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Breed getackeld
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Journalistieke reserve

H et is zondagochtend 10 uur. De computer 
� oept aan. Surfen naar de Sporza-site om te 
zien wat het sportweekend vooralsnog heeft 
gebracht. Hoofdpunt: Anderlecht dat de 
komst van de Deense � ankaanvaller Anders 
Dreyer afrondt. Rechts drie voetbalnieuws-
jes, twee over Club-Anderlecht dat nog moet 
worden gespeeld en vier over de wedstrijden 

van gisterenavond.
Scrollen. Aha, daar is het BK veldrijden, het heeft 

nog lang geduurd. Hoofditem: iemand heeft een BK 
quiz in elkaar gebokst. Rechts zeven itempjes over 
wat nog moet komen en wat is geweest.

Zoals het BK voor de vrouwen. Iemand gekeken, 
toevallig? Mensonterend, er is geen ander woord 
voor dat parcours. Er zijn fysieke prestaties geleverd, 
de watts vlogen in het rond, maar kan je dit sport 
noemen? Het BK van 2023 - dat gold ook voor de 
mannen - staat dichter bij een 
overlevingstocht door een jungle 
in het regenseizoen dan bij sport. 
Blijkbaar zijn wij daar in Vlaande-
ren heel erg tuk op. Wellicht om-
dat we daar ook heel erg goed in 
zijn en dat komt dan weer omdat 
de rest van de wereld het gekken-
werk vindt.

Komen we bij de hoofdpunten. 
Prominent de supportersclubs 
van Anderlecht die niet tevreden 
zijn met de stap terug die voorzit-
ter Wouter Vandenhaute (zie zaterdagcolumn) heeft 
gezet. Onder het bericht, een andere doorklikker 
met daarin het statement van Vandenhaute dat hij 
Kompany had moeten houden, of althans meer zijn 
best had moeten doen. En dan nog een itempje over 
de best gecoverde voetbalhuisrel ooit.

Iets lager, treurig nieuws. Oud-wielrenner Lieuwe 
Westra is overleden, goed vijf jaar nadat hij met een 
depressie was gestopt met koersen. Iets verderop 
leren we dat zes Belgen meedoen aan de Australian 
Open. Melbourne is heel ver van ons bed, verder 
dan India om maar iets te zeggen.

In dat rijtje staat dat olympisch medaillewinnares 
Hanne Desmet en haar broer Stijn zilver pakken op 
het EK shorttrack, Sto� el Vandoorne een puntje 
pakte in het nieuwe Formule E-seizoen, Man United 
Man City klopt (twee items), een Poolse de eerste 
sprint in de Tour Down Under wint en Zinho Van-
heusden weer voetballer is.

En dan helemaal onderaan, net voor de videotips 
en ‘meest gelezen’ en ‘vooruitblik wielerjaar 2023’ 
en nog meer voetbalnieuws, een blokje over de 
twee nationale ploegen die momenteel aan het 

werk zijn op hun wereldkampioenschap in een 
olympische sport: handbal en hockey.

De handballers hebben vrijdag tegen dubbel we-
reldkampioen- en olympisch � nalist Denemarken 
hun WK geopend. Ze verloren nogal fors: 43-28. In 
Vlaamse voetbaltaal is dat een 4-1. In wielertaal: op 
twee minuten eindigen. Maakt niet uit: ze hadden 
gisterenavond laat nog een wedstrijden tegen Tune-
sië en morgen moeten ze tegen Bahrein.

Enige journalistieke reserve voor het handbal is 
begrijpelijk. Niemand vraagt om een Red Wolves-hy-
pe naar het beeld van de Rode Duivels die de hele 
wereld gaan verslaan maar na een week thuis staan. 
Maar een minimum aan interesse in een olympische 
zomersport - bijgevolg een wereldsport - is niet te 
veel gevraagd.

Journalistieke reserve ten aanzien van de nationale 
hockeyploeg is dan weer onjournalistiek. Meer zelfs, 

het is gebrek aan kennis van de 
wereldsport, het is gebrek aan 
respect, het is onkunde. Goed dat 
er geen pijltjesgooien voor obe-
sen of een andere cafésport gaan-
de was, of er was nog minder 
aandacht voor de 5-0 WK-over-
winning van de hockeyers tegen 
Zuid-Korea.

De nationale hockeyploeg is 
het best presterende team in de 
Belgische sportgeschiedenis: 
nooit eerder werd een Belgisch 

team wereldkampioen. De hockeyers wel, in 2018. 
Nooit eerder werd een Belgisch team Europees kam-
pioen. De hockeyers wel, in 2019. Nooit eerder werd 
een Belgisch team olympisch kampioen. Hoe raadt u 
het? Inderdaad, de hockeyers wonnen een bloedstol-
lende olympische � nale in Tokio.

Dat was een van de hoogtepunten in mijn veertig 
jaar in de sportjournalistiek. Dat dit niet voor ieder-
een geldt, en je het sportminnend Vlaamse volk dat 
gek is van modder� etsen niet helemaal zal meekrij-
gen, tant pis. Over de opvoedende taak van de media 
wil ik het ook niet hebben, maar er zijn normen, 
journalistieke benchmarks met een groot begrip, 
waar je niet aan raakt.

