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Dropper post

Hoe hij in die goot terechtkwam en daaruit 
jumpte, oké, dat kunnen er nog, maar de mees-
ten zouden hun evenwicht dan al zijn verloren. 
Hoe hij daarna zijn achterwiel onder zich voel-
de wegglippen en dat corrigeerde, waarna hij 
weer ternauwernood een muur kon vermijden, 
dat doet hij wellicht geen twee keer. Voor het-
zelfde geld en op een minder stukje wegdek laat 
hij daar driehonderd gram vel achter op het as-
falt.

Je leest nu dat een dropper post op de � ets dropper post op de � ets dropper post
van Mohoric het verschil zou hebben gemaakt. 
Een dropper post is een zadelbuis die met een dropper post is een zadelbuis die met een dropper post
druk op de knop kan worden verlaagd en – net 
zo handig – weer kan worden verhoogd. Die 
techniek komt uit het mountainbiken en be-
staat al sinds 1984. De hoge (normale) zadel-
stand is handig bij het klimmen om de volledige 
trape�  ciëntie te kunnen gebruiken en de lage 
stand is dan weer handig bij het dalen.

Volgens Sven Nys heeft Mohoric een fysiek 
en psychologisch voordeel gehaald uit de drop-
per. Nys is een groot renner geweest, en een 

 degelijk mountainbiker, en ik 
spreek hem met schroom tegen 
als het over de � ets en alles wat 
daarbij komt kijken gaat, maar 
sta mij toe te twijfelen aan dat 
voordeel.

Psychologisch oké, maar dan 
eerder als placebo. Fysiek? Hoe-
zo dan? Je kunt er niet harder 
mee trappen, want daarvoor 
dient de dropper niet. Wordt 
hier misschien fysisch bedoeld, 
zoals in natuurkundig? Dan kom 
je al snel uit bij de aerodynami-
ca. De afdaling van de Poggio is 
geen klassieke afdaling van een 
Alpen-col, waar je negentig haalt 
zonder te trappen, maar bestaat 
uit de ene na de andere haar-
speldbocht, waarna steeds weer 

moet worden opgetrokken. Je wint op de Pog-
gio door te trappen, niet door niet te trappen, 
zowel bergop als bergaf.

Als mountainbikers hun zadel laten zakken, 
is dat niet om beter te kunnen trappen of een 
vermeend aerodynamisch voordeel. Ze willen 
hun zwaartepunt naar achteren verleggen om 
in steile afdalingen niet over de kop te gaan en 
om de tractie op hun achterwiel te behouden. 
Zo steil is de Poggio niet, van aerodynamica 
zonder trappen is nauwelijks sprake en Moho-
ric is minstens één en wellicht twee keer zijn 
achterwiel kwijt geweest. Hij trapte ten slotte 
nog een keer door met de aankomst in zicht, 
maar dat loste hij zelf op.

Klasse hoor, en hij won verdiend. Mohoric is 
gewoon de beste daler van het hele peloton. Of 
de grootste zot, zo u wilt. En hij kan vreselijk 
hard trappen, ook dat nog.

M
atej Mohoric. Ik heb hem zien 
winnen, hij arriveerde alleen.

In een verslag stond: “In de af-
daling nam Mohoric alle risico’s, 
en dit resulteerde in het lossen 
van de tegenstand. Op de Via Sal-
viati had de Sloveen het wel las-
tig, maar hij behield zijn voor-
sprong…”

Zoek de fout.
Via Salviati, juist. Sanremo heeft geen Via 

Salviati, wel een Via Roma. Bovenstaand knip- 
en plakwerk van wieler� its.nl gaat over het WK 
beloften van 2013 in Firenze. Een goede acht 
jaar geleden stond ik in de vipzone aan de aan-
komst in Firenze toen Mohoric als eerstejaars-
belofte de tegenstand aan gort reed en alleen 
op ons afstormde.

Het was mijn laatste WK als wielerbobo. In 
een van de mooiste steden van de wereld reed 
ik elke ochtend over het afgesloten parcours op 
mijn plooi� etsje naar de aankomst. Dwars door 
de renaissance, langs het Baptisterium en de 
Duomo, op die afgesleten, 
platte plavuizen die er al lagen 
toen Machiavelli er de straat 
overstak.

Bij de juniores op de weg 
won een lange Nederlander, 
Mathieu en nog wat, zijn pa 
had ook gekoerst en heette 
Adrie. In de tijdrit won een te-
dere, schuchtere junior van 
wie ik nog steeds de viering 
achteraf met de Belgische de-
legatie op mijn iPhone heb 
staan. Igor Decraene zou net 
geen jaar later overlijden.

