm die ik in december miste. 
Daar ben ik blij mee. Ik kan nu 
relaxed naar het WK trekken.”

Iserbyt, Van der Haar en Pid-
cock: dat zou in het Amerikaan-

se Fayetteville ook zomaar het 
podium kunnen zijn. Ze zijn, in 
willekeurige volgorde, de meest 
genoemde favorieten voor het 
wereldkampioenschap dat daar 
volgende week wordt gere-
den. Van der Haar is de nieuwe 
Europese kampioen en winnaar 
van de WB cross in Tabor. In 
Hoogerheide bleek dat hij ook 
weer de man in vorm is. Wat 
Iserbyt betreft: in twaalf cros-
sen die hij tegen Tom Pidcock 
reed, waren zaterdag en zondag 
de tweede en derde keer dat hij 

de betere was. “Dat had eigen-
lijk vier moeten zijn”, aldus Iser-
byt. “De WB cross in Rucphen 
had ik ook moeten winnen. 
Daar heb ik het verprutst en 
daar ben ik nog altijd niet over.”

Er is de vorm. Er is het par-
cours van Fayetteville. “Het is 
atypisch, totaal niet wat we hier 
zijn gewend”, zegt Iserbyt. Maar 
het is wel een parcours dat hem 
ligt. “Het wordt explosief klim-
men. Er zijn maar drie renners 
die daar goed in zijn: Van der 
Haar, Pidcock en ikzelf.” (MG)

Eli Iserbyt (24) kan op beide 
oren slapen: hij heeft de 
goede vorm te pakken voor 
het WK veldrijden over een 
week. Dat bewees Iserbyt 
door in Hoogerheide zijn 
veertiende zege van het 
seizoen te boeken.

‘Ik heb weer 
de supervorm die 

ik in december 
miste. Daar ben ik 
blij mee. Ik kan nu 
relaxed naar het 

WK trekken’
ELI ISERBYT
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Zege van 
de hoop voor 
Beerschot

Beerschot zette zijn ‘week van 
de waarheid’ in met een zege 
tegen OH Leuven. De hekken-
sluiter won voor het eerst 
sinds eind november en na-
dert zo tot op zeven punten 
van Seraing, tegenstander ko-
mende woensdag. De weg naar 
het behoud is nog altijd heel 
lang voor Beerschot, maar op 
het Kiel mag men toch wat 
hoop blijven koesteren. Winst 
tegen OHL was een eerste stap-
je in de goede richting. Voor het 
eerst sinds de tweede speeldag 
(2-2 op Gent) kon paars-wit te-
rugvechten na een achterstand, 
voor de tweede keer dit seizoen 
scoorde het drie keer in één 
match. (KDC)

Union klopt Genk na 
strafschop in slotfase
Het surrealisme voorbij, de slot-
fase van Union-Genk. Uit de 
duisternis van het Dudenpark 
stijgt een oorverdovend kabaal 
op. Honderden Unionisten volg-
den de wedstrijd achter geslo-
ten deuren verscholen achter 
de bomen. Honderd minuten 
waren er al weggetikt toen Dan-
te Vanzeir zich achter de bal zet-
te en klaar was om twee vliegen 
in één klap te slaan. Uitgere-
kend hij telde zijn ex-club Ra-
cing Genk uit voor play-o�  1 en 
met die strafschopgoal zette hij 
zijn huidige club Union op een 
comfortabele voorsprong van 
negen punten op dichtste ach-
tervolger Club Brugge.

“Het moeten zowat de gekste 

Honderd minu-
ten waren er al 
weggetikt toen 
Dante Vanzeir 
de penalty 
binnentrapte

vijf minuten uit mijn carrière ge-
weest zijn”, zei de 23-jarige in-
ternational. “Mooier had ik het 
echt niet kunnen dromen. De 
scheidsrechter had me gezegd 
dat hij meteen na de strafschop 
zou a�  uiten. Ik wist dat het al-
les of niets zou zijn. Het was ook 
fantastisch om toch te kunnen 
vieren met de fans, ook al ston-
den ze vijftig meter verder in de 
bossen. Hopelijk zijn ze er tegen 
Anderlecht weer bij.” (KDZ)


