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Heia Norge

I k was al tevreden geweest met een tiende plek, 
en stilletjes hoopte ik op een vijfde. Maar dit 
had ik nooit durven dromen.” Even tevoren 
had Tobias Foss zichzelf wakkergeschud. Rand-
je automutilatie was het, die harde kletsen in 
het gelaat in zijn geval.

Hij zat al zo lang in die hotseat, dat ging niet 
gebeuren dat hij daar zou blijven, want de top-

pers kwamen er nog aan. En toch. Eén na één beten 
ze hun tanden stuk op zijn sterke tweede helft. Een 
Noorse stoomtrein was langs de kusten van South- 
Wales gedenderd en had iedereen verpletterd.

Foss ging verder: “Deze trui mogen dragen (alleen 
bij tijdritten, HV) zal iets heel speciaals zijn en ik zal 
hem alle eer aandoen.” En toen sloop de krak in zijn 
stem en gingen zijn ogen op rood. Hij besefte het: 
champion of the world, klinkt beter dan het Noorse 
verdensmester, en dat voor een jongen die er om be-
kend staat dat hij bescheiden is, 
supergetalenteerd dat wel. Zoals 
hij zelf zei: “Ik heb niet altijd even-
veel zelfvertrouwen.”

Het meest sprekende beeld was 
Evenepoel die zijn helm afdeed, 
zijn communicatie uit zijn oor 
pietste, vervolgens zijn gezicht af-
veegde en een slok tot zich nam, 
alleen wetend dat hij niet de beste 
is. Net dat moment liet een Belg in 
de mixed zon de naam Foss vallen 
als winnaar. Evenepoel kon het 
niet geloven. Schudde het hoofd: 
“Hu, Foss?”

Ja Foss. We zouden het moeten a� eren om kampi-
oenschappen in verre landen na lange reizen en met 
vele uren verschil te willen voorspellen. Dat geen Afri-
kaan of Zuid-Amerikaan zou winnen, oké, maar ver-
der hadden de analisten, kenners en journalisten zich 
niet mogen wagen. Toch kwam uit een synthese van 
alle stellige prognoses een podiumstrijd tussen Filippo 
Ganna en Remco Evenepoel.

Goeie outsiders waren Pogacar, en de Zwitsers met 
Küng op kop en Bissegger als gevaarlijke klant. Het po-
dium werd Foss uit Noorwegen, Küng uit Zwitserland 
en Evenepoel uit Schepdaal.

Stefan Küng lijkt de verliezer van de dag. Wie 1,5 se-
conde per kilometer toegeeft in de laatste tien kilome-
ter heeft ofwel het parcours niet goed verkend, of te 
veel gegeven in het eerste deel of is gewoon fysiek niet 
optimaal. Niet vergeten: de biologische klok van een 
West-Europeaan stond bij het begin van de tijdrit op 
zeven uur. In de ochtend. Hoe een lichaam daar mee 
kan omgaan, is erg individueel.

Filippo Ganna is ook een rare kwiet. Kan best 
zijn dat hij op 8 oktober in Grenchen een wereld-
uurrecord neerzet voor de eeuwigheid, kan best zijn 
dat hij daar de laatste weken iets te veel mee bezig 
was, kan ook zijn dat dit helemaal zijn parcours niet 
was, of dat hij een latere piek plant, maar zoveel toe-
geven is geen goed signaal.

Over Evenepoel kunnen we kort zijn. Dat brons is 
onverhoopt, behaald op pure klasse. Hij mist nog tijd-
ritgoud op een WK, maar hij is op dit WK veruit de 
beste van alle groterondepretendenten. Evenepoels 
concurrent van ooit in de Tour, Tadej Pogacar, eindigt 
op bijna veertig seconden. En Pogacar heeft zich wel 
kunnen voorbereiden op dit WK, terwijl Evenepoel uit 
een slopende Vuelta komt met een onvermijdelijke 
decompressie achteraf.

Foss komt uit Noorwegen. Heb er deze zomer weer 
eens meer dan een maand rondgetoerd en neem het 

dus van mij aan, zo’n Tobias Foss 
met dat opgesneden blond-bruine 
haar, die blauwe ogen, dat gesis in 
dat Scandinavisch Engels, zo krijg 
je er 
honderd in een dozijn in Noorwe-
gen.

Ook dat strakke lijf is Noors, al is 
dat in het hoge noorden waar ze 
genetisch gemuteerd of geselec-
teerd zijn om vet op te slaan, wel 
even anders. Tobias Foss heeft wat 
dat betreft geluk. Hij is geboren in 
de onderste (rijkere) helft van zijn 
land. Hij komt uit Vingrom. Dat 

ligt aan het Mjøsameer dat eigenlijk de afgedamde ri-
vier Lågen is. Zegt het u niks? 
Vingrom is deel van de stad Lillehammer, waar in 
1994 de winterspelen zijn doorgegaan.

Noorwegen is het dertiende land dat goud wint op 
negenentwintig edities van het WK tijdrijden. Heia 
Norge, hup Noorwegen, eindelijk. In geen enkel an-
der land wordt buitensporten zo gepromoot als in 
Noorwegen. Nergens is het beter sporten dan in dat 
deel van Noorwegen, Lillehammer en omstreken, 
waar ook nog eens de minste neerslag valt.