Wie die tegenstand dan wel 
was op dat WK voor beloften 
van 2013? De Zuid-Afrikaan 
Louis Meintjes werd tweede, 
de Noor Sondre Holst Enger 
werd derde. Dat werden geen grote coureurs, 
neen, dat klopt. Zij mochten wegrijden uit de 
achtervolgende groep die zich gewonnen had 
gegeven. Daar zat Julian Alaphilippe bij, met 
wie Mohoric op de laatste klim naar Fiesole 
dertig seconden pakte, maar de jonge talent-
rijke Fransman moest net voor de top a� aken. 
Davide Formolo reed toen ook achter hem, net 
als Caleb Ewan. En Simon Yates. Onze Jasper 
Stuyven werd 25ste op 1:14.

Die doodsverachting waarmee Mohoric zich 
van de Poggio naar beneden stortte, dat moet 
er al van bij de geboorte hebben ingezeten, dat 
kan haast niet anders. Hoe hij zaterdag twee 
keer een crash kon vermijden, probeer dat niet 
thuis. Probeer het zelfs niet als collega-wielren-
ner. Misschien moet Mohoric het zelf ook niet 
meer proberen, want bij dat rechtblijven was 
meer geluk dan kunde gemoeid.

Matej Mohoric 
is gewoon 
de beste daler 
van het hele 
peloton. Of 
de grootste 
zot, zo u wilt

Matej Mohoric maakte gebruikt van een dropper post (inschuifbare zadelpen) in Milaan-Sanremo, dropper post (inschuifbare zadelpen) in Milaan-Sanremo, dropper post
een technologisch snu� e uit het mountainbiken. © PHOTO NEWS/RV

Geen warm welkom voor 
‘judas’ Elsner in Kortrijk
Luka Elsner keerde gisteren 
voor het eerst terug naar het 
Guldensporenstadion. De 
Sloveen verbrak in oktober een-
zijdig zijn arbeidsovereenkomst 
bij KV Kortrijk en trok naar 
Standard.

KVK-voorzitter Ronny Ver-
helst was woedend en vertelde 
dat hij het competitievervalsing 
vond. De T1 van Standard kreeg 
dan ook geen warm welkom in 
West-Vlaanderen. Hij werd uit-
ge� oten door de thuisaanhang 
en kreeg lelijke woorden naar 
het hoofd geslingerd.

Zijn troepen speelden weder-
om een � auwe partij, maar een 
klasse� its van invaller Selim 
Amallah legde de wedstrijd in 

een beslissende plooi. Standard 
(dertiende in de stand) is dank-
zij deze overwinning zeker van 
het behoud in 1A.

“Kortrijk verdiende mis-
schien wel een gelijkspel, maar 
deze drie punten hebben we 
 zeker ook niet gestolen”, zei 
 Elsner achteraf. “Het was een 
speciale wedstrijd voor mezelf, 
maar ik heb geprobeerd om 
 enkel met de prestatie op het 
veld bezig te zijn. Ik heb hier al-
tijd graag gewerkt en dus was 
het � jn om iedereen terug te 
zien. Ik snap dat de Kortrijk-fans 
mijn vertrek nog altijd niet heb-
ben verteerd, maar het aanbod 
van Standard kon ik niet af-
slaan.” (IVDA)

14
KV Mechelen kan zijn corner- 
en vrijschopcomplex maar geen 
halt toeroepen. Acht minuten 
ver waren ze aan de Kehrweg 
toen het al zijn veertiende te-
gengoal pakte die direct voort-
kwam uit een stilstaande fase. 
Niemand in 1A doet slechter. 
“De eerste corner van Eupen zat 
meteen binnen, de tweede ook 
bijna. Zo krijgt het vertrouwen 
een deuk”, zegt KV Mechelen -
speler Rob Schoofs. “Het is een 
mentale kwestie.” (ABD)

Odoi alsnog opgeroepen voor Ghana: 
‘Ik dacht dat het voorbij was’
“Deze week zal ik er niet zijn”, 
glimlachte Denis Odoi na Club 
Brugge-Genk. Hij is voor het 
eerst opgeroepen voor het Gha-
nese elftal.

“Mijn vader is van Ghana, 
dus dat mag.” Odoi kwam tien 
jaar geleden één keer in actie 
voor de Rode Duivels, in een oe-
fenmatch tegen Montenegro, 
onder Marc Wilmots.