Dat ik moet gaan zoeken in de krochten van Spor-
za, onderafdeling Andere Sporten, om iets te weten 
te komen over de rugblessure van Arthur van 
Dooren - een wereldtopper - en vervolgens niets 
vind, is een blamage.

Om u toch wat op te voeden - we kunnen het niet 
laten - het hockey zit op Play Sports. Overmorgen is 
het tegen de Duitsers. Als ik goed heb gerekend, 
maar best even checken, spelen ze om 14u30.
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Arthur Van Doren en Arthur de Sloover kijken toe hoe Loïck Luypaert een strafcorner op doel mikt. © BELGA

Dante Vanzeir scoorde het 
openingsdoelpunt. © BELGA

Union haalt het met 
2-0 van Antwerp 
na potige topper

Union en Antwerp zorgden in 
de eerste helft vooral voor een 
potig duel met veel intensiteit in 
de duels. Zo zorgde Ant-
werp-middenvelder Jurgen Ek-
kelenkamp al in de derde mi-
nuut voor opschudding door 
opzichtig neer te gaan in de zes-
tien van Union. Scheidsrechter 
Laforge doorzag de schwalbe 
van de Nederlander een bestraf-
te met geel. Luttele minuten la-
ter imiteerde Union-verdediger 
Siebe Van der Heyden Ekkelen-
kamp in de zestien van Ant-
werp. Laforge greep dit keer 
niet in en kreeg de Antwerpse 
achterban over zich heen.

De Brusselaars zorgden voor 
het meeste gevaar en kwamen 
tien minuten voor de rust op 
voorsprong met een doelpunt 
van spits Dante Vanzeir.

Union koos na de rust op-
nieuw resoluut voor de aanval, 
wat meteen een reuzenkans op-
leverde. Vanzeir had vrije baan 
richting het Antwerpse doel, 
maar tikte de bal iets te ver van 
de voet waardoor doelman Bu-

Union is als winnaar uit de 
bus gekomen in de topper 
tegen Antwerp. In eigen huis 
beslisten Dante Vanzeir en 
Teddy Teuma het beladen 
duel in het voordeel van de 
vicekampioen. Union verste-
vigt zo zijn tweede plaats.

tez het leer nog kon ontzetten. 
Aan de overzijde kwam Uni-

on zelf plots een paar keer goed 
weg. Muja ging neer in de zes-
tien, maar kreeg geen penalty. 
Diezelfde Muja raakte vervol-
gens rond het uur niet voorbij 
Moris, die de benen net op de 
tijd wist te sluiten. Finaal klopte 
Union toch nog het hardst op de 
deur. Butez hield verdediger Sy-
kes eerst nog van de 2-0 met 
knappe reddingen, maar moest 
een kwartier voor tijd alsnog de 
dubbele voorsprong toestaan 
na een penaltytre� er van Uni-
on-aanvoerder Teddy Teuma. 
Een onmachtig Antwerp kwam 
in het slotkwartier niet meer tot 
de aansluitingstre� er. (BELGA)

len Depoitre een perfecte steek-
pass verstuurde naar Cuypers, 
die zijn tweede van de partij 
maakte. Massimo Bruno maak-
te het nog spannend met de 
aansluitingstre� er een kwartier 
voor tijd, maar tot de gelijkma-
ker kwamen de bezoekers niet 
meer. (BELGA)

Ine�  ciënt AA Gent wint na 
moeilijke duel tegen Kortrijk
AA Gent heeft met 2-1 gewon-
nen van KV Kortrijk. Spits Hugo 
Cuypers bezorgde de thuis-
ploeg de drie punten. Door de 
zege sluiten de Bu� alo’s terug 
aan bij de top vier. Het verschil 
met Brugge, de vierde in de 
stand, bedraagt nog één punt.

De Bu� alo’s voetbalden � uks 
en tro� en al na zeven minuten 
raak. Na een knappe in� ltratie 
legde kapitein Vadis Odjidja de 
bal panklaar voor Cuypers, die 
zijn eerste competitiegoal sinds 
november tegen de netten trap-
te. De Gentse spitsen morsten 
met de kansen, tot de ingeval-

Hugo Cuypers 
scoorde zijn 
eerste competitie-
doelpunten sinds 
november.

Jupiler Pro League
Westerlo - OH Leuven 1-2
Seraing - Standard 1-1
KV Mechelen - KV Oostende 2-1
Eupen - STVV 0-2
Racing Genk - Zulte Waregem 1-0
Club Brugge - Anderlecht 1-1
AA Gent - KV Kortrijk 2-1
Union - Antwerp 2-0
Charleroi - Cercle Brugge gisterenavond 21.00 uur

KV Mechelen - KV Oostende 

Racing Genk - Zulte Waregem 
Club Brugge - Anderlecht 

Charleroi - Cercle Brugge 

Speeldag 20

1. Racing Genk 20 52
2. Union 20 45
3. Antwerp 20 39
4. Club Brugge 20 35
5. AA Gent 20 34
6. Standard 20 31
7. Westerlo 20 30
8. STVV 20 30
9. OH Leuven 20 29

10. Cercle Brugge 19 26
11. Anderlecht 20 24
12. Charleroi 18 22
13. KV Mechelen 19 22
14. Eupen 20 19
15. KV Kortrijk 20 18
16. KV Oostende 20 17
17. Zulte Waregem 20 16
18. Seraing 20 15

Stand


