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Breed getackeld

Alle ogen op Van Vleuten
in eerste Tour voor vrouwen
Annemiek van Vleuten is helemaal klaar voor de Tour de
France Femmes, die zondag
begint. De winnares van de
jongste Giro bereidde zich voor
met een trainingsstage in skioord Livigno. “In Livigno was
het voornaamste doel de batterijen opladen en een beetje nagenieten”, vertelt de Nederlandse favoriete. “Dat is gelukt.”
De Tour duurt acht dagen en
gaat over een gevarieerd parcours met sprintetappes, een
gravelrit door wijngaarden en
een aankomst op La Planche
des Belles Filles in de Vogezen.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Annemiek
van Vleuten:
‘Een nieuwe koers
geeft in ieder
geval veel energie’

Club Bayern

“Mijn rivalen proberen wellicht
tijd te pakken voor we aan het
echte klimwerk beginnen.”
Van Vleuten hoopt dat deze
eerste vrouweneditie een stap is
naar meer. “Een nieuwe koers
geeft in ieder geval veel energie
en ik heb het idee dat ASO het
professioneel oppakt.” (BELGA)

Laporte verrast
Philipsen op hellende
aankomst in Cahors
De snelste sprinter in de
negentiende Tour-rit was
Jasper Philipsen. Alleen reed
Christophe Laporte nog voor
hem uit. ‘We lopen niet één
maar twee stappen achter
op Jumbo-Visma.’
Een oplopende laatste kilometer, redelijk technisch, na een
etappe door Tarn-et-Garonne
en Lot, waar het kwik alweer
vlotjes de dertig graden overschreed. Zo’n sprint was het
dus, daar in hartje Cahors. Geknipt voor Jasper Philipsen.
“Helaas schatte ik op anderhalve kilometer van de finish de
laatste bocht verkeerd in”, zei
de ritwinnaar van Carcassonne.
“Daardoor verloor ik het wiel
van mijn ploegmaat. Het kostte
me de overwinning. Laporte
profiteerde van de verwarring,
die mee werd veroorzaakt door
het feit dat de drie vluchters net
waren ingerekend en iedereen
een beetje uit elkaar reed. Hij
heeft ons allemaal verrast.”
Philipsen probeerde de scheve situatie nog recht te trekken.
“Ik sneed de slotkilometer aan
op kop, ietwat afwachtend. Als
ik daar al mijn spurt inzet, haal
ik Laporte wellicht nog terug.
Maar dan komt er iemand anders uit mijn wiel.”
Belangrijke vaststelling was
wel dat Philipsen de rest van het

peloton los uit het wiel sprintte.
“Ik had supergoede benen en
denk dat ik de spurt met de
vingers in de neus zou hebben
gewonnen. Daarom: dit is een
zware teleurstelling.”
Jumbo-Visma zit nu al aan vijf
etappezeges. Philipsen: “Ze maken ons allemaal belachelijk.
Dat is misschien overdreven,
maar het is wel opmerkelijk hoe
ze de Tour naar hun hand zetten. We lopen met zijn allen niet
één maar twee stappen achterop.”
Philipsen kijkt niettemin uit
naar de slotsprint zondag op de
Champs-Elysées in Parijs. “Daar
mag ik me zeker niet meer laten
verrassen.” (JDK)

De Fransman Christophe
Laporte schenkt Jumbo-Visma
al de vijfde ritoverwinning in
deze Tour. © ANP/EPA

Alaphilippe begint pijnvrij
aan tweede deel van seizoen
Julian Alaphilippe, die in april
zwaar viel in Luik-BastenakenLuik, begint vandaag in de
Ronde van Wallonië aan zijn
voorbereiding op de Vuelta en
het WK. De eerste rit eindigt op
de Muur van Hoei, waar Alaphilippe drie keer de Waalse Pijl
won (2018, 2019 en 2020).
“Ik heb net een twee weken
durend trainingskamp in Livigno achter de rug, waar ik goed
heb gewerkt aan mijn uithoudingsvermogen”, stelt de tweevoudige wereldkampioen. “Ik
ben ongeduldig om opnieuw
een rugnummer op te spelden

en ik kom niet naar hier om
enkel achteraan in het peloton
te rijden.”
Na de Ronde van Wallonië
volgen de Clásica San Sebastián
en de Ronde van de Ain. “Vervolgens neem ik deel aan de
Vuelta, waar we veel doelen
hebben: ritzeges en het eindklassement met Remco Evenepoel. Alle druk zal dus niet bij
mij liggen.”
Alaphilippe brak bij zijn val in
Luik enkele ribben en een
schouderblad.
Daarbovenop
liep hij een klaplong op. Nu
heeft hij geen last meer. (BELGA)
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De spelers en staf van Club Brugge vieren hun overwinning in de Belgische supercup. Ook dit seizoen
beginnen zij als favoriet aan de competitie. © PHOTO NEWS