“Het is een proces van jaren 
geweest”, legt Odoi uit. “Ze ken-
den mij van bij Fulham. Ik dacht 
dat het voorbij was. Zeker toen 
ik in de winter naar hier kwam, 
heb ik het achter me gelaten. 
Enkele weken geleden kreeg ik 
telefoon dat de papieren voor 
95 procent in orde waren en dat 

ik geselecteerd zou worden als 
alles rond was. Sowieso is dit 
heel speciaal. Natuurlijk voel ik 
mij meer Belg, maar Ghana is 
een deel van mijzelf. Ik ga er 
nooit meer heen en ben heel be-
nieuwd, ook omdat ik van som-
mige jongens hoor dat het nog-
al chaotisch is.”

Ghana speelt op 25 en 29 
maart twee barragematchen te-
gen Nigeria. “De winnaar gaat 
naar het WK in Qatar”, weet 
Odoi. En zo maakt de 33-jarige 
middenvelder van Club plots 
kans om volgende winter op het 
WK te spelen, samen met onder 
meer Paintsil (Genk), Partey 
(Arsenal), Amartey (Leicester) 
en Nurodeen (Eupen). (TTV)

Denis Odoi speelde ooit 
een oefen match voor de Rode 
Duivels, maar mag nog voor 
Ghana uitkomen. © BELGA

Zonder Lang en in alle stilte zet 
blauw-zwart stra� e reeks neer

Pushmelding, een uurtje voor 
aanvang van de topper op Olym-
pia: ‘Weer geen Noa Lang in de 
basis tegen Genk.’ Het  thema 
blijft leven na die wissel in 
 Seraing. Ook binnen Club, waar 
niet iedereen het eens is met de 
keuze van Alfred Schreuder. 
Maar de coach houdt dus vast 
aan Sargis Adamyan. Werkijver 
boven virtuositeit.

Lang kan tien dagen zijn ge-
dachten verzetten bij Oranje.

Achttien op achttien telt 
blauw-zwart intussen. In alle stil-
te. Het heeft niet meer verloren 
in de Jupiler Pro League sinds be-
gin februari en was de jongste we-
ken goed voor twintig doelpun-
ten in zes competitiewedstrijden.  
Het maakt dat de achterstand op 
Union Saint-Gilloise geslonken is 
tot vijf punten.

Club pro� teerde de laatste 
speeldagen optimaal van de twee 
gelijke spelen en een nederlaag 
van de leider, zonder zelf stoere 
taal te verkondigen. De uittreden-
de landskampioen stelt zich al 
een poos bescheiden en rationeel 
op in het titeldebat. “Union staat 
nog steeds terecht bovenaan”, 
stelde Schreuder ook na de zege 
tegen Genk. “Wij doen gewoon 
ons ding, keihard vechten als een 

Het waren begin februari 
twaalf punten, nu zijn het 
er nog vijf. Zonder groots 
machtsvertoon knibbelt 
Club Brugge aan de achter-
stand op Union.

team. Dat is nodig als je iets wilt 
winnen. We zullen wel zien waar 
we op het einde van de rit staan.”

Club Brugge beseft dat het gro-
te publiek dit seizoen liever Uni-
on kampioen ziet worden. Want 
jong of oud: een sprookje dat 
waarheid wordt, laat niemand 
onverschillig. Kijk naar Leicester, 
toen het de Premier League won 
en Andrea Bocelli in het clubshirt 

‘Nessun Dorma’ op de midden-
cirkel kwam zingen. Of naar AA 
Gent in 2015, toen zelfs Michel 
Louwagie zich in de nasleep van 
zijn eerste titel en zijn campagne 
in de Champions League in een 
indiaan verkleedde.

Die sympathie geniet Club 
niet. Of het moet in de � guur van 
Charles De Ketelaere zijn. Knap 
hoe hij de 2-1 voorbij Maarten 
Vandevoordt knikte en de titel-
strijd weer een stukje spannen-
der maakte.

Binnen de kleedkamer leeft de 
ambitie om de reguliere compe-
titie af te sluiten met 24 op 24. 
Club dient daarvoor over twee 
weken te winnen op Beerschot, 
dat met zijn gedachten al bij vol-
gend seizoen zit, en vervolgens 
thuis van KV Mechelen. (NP)

Charles De Ketelaere loodst Club Brugge voorbij Racing Genk in 
het Jan Breydelstadion. © PHOTO NEWS

‘Union staat nog 
steeds terecht 

bovenaan. 
Wij doen gewoon 

ons ding’
ALFRED SCHREUDER

COACH CLUB BRUGGE

Club Brugge 3

Racing Genk 1


