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

Cercle Brugge - Westerlo 

Racing Genk - Club Brugge 
Zulte Waregem - KV Mechelen 

Speeldag 19

1. Racing Genk 19 49
2. Union 19 42
3. Antwerp 19 39
4. Club Brugge 19 34
5. AA Gent 19 31
6. Standard 19 30
7. Westerlo 19 30
8. STVV 19 27
9. OH Leuven 18 26

10. Cercle Brugge 19 26
11. Anderlecht 19 23
12. Charleroi 18 22
13. Eupen 19 19
14. KV Mechelen 18 19
15. KV Oostende 19 17
16. Zulte Waregem 19 16
17. KV Kortrijk 18 15
18. Seraing 19 14
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Modderworstelen

V ergeef de erfzonde, vergeef de vraag, maar 
euh, is veldrijden niet meer circus dan 
sport? Er worden fysiek topprestaties gele-
verd, dat staat buiten kijf, en het zijn topatle-
ten. De vraag is of de mensheid sport heeft 
uitgevonden met als � naliteit in Hullehem 
achter elkaar door een zompige weide haak-
se bochten te nemen, vervolgens door een 

nog zompiger stuk tot boven de enkels door de 
smurrie te moeten lopen, om daarna over een was-
bord uit bordkarton of triplex of wat dan ook te 
moeten hobbelen.

O ja, en uiteraard de zandbak en de al even obli-
gate plankjes niet te vergeten, plompweg gedumpt 
in een lastig maar niet al te drassig stuk gras. In de 
hoop dat een onverlaat zich waagt aan springen, 
blijft hangen aan het eerste plankje en tegen het 
tweede knalt. Dat alles gadegeslagen door enkele 
duizenden van wie de helft boven zijn theewater is.

Wellicht is dat niet de oorspronkelijke bedoeling 
van de homo ludens (spelende 
mens) maar ik kan mij vergissen 
en dan is dat maar zo. Cross is 
spektakel, zoals circus. Modder-
worstelen op rijtuigen van om en 
nabij de 10.000 euro, het gaat 
mijn petje van geattesteerd � ets-
hersteller alvast te boven.

Bon, inmiddels zitten we in de 
laatste rechte lijn naar de kampi-
oenschappen. Daarmee worden 
bedoeld: de nationale kampioenschappen en het 
wereldkampioenschap. De grote drie doen niet mee 
aan hun nationale kampioenschappen en nummer 
drie van de grote drie laat ook het wereldkampioen-
schap schieten.

Noem mij nog eens een topsport waar de besten 
geen aandacht hebben voor de seizoensklassemen-
ten, ook niet voor een nationale kampioenentrui en 
even makkelijk een WK laten schieten? In cross gel-
den andere prioriteiten dan het puur sportieve. Een 
wedstrijd of een kampioenschap is geslaagd als de 
vele viptenten vol zitten, de vaten niet op tijd kun-
nen worden aangerukt en de modderworstelaars 
waar hebben geleverd voor hun 10.000 of 15.000 of 
nog meer euro’s startgeld.

Maar nu over die kampioenschappen. Wie wordt 
Belgisch kampioen? Ik gok op Michael Vanthouren-
hout, de crosser die niet weet hoe goed hij wel met 
de � ets kan rijden. Nederlands kampioen? Lars van 
der Haar natuurlijk. Engels kampioen, nu Tom Pid-
cock er de brui aan geeft? Ik zou het niet weten.

Wie wordt wereldkampioen? Ik denk Mathieu van 

der Poel. Omdat het in eigen land is, in het eigen 
Hoogerheide is, omdat hij alles op alles zal zetten 
(en zijn concurrent net iets minder) om daar de bes-
te crossbenen te hebben.

Maar ook al wordt Van der Poel wereldkampioen, 
het zal een pyrrusoverwinning zijn. Dit seizoen is 
aan zijn ribben blijven kleven. 2022-2023 is een ga-
mechanger geweest in een strijd die al een tijdje be-
zig is en ook al langer dan een jaar aan het kantelen 
is. Wout van Aert is hem in vele opzichten voorbij. 
Fysiek en mentaal heeft het crossertje uit Lille, dat 
het in het verleden zo vaak moest a� eggen tegen 
zijn Nederlandse nemesis, inmiddels de bovenhand 
gehaald, en nog geen klein beetje.

Van Aert is misschien nog geen betere coureur – 
in de betekenis van listig en gedurfd koersen om te 
winnen – dan Van der Poel, maar hij is een betere 
atleet en dus een betere en completere wielrenner. 
Van der Poel zal in een kleine groep of met twee 
 vaker winnen dan niet. Bij Van Aert was dat lang an-

dersom. Ook dat heeft hij omge-
draaid en hij rijdt nu weg waar 
hij dat ongeveer wil.

Het is altijd wel grappig om 
naar dat commentaar te luiste-
ren tijdens de beklijvende duels 
tussen die twee. Met welke ban-
den zou Wout rijden en met wel-
ke banden Mathieu? Zou de nieu-
we � ets van Wout er voor iets 
tussen zitten. Of misschien de 

groepset, SRAM in plaats van Shimano? Eigenlijk 
moet je maar één vraag stellen aan Van Aert: welke 
motor heb jij onder die motorkap van jou steken? 
En aan zijn trainer: hoe hebben jullie die ge� ne-
tuned?

