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Breed getackeld

Penaltymisser Depay kost
Oranje punten tegen Polen
Toch een beetje goed nieuws
voor de Rode Duivels: Nederland legt geen foutloos parcours
meer af in deze editie van de
Nations League. De thuiswedstrijd in de Rotterdamse Kuip
tegen Polen eindigde op een teleurstellende 2-2.
Bondscoach Louis van Gaal
had opnieuw gekozen voor het
team dat België inmaakte, zij
het met Flekken voor Cilissen in
doel en De Vrij achterin om Van
Dijk rust te gunnen. Bij Polen
kreeg Lewandowski overigens
ook vrijaf, maar dat belette de
bezoekers niet snel te scoren via
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Matty Cash. Kort na de rust verhoogde Zielinski tot 0-2.
De donderspeech van Van
Gaal tijdens de rust had nadien
toch effect, met na 135 seconden de aansluiting langs Klaassen en nog eens 139 seconden
later de gelijkmaker van Dumfries. Memphis Depay, voor de
gelegenheid aanvoerder, liet in
de extra tijd vanop elf meter
echter de kans op winst pijnlijk
onbenut. Hij trapte de zekere
overwinning via het doelhout
naast. “Dit voelt als een nederlaag”, baalde de Barcelona-spits
achteraf. (LUVM)

Jaagpad

Lukaku en Tielemans
zien nog geen witte
rook in transferdossier
De transferperikelen van
onze Rode Duivels bestaan
voorlopig uit meer woorden
dan daden. Zowel bij
Lukaku als bij Tielemans is
er weinig nieuws te melden.
Terwijl ze in Italië elke kleine
update in het dossier-Lukaku
opblazen tot groot nieuws, is er
op clubniveau voorlopig amper
vooruitgang geboekt. Over de
exacte voorwaarden voor een
eventuele uitleenbeurt is nog
niet gesproken. Inter hoopt de
prijs zoveel mogelijk te drukken. Chelsea hoopt, door een
verplichte aankoopoptie, minstens 90 miljoen te recupereren
van de 113 miljoen die ze vorige
zomer betaalden.
Terwijl Inter-CEO Giuseppe
Marotta openlijk praat over de
komst van Paulo Dybala, gratis
van Juventus, weigert hij vragen
over ‘Big Rom’. De klok tikt. Inter heeft nog 18 dagen om een
akkoord te vinden met Chelsea.
Enkel dan zou Lukaku in een
gunstiger belastingregime vallen en is zijn nettoloon van 7
miljoen betaalbaar voor Inter.
Lukaku hoopt dat de goede banden tussen Roc Nation, zijn
commerciële vertegenwoordiger, en de nieuwe Chelsea-eigenaar Boehly kunnen helpen bij
zijn terugkeer naar Italië.
Arsenal wacht op zijn beurt

nog even om toe te slaan voor
Youri Tielemans. De Engelse
club heeft de contacten met zijn
entourage warm gehouden.
Binnen de club maken enkelingen zich sterk dat ze een deal na
de interlandperiode snel kunnen afronden. Een nieuwe middenvelder is een prioriteit.
Arsenal wil op het juiste moment toeslaan. Bij Leicester zijn
ze in blijde verwachting van een
concreet bod op zijn sterkhouder. Tielemans, zaterdag doelpuntenmaker in Wales, ligt nog
één jaar onder contract. The
Foxes kunnen de centen goed
gebruiken om hun team verder
uit te bouwen na de zware verliezen tijdens de coronaperiode. Leicester heeft nog geen
prijs op het hoofd gekleefd van
Tielemans, maar hoopt stiekem
op een bedrag boven 35 miljoen
euro. (KTH)
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Tchouaméni moet de nieuwe
motor van Real worden
Aurélien Tchouaméni wordt
straks de nieuwste Franse chouchou van Real Madrid. Liefst 80
miljoen euro telt de Koninklijke
neer voor de Fransman.
Tchouaméni, 22 sinds januari, heeft al elf duels bij ‘Les
Bleus’ op zijn actief. Bij het AS
Monaco van Philippe Clement
had hij zich de voorbije twee
seizoenen tot onbetwiste titularis opgewerkt, nadat hij bij Bordeaux het vak had geleerd.
Tchouaméni, geboren in
Rouen en als zesjarige begonnen bij SJ D’Artigues, verbleef
vanaf zijn elfde in de opleiding

van Les Girondins en maakte er
in de zomer van 2018 zijn debuut tegen het Letse Ventspils.
“Hij is een geboren winnaar”,
getuigt Johan Van Rumst (44),
assistent van Clement. “Ik twijfel er niet aan dat hij zal slagen
bij Real, al denk ik dat hij even
tijd zal nodig hebben.” (LUVM)
Johan Van Rumst:
‘Ik twijfel er niet
aan dat hij zal
slagen bij Real, al
zal hij even tijd
nodig hebben’
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Een peloton wielertoeristen neemt de hele baan in. © BELGA