Noorwegen behaalde op de laatste twee Olympi-
sche Spelen samen 45 medailles voor 5,5 miljoen 
inwoners. Noorwegen is daarmee het best preste-
rende sportland van de planeet. Het heeft een 
sportsysteem dat de jeugd zo lang mogelijk laat 
sporten zonder score, zónder competitie tenzij te-
gen zichzelf. Na zichzelf, heeft Tobias Foss zich nu 
ook dat andere Noorse specialisme eigen gemaakt, 
winnen van de klok.

We zouden het 
moeten afl eren om 
kampioenschappen 
in verre landen na 

lange reizen en met 
vele uren verschil 

te willen voorspellen

Tot ieders verrassing, niet het minst die van hemzelf, werd Tobias Foss wereldkampioen tijdrijden. © REUTERS

Jupiler Pro League
Antwerp - Seraing 2-1
KV Mechelen - OH Leuven 0-0
Zulte Waregem - STVV 0-3
Cercle Brugge - KV Oostende 2-2
Charleroi - Westerlo 2-3
Racing Genk - AA Gent 1-0
Eupen - Union 1-2
Standard - Club Brugge 3-0
Anderlecht - KV Kortrijk gisterenavond 21u00

Speeldag 9

1. Antwerp 9 27
2. Racing Genk 9 22
3. Club Brugge 9 19
4. OH Leuven 9 17
5. Standard 9 16
6. Union 9 16
7. AA Gent 9 14
8. STVV 9 13
9. Charleroi 9 12

10. Westerlo 9 12
11. KV Mechelen 9 11
12. Anderlecht 8 10
13. KV Oostende 9 10
14. KV Kortrijk 8 7
15. Eupen 9 6
16. Seraing 9 6
17. Cercle Brugge 9 6
18. Zulte Waregem 9 5

Stand

Union pakt in extremis 
de volle buit in Eupen
Vicekampioen Union Sint-Gillis 
heeft zondag op de negende 
speeldag ternauwernood ge-
wonnen op bezoek bij Eupen. 
Boniface maakt in de slotmi-
nuut de bevrijdende 1-2.

Bij de rust was de wedstrijd in 
evenwicht. Union ging door op 
het elan van de voorbije week in 
de Europa League en opende 
na acht minuten al de score, na 
een meesterlijk tikje  — geen bui-
tenspel, zo oordeelde de VAR —
van Simon Adingra. Maar Eu-
pen heeft de punten meer dan 
nodig in de degradatiestrijd en 
net voorbij het kwartier was al-

les te herdoen na de gelijkma-
ker van Boris Lambert.

In een matige tweede helft 
zat het venijn in de staart. In de 
toegevoegde tijd moest de thuis-
ploeg nog even met tien voort 
na de uitsluiting van Mubarak 
Wakaso. Dat brak hen vrijwel 
meteen zuur op, want een lange 
bal van Senne Lynen belandde 
bij man in vorm Victor Boniface 
en die torende boven thuisdoel-
man Moser uit om het leer in 
doel te knikken.

Met zestien punten staat Uni-
on zesde. Eupen blijft met zes 
punten op drie na laatste. (BELGA)

Philip Zinckernagel stuwde 
Standard met twee knappe 
goals naar een onverwachte 
overwinning. © BELGA

Enthousiast Standard 
houdt drie punten thuis 
tegen onherkenbaar Club

Standard heeft thuis opval-
lend vlot gewonnen van 
Club Brugge. Philip Zincker-
nagel is de nieuwe held van 
Sclessin na twee fraaie doel-
punten, William Balikwisha 
zette in de toegevoegde tijd 
de kers op de taart.

2-0. Van rechts schoot hij over-
hoeks strak voorbij Mignolet.

Carl Hoe� ens bracht nog 
drie nieuwe krachten in: Anto-
nio Nusa, Dedryck Boyota en 
Eduard Sobol voor Kamal So-
wah, Abakar Sylla en Bjorn 
Meijer. Ook Standard-coach 
Ronny Deila moest wisselen. 
Smaakmaker Zinckernagel 
werd geblesseerd vervangen 
door Osher Davida.

Brugge probeerde zich wel 
opnieuw in de wedstrijd te 
knokken. Skov Olsen kapte naar 
binnen, maar Bodart ging goed 
plat. Ook het derde doelpunt 
van de match was voor Stan-
dard. In de toegevoegde tijd 
scoorde Balikwisha. (BELGA)

De eerste tien minuten eiste 
Club Brugge de bal op in een 
kolkend Sclessin, zonder ge-
vaarlijk te zijn. De eerste echte 
kans was voor Standard, Bali-
kwisha scoorde knap in de ver-
ste hoek, maar stond buiten-
spel. Een schot van Dragus ging 
maar net naast het doel van 
Mignolet en een poging van 
Amallah, op aangeven van doel-
man Bodart, ging ook naast.

Dat kon beter besloot Zinc-
kernagel: de Deen schoot met 
links fraai voorbij Mignolet na 
een half uur spelen. Brugge kon 
daar in de eerste helft weinig te-
genover zetten. De voorzetten 
van Skov Olsen waren onder-
maats en Jaremtsjoek kon niet 
tonen waarom Hoe� ens hem 
verkoos boven Jutgla.

De tweede helft bleef Stan-
dard met de steun van een uit-
zinnig publiek Brugge onder 
druk zetten. De verwachte wis-
sel Jutgla voor Jaremtsjoek 
bracht daar weinig verandering 
in. De in� ltrerende Zinckerna-
gel bracht de Luikenaars  op 