Het verschil tussen Van Aert en Van der Poel (en 
de rest) is simpel: vermogen. In de Container Cup
konden we al zien dat hij op die drie kilometer op 
de stationaire � ets tien seconden sneller reed dan 
Van der Poel. Dat was in mei 2020, tien maanden 
na zijn carrièrebedreigende crash in de Tour.

Aan die motor is nadien verder gesleuteld. Het 
verschil tussen Van Aert en Van der Poel zit hem 
ook in een ander vermogen, dat om te herstellen. 
Van Aert verteert moeiteloos dag na dag na dag de 
zware inspanningen in een grote ronde als de Tour. 
Van der Poel niet, ook niet in de Giro.

Van der Poel zal zichzelf moeten heruitvinden als 
hij Van Aert achterna wil en dan dringen zich vra-
gen op waar de leek geen antwoord op heeft: kan 
en wil hij dat? Zit er nog rek op zijn motor? Zit er 
nog rek op het mentale?

Het verschil tussen 
Van Aert en Van der 
Poel (en de rest) is 
simpel: vermogen

Ook in Zonhoven staat er geen maat op Wout van Aert. Volgende maand gaat hij voor een vierde 
 wereldtitel veldrijden. © BELGA

Union-spits Simon Adingra 
viert zijn doelpunt met enkele 
ploegmaats in het Lotto Park. 
© PHOTO NEWS

Tienkoppig Anderlecht 
kraakt in laatste tien 
minuten tegen Union

Vijf gele kaarten en één rode 
kaart, dat was de balans na 45 mi-
nuten in het Lotto Park. De wed-
strijd begon dramatisch voor de 
thuisploeg, die op aangeven van 
de VAR na twaalf minuten al met 
een man minder voort moest. 
Ndiaye had de doorgebroken La-
zare onderuitgehaald. Spelmaker 
Refaelov mocht vervolgens naar 
de kant voor Sardella.

Trebel en aanvoerder Van 
Crombrugge waren op de bank 
gestart. De Nederlander Verbrug-
gen stond daardoor in doel. Re-
faelov en Trebel zijn eind dit sei-
zoen einde contract in de 
Belgische hoofdstad.

Met een man meer controleer-
de Union, zonder het Anderlecht-
se doel evenwel te  belegeren. Met 
de afgedwongen kansen spron-
gen ze dan weer te onzorgvuldig 
om. Remco Evenepoel zag vanuit 
de tribunes dat het spel vaak stil-
lag. De partij was bitsig en scheids-
rechter  Van Driessche had alle 
moeite om de teugels vast te hou-
den. Gele kaarten voor Diawara 
en Vertonghen (Anderlecht) en 
Nieuwkoop, Burgess en Kandouss 
(Union) waren het gevolg.

Union Sint-Gillis heeft met 
1-3 gewonnen tegen een 
 tienkoppig Anderlecht. Voor 
de vicekampioen was het al 
de zesde competitiezege op 
rij tegen de ‘grote broer’.

Paars-wit knokte zich op karak-
ter naar 1-0. Na 64 minuten kwam 
de Portugese huurling Silva goed 
voor zijn man om aan de eerste 
paal in het dak van het doel raak 
te tre� en. Anderlecht hield die 
voorsprong vast tot de laatste tien 
minuten van de reguliere speel-
tijd. Toen werd het koud gepakt 
met een actie door het centrum 
van de verdediging, de ingevallen 
Puertas werkte af. Met een afge-
weken schot zette Lynen zes mi-
nuten later de 1-2 op het bord. In 
de negentigste minuut maakte 
Adingra het helemaal af met de 
1-3 na een counter.

Met de dertiende competitie-
zege op de teller blijft Union in het 
spoor van leider Genk. Ander-
lecht staat op een teleurstellende 
elfde plaats. (BELGA)

Bij Portugal zou Martínez de 
68-jarige Fernando Santos a� os-
sen. Hij stond acht jaar aan het 
hoofd van de nationale ploeg, 
met de Europese titel in 2016 als 
hoogtepunt. Hij won ook de 
 Nations League, maar overtuig-
de nooit op WK’s. (KTH)

Martínez onderhandelt 
met Portugese bond
De Portugese kranten durven 
nog niet met het nieuws te bla-
zen wegens geen bevestiging. 
Angelsaksische media zijn wel 
 zeker: Roberto Martínez heeft 
een mondeling akkoord met 
Portugal om er bondscoach te 
worden.

In de entourage van de voor-
malige sportieve baas van de 
Rode Duivels worden de ge-
sprekken met de Portugese 
bond bevestigd. Hij kan er een 
contract tekenen tot en met het 
WK van 2026. Tegen het eind 
van de week moet een deal op 
papier staan.

wordt het cruciale jaar, 
met het WK in Canada, Mexico 

en de VS op de agenda

2026