omaar een namiddag enkele maanden gelegens sommige media achterhaald na deze week, en
den. Op een breed fietspad rijdt voor ons een uiteraard wordt met de vinger naar een groep (snelvrouw op een elektrische fiets. Grote tred,
lere) wielertoeristen gewezen. Wielerterroristen
lage snelheid, beetje wankel. Wij komen achdus.
terop en rijden 20 per uur, niet snel, maar
Zal ik mij eens niet populair maken? Voor de vertoch het dubbele van die vrouw. Mijn fietsandering? Ik heb een hekel aan mensen die zich
maat rijdt eerst, vertrouwt het niet en springt voortbewegen, met welke modus dan ook, zonder
van het fietspad, de weg op. Dat durf ik niet
kennis van de regels en zonder de juiste vaardighemeer want er komt een auto aan, aldus mijn
den. Maar ik heb een nog grotere hekel aan grote
radartje.
groepen wielertoeristen die erop uit zijn om met zo
Ik bel. Geen reactie. Ik bel nog eens. Voor de kenveel mogelijk, zo snel mogelijk te fietsen. Die menen
ners: met een Spurcycle, de luidste bel en ook nog
dat ze als volume in groep meer rechten kunnen
eens pokkeduur. Niks. Ik nader en zeg hallooooo.
laten gelden tegenover de medeweggebruikers dan
Aha, de vrouw heeft het kennelijk gehoord; ze
als ze als individu onderweg zouden zijn.
schuift vreemd genoeg op naar links en laat plaats
Ik ken die groepen. Ik kruis die ook soms, of ze
rechts. Ik rijd haar voorbij, maar als ik ter hoogte van halen mij in, bulderend en schruwelend, driekwart
haar ben, besluit ze ineens rechtsaf een winkelcentussen hun kader hangend. Ik kan hen met naam en
trum in te slaan. Fuck, ze had dus niets gehoord. We
toenaam benoemen in mijn provincie en ik verraken elkaar niet omdat ik mij met een brede zwievloek ze. Ze geven elkeen die met een koersfiets een
per voorbij haar schiet. Toch valt
beetje sportief wil rijden, een
ze. Van de schrik.
slechte naam. Je vraagt je af wie
Ik besluit om te draaien en te
ze kopiëren. Ik kruis ook soms
Onze archaïsche
kijken of ik moet helpen. Ik verprofs en amateurs die samen rijwacht dus enige dankbaarheid,
den. Die gedragen zich to-taal anfietsinfrastructuur
maar krijg de wind van voren.
ders en er kan zelfs een groet af.
kan de toename van
Hoezo dan, vraag ik haar. U
Automobilisten op de autoweg
neemt het hele fietspad in, gaat
rijden tussen 70 en 120 kilometer
fietsers onmogelijk
eerst naar links en dan zonder
per uur. Het verschil is zeventig
volgen, dus zal het
arm uit te steken naar rechts?
procent. Ze zitten bovendien
van gezond verstand goed beschermd in hun carrosseBovendien valt u, wellicht omdat
u niet in staat bent om met deze
rie. De snelste fietsers op een
moeten komen
fiets te rijden. Dat viel niet goed,
jaagpad rijden vier keer sneller
maar het was de waarheid en die
dan de traagste, driehonderd
valt nooit goed als het gaat om
procent verschil. Als ze vallen,
rijkunsten.
gaan ze bijna steeds tegen de grond, onbeschermd.
Ik las deze week alles over die arme man die, naEr moet iets gebeuren op die steeds drukkere jaagdat een groep wielertoeristen hem was gepasseerd,
en andere fietspaden en dat is niet op te lossen met
is gevallen op een jaagpad langs een kanaal omdat
flitscontroles. Al zou een agent met een speedgun te
zijn stuur het stuur van een inhaler heeft geraakt.
zijner tijd wonderen kunnen doen, al was het maar
Hij heeft het niet overleefd. Mijn eerste reactie:
om de illegaal ondersteunde pseudoracefietsen in
wijdden de kranten maar zoveel pagina’s telkens
beslag te nemen.
wanneer iemand op een fiets wordt aangereden
Een combinatie van respect voor elkaar... Kennis
door een auto. Tweede reactie: wat als in mijn geval van de regels... Invoering van nieuwe regels zoals
die vrouw op haar hoofd in plaats van op haar bips
verboden om naast elkaar te rijden als de weg/het
was gevallen en het niet had overleefd? Had men
pad smaller is dan vier meter. Onze archaïsche fietsdan ook mijn Garmin in beslag genomen om te kijinfrastructuur kan de toename van fietsers onmogeken of ik niet te hard reed? Moet ik voortaan met
lijk volgen, dus zal het van gezond verstand en geeen dash/bodycam met geluidsopname rijden?
dragswijzigingen moeten komen.
Fietsers die met fietsers botsen, het is een zeldIk heb een voorstel. Groepen fietsers die niet op de
zaamheid. Fietsers die iemand iets aandoen ook. Er
weg rijden maar op jaag- en andere fietspaden zoubestaat een boutade: fietsers vegen even vaak hun
den uit maximaal tien fietsers mogen bestaan. Zijn ze
voeten aan de verkeersregels als automobilisten,
met meer: verplicht op de gewone weg, per twee, en
maar de fietser die daardoor iemand doodrijdt (tengevolgd door een auto. En als nu ook de wielerclubs
zij zichzelf ) moet nog worden geboren. Dat is volén OKRA boos worden, dat kan er ook nog bij.