elgië is het Duitsland van de kleine voetbalook nog eens beter werd van die transactie. Zo’n
competities geworden. Het Bayern van Belhandelswijze heeft een naam: goed beheer. Dat ze
gië is Club Brugge en dat heeft het voor de
daarvan de vruchten konden plukken met een
helft aan zichzelf te danken, en voor de
Anderlecht in volle dégringolade was toeval, maar
andere helft aan Royal Sporting Club Andermaakt het des te pijnlijker.
lecht en in mindere mate aan Standard de
Club is nu voor de derde keer op rij kampioen geLiège.
worden en voor de vierde keer in vijf jaar. Het heeft
Dat die laatste club het niet meer trekt in
nog wel even te gaan voor het echt het Bayern van
het door Vlaanderen gedomineerde voetbal en als
België is; die van München zijn voor de tiende keer
regionaal boegbeeld mee ten onder gaat met Walloop rij kampioen.
nië, daar zit nog enige logica in. Maar Anderlecht?
Club Brugge is niet onklopbaar, ook vorig jaar
In de nog te schrijven geschiedenis van de Jupiler
niet. Gent speelde vier keer tegen de kampioen en
Pro League in de 21ste eeuw zal aan de teloorgang
won drie keer. Die ene keer dat het verloor, thuis en
van de hoofdstedelijke grootheid meer dan één
onterecht, heeft het rechtgezet in de terugwedstrijd
hoofdstuk worden gewijd.
in Brugge. Alles opgeteld werd het 10-1 voor de GenWie had ooit kunnen voorspellen dat het fiere,
tenaars. Maar Gent haalde play-off 1 niet, Club wel
haast aristocratische paars-wit een meeloper zou
en daarin knikkerde het Union van de leidersplaats
worden, vijf jaar lang geen prijs meer zou pakken?
om die niet meer af te staan. Zo werkt een competiNiemand? Toch wel. Ik ken ietie. Je mag al eens een aantal
mand. Ik leerde hem kennen in
wedstrijden minder zijn, maar
2001. Hij was toen makelaar en
regelmaat loont.
De twee Brabanders
is dat nog steeds. In 2003 zei hij:
Het seizoen 2022-’23 wordt on“Let op mijn woorden: Herman
verwacht spannend. Toen iederdie Club Brugge
Van Holsbeeck gaat nu naar
een ervan uitging dat er nog een
leiden hebben goed
Anderlecht. Hij heeft Lierse naar
tijdje met achttien in eerste klasde kloten geholpen en binnen
se zou worden gevoetbald,
gekeken naar RSCA
vijf jaar is Anderlecht naar de
kwam een onverwachte aap uit
en hebben vooral
kloten.” In een moeite deed hij
de mouw: vanaf 2023 zijn er
gezien hoe het
de mechanismen achter de teweer zestien ploegen, een playloorgang haarfijn uit de doeken.
off 1 met zes ploegen en de punniet moet
De makelaar, met wie ik nog
ten blijven gehalveerd. Dat was
steeds contact heb, herinnert mij
een nederlaag voor Club Brugge,
af en toe aan zijn profetische
dat de halvering van de punten
woorden. De man zijn groot gelijk kwam wat later
liever zag verdwijnen omdat die ingreep de verdiendan verwacht, maar dat had dan weer vooral te
ste van de regelmaat in het reguliere seizoen teniet
maken met het instituut dat zich zo moeilijk liet slokan doen. Terug naar zestien was ook een nederpen. Anderlecht won zijn laatste titel en supercup
laag voor de kleine clubs die nu al badend in het
(twee prijzen) in 2017.
zweet wakker worden van het schrikbeeld van drie
Anderlecht was een vehikel geworden om een
rechtstreekse dalers.
aantal mensen slapend rijk te maken, wel vaker de
Ondertussen is gebleken dat de salarissen nieuwe
finaliteit van het voetbal. Zolang de omloopsnelheid recordhoogtes hebben bereikt. De meeste clubs
van het voetbaltalent in Neerpede hoog bleef, en op hebben een negatief eigen vermogen of geen buffer.
de in- en uitgaande transfers genoeg kon worden
In het plan van de nieuwe CEO van de Pro League,
getoucheerd via de juiste tussenpersonen, was al de Lorin Parys, wordt voor het seizoen 2023-’24 een
rest (ook het sportieve) bijkomstig.
negatief eigen vermogen bestraft met puntenaftrek.
De twee Brabanders die Club Brugge leiden hebDat wordt nog leuk: clubs die zich in de winter
ben goed gekeken naar Anderlecht en hebben voorblauw betalen aan salarissen van inderhaast inkoal gezien hoe het niet moet. Uiteraard is persoonlijmende spelers om hun seizoen te redden, om verke verrijking ook hen niet vreemd, getuige daarvan
volgens een seizoen later punten te moeten inlevede recente verkoop van hun aandelen aan een Ame- ren. De inzet van het komende seizoen is niet wie
rikaanse investeerder. Met dat verschil dat ze pas
kampioen wordt, wie play-of 1 haalt en wie Eurocashten nadat ze van hun club het powerhouse van
pees mag spelen. De belangrijkste strijd van 2022het Belgische voetbal hadden gemaakt en de club
’23 is financieel-economisch.

